
 

 
 

 

  
 

تطوير مبنى مبتكر لطائرات الهليكوبتر  تباشرانليوناردو وفالكون لخدمات الطيران 
  دبي 2020 إكسبولمعرض 

 

  دبي 2020ليوناردو وفالكون لخدمات الطيران تقدمان تجربة تنقل جديدة لزوار إكسبو 

 بين المدن والربط ةالعمراني اتداخل المجتمع للنقلدعم تطوير شبكة يس المبنى 

 طائرة  قدرات ليوناردو ستستعرضAW609 ) بتقنية المراوح القابلة لتغيير االتجاهtiltrotor ( التي
 ستحدث ثورة في قطاع النقل خالل المستقبل القريب

 
فالكون لخدمات الطيران عن بدء شركة و ،مقراً لها إيطالياالتي تتخذ من ، ليوناردو شركةأعلنت  :2021فبراير  23أبوظبي، 

  دبي. 2020التي ستسهل التنقل من وإلى موقع إكسبو  هليكوبترالخاص بطائرات المبنى الالعمل في تشييد 

  

في  خاصةٍ  وصالةٍ  معرٍض ضم مهبطاً لطائرات الهليكوبتر، فضالً عن ي ، حيثمبتكرٍ جديٍد وبمفهوٍم  مبنى المحطةاليتميز تصميم 

تلبية للطلب المتزايد على ، بين المدن لنقل داخل المجتمعات العمرانية التي تربطلوستدعم المحطة تطوير شبكة واحد.  مكانٍ 

باإلضافة إلى زيادة الوصول إلى المناطق  ،خدمات النقل العصري والمستدام بواسطة طائرات الهليكوبتر في المناطق الحضرية

 حصريةٍ خدماٍت كبار الشخصيات وخدمات الطائرات المستأجرة ب منركاب الو نمستخدمياليتم تزويد ومن المقرر أن الحضرية. 

طائرات  مبنىتميز يكذلك، عن وسط المدينة والمناطق الحضرية.  اً دالخاصة األكبر بعي اتال تتوفر عادة إال في مرافق المطار

حيث سيتم بناؤه باستخدام مواد ُمعاد تدويرها، ويمكن نقله من مكان آلخر عند ، صديق للبيئة إلى حد بعيدبتصميم  الهليكوبتر

  .الحاجة لذلك

  

 ليوناردو نقل عبر طائرات الهليكوبتر، وستعملتلتوفير أفضل خدمات ال المبنى الجديد استخداموتعتزم فالكون لخدمات الطيران 

مع فالكون لخدمات الطيران لالستفادة من الشراكة الناجحة والطويلة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث ستقدم لعمالئها 

           .AW169و ،AW189، وAW139 من طراز ليوناردومن الهليكوبتر تجربة نقٍل حصرية باستخدام طائرات 

  

ً ليوناردو  ستستعرضدبي،  2020إكسبو وخالل معرض  بتقنية المراوح القابلة لتغيير االتجاه   AW609طائرةقدرات  أيضا

)tiltrotor(،  هذه ، حيث تجمع في المستقبل القريب الطريق نحو حقبة جديدة من خدمات النقل في المناطق الحضريةتمهد التي

أداء ب مدعومة ،هليكوبترطائرة المثل  ؛العموديينبين اإلقالع والهبوط  ،مدنيةاالعتماد لألغراض التحصل على س التي ،طائرةال

  .في حين تتسع لتسعة ركاٍب بكل راحةٍ ، الظروف الجوية السيئة فيلها التحليق  تيح، ما يالعاديةالطائرة 

 

  -انتهى-
  نبذة عن شركة ليوناردو

الدفاع واألمن، تُعد "ليوناردو" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا العالية، وهي من ضمن أبرز عشرة شركات على مستوى العالم في مجال الطيران و
شهد الصناعي في كل من وهي الشركة الصناعية الرئيسة في إيطاليا. تتمتع "ليوناردو"، والتي تمت هيكلتها إلى خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير في الم

 Leonardo DRS إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والواليات المتحدة األمريكية، حيث تعمل أيضاً من خالل شركات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر إس"
، و"تيليسبازيو" MBDAي أيه" ، و"إم بي دATRالمتخصصة في مجال اإللكترونيات الدفاعية، والمشاريع المشتركة والشراكات ("إيه تي آر" 

Telespazio "و"تاليس ألينيا سبيس ،Thales Alenia Space "و"أفيو ،Avio ومن خالل تحقيق االستفادة القصوى من خبرتها وريادتها في مجاالت .(
ات، واألمن السيبراني، والفضاء، تعد "ليوناردو" طائرات الهليكوبتر، والطائرات النفاثة، وأجزاء هياكل الطائرات، واإللكترونيالتكنولوجية والمنتجات، مثل 

) إيرادات موحدة بلغت LDO، سجلت الشركة المدرجة في بورصة ميالنو لألوراق المالية (2019من أبرز المنافسين في أهم األسواق الدولية. وفي العام 
) منذ DJSIكانت المجموعة جزءاً من مؤشر داو جونز لالستدامة (مليار يورو في مجال البحث والتطوير. كما  1.5مليار يورو، وقامت باستثمار  13.8
 .2020، وأصبحت مؤسسة رائدة في قطاع الطيران والفضاء ضمن المؤشر في العام 2010العام 

 


