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النقل
BIG-Bjarke Ingels Group unveils the design for autonomous transportation system and the world’s first Hyperloop pods and portals in Dubai, UAE. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group.
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km] journey between the Emirates normally takes about
two hours by car but Hyperloop One promises it will take
under 15 minutes.

“We believe that in the UAE, everything is possible. We

aspire to build the world’s first Hyperloop in the UAE,
”there’s a lot of work to do but that’s why we’re here today,

said Rob Lloyd, chief executive of Hyperloop One. He was

قــال الطايــر« :ســيتمكن النــاس مــن الســفر مــن دبي إلــى أبوظبي في 12
دقيقــة ،ومــن دبــي إلــى الفجيــرة فــي  10دقائــق ،ومــن دبــي إلــى الرياض
فــي حوالــي  40دقيقــة .كمــا تعلمــون ،لدى صاحب الســمو الشــيخ محمد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحاكــم دبــي ،مصلحــة قوية في جعل
اإلمــارة واحــدة مــن المــدن الرائــدة فــي العديــد مــن الجوانــب ،بمــا فــي
ذلــك النقل».

كيفية عمل القطار الطائر

speaking during the signing of an agreement with Dubai’s

بـ ً
ـدال مــن قطــار كبيــر واحــد ،يضــم القطــار الطائــر مجموعــة مقصــورات
صغيــرة تحلــق بواســطة مغناطيــس داخــل أنابيــب مفرغــة مــن الهــواء.
باســتخدام الدفــع الكهربائــي ،يدفــع النظــام المقصــورات بســرعة داخــل
األنابيــب ،فيجعلهــا تنســاب بهــدوء بســرعات عاليــة لمســافات طويلــة.
يمكــن للمقصــورات أن تتحــرك أفقيـ ًـا وعموديـ ًـا ،مثــل مصعــد بــا كابــل
أو مــرآب ســيارات آلــي .داخــل كل مقصــورة ،يمكــن أن يجلــس مــا بيــن
ســتة إلــى عشــرة أشــخاص بشــكل مريــح.

the more we transform lives, and the bigger impact we

ـي فــي كبســوالت فــي بيئــة محكومــة بعنايــة فــي أنابيــب،
النظــام محمـ ٌ
وهــو مُ َح َّ
ـن مــن الريــاح والجليــد والضبــاب والمطــر ،ويتخلــص مــن
صـ ٌ

Roads and Transport Authority [RTA] on November 8, 2016
at the Burj Khalifa.

“As a result of this agreement, we’ll initially focus on the

value that Hyperloop One can deliver in Dubai, then across
the Emirates and for the GCC and the region. The bigger

the network, the more value that we bring to economies,
have,” said Lloyd.

Rob Lloyd, the CEO of Hyperloop One, left, shows a model to HE Mattar Al Tayer, the director-general and chairman of Dubai’s Roads & Transport Authority in Dubai. © Hyperloop One /
Bjarke Engels Group.

etting from Abu Dhabi to Dubai in 12 minutes by
road may sound like a silly, absurd science fiction
fantasy, but so did the idea of traveling in a flying

G

machine pre-1900s.

Hyperloop One believes it is feasible. The Los Angeles-based
company is developing a new mode of transportation that

promises to whisk passengers and cargo at 750 miles an
hour [1200 km/hr], faster than a Boeing 747.

The company’s founders hope to launch the futuristic train
in the UAE by 2021 and have already drawn up “hyperportals”,

or stations, in Abu Dhabi and Dubai. The 99-mile [159.4-

قد

يبــدو الوصــول مــن أبوظبــي إلــى دبــي فــي  12دقيقــة عن
ً
ً
ً
ً
مضحكا ،لكن هكذا بدت
سخيفا،
علميا
خياال
طريق البر
فكــرة الســفر فــي آلــة طائــرة في بداية القرن العشــرين.

لكــن القطــار الطائــر واحــد يعتقــد أن هــذا ممكــن .تضــع الشــركة التــي
مقرهــا لــوس أنجلــوس طريقــة جديــدة للنقــل َتعِ ــد بنقــل الــركاب
والبضائــع بســرعة  750ميـ ً
ـا فــي الســاعة [ 1200كــم /ســاعة] ،وهــذه
الســرعة تفــوق ســرعة طائــرة البوينــغ .747
يأمــل مؤسســو الشــركة إطــاق قطــار المســتقبل فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة بحلــول عــام  ،2021وقــد أسســت بالفعــل محطــات
ذهبيــة فــي كل مــن أبوظبــي ودبــي .تســتغرق الرحلــة بيــن هاتيــن
ً
ميال [ 159.4كم] ،حوالي ساعتين بالسيارة،
اإلمارتين ،ومسافتها 99
لكــن القطــار الطائــر يَعِ ــد بــأن تســتغرق أقــل مــن  15دقيقــة.

يقــول روب لويــد ،الرئيــس التنفيــذي للقطــار الطائــر واحــد« :نحــن
أن َّ
ـن فــي اإلمــارات .ونحــن نطمــح لبنــاء أول
ـيء ممكـ ٌ
نؤمــن ّ
كل شـ ٍ
قطــار طائــر فــي العالــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وأمامنا
الكثير من العمل للقيام به ،ولهذا نحن هنا اليوم» .كان لويد يتحدث
خــال توقيــع اتفاقيــة مــع هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي فــي 8
نوفمبــر  2016فــي بــرج خليفــة.

All departure gates are immediately visible upon entering the portal, and a simple numbering
system allows passengers to quickly identify them. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group

Passengers would sit in either individual or group pods, which would then be accelerated with magnets. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group.

ً
«ونتيجــة لهــذه االتفاقيــة ،ســنركز فــي البدايــة علــى
وقــال لويــد:
القيمــة التــي يمكــن للقطــار الطائــر أن يقدمهــا فــي دبــي ،ثــم فــي جميع
أنحــاء اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والمنطقــة .كلمــا
كانت الشــبكة أكبر ،ازدادت القيمة التي نؤديها لالقتصادات ،وازداد
تأثيرنــا».

Mattar Al Tayer, director general of the RTA, said that
the authority was pleased to work with Hyperloop One to
create a new means of mobility and jointly explore routes
between Dubai and other cities inside and outside the UAE.

أوضــح مطــر الطايــر ،رئيــس مجلــس إدارة هيئة الطــرق والمواصالت
بدبــي ،أن الهيئــة كانــت مســرورة للعمــل مع القطــار الطائر واحد لخلق
وســيلة جديــدة مــن التنقــل واستكشــاف طــرق بين دبــي ومدن أخرى
داخــل اإلمــارات العربية المتحدة وخارجها.

“People will be able to travel from Dubai to Abu Dhabi in 12
minutes, from Dubai to Fujairah in 10 minutes, and from
Dubai to Riyadh in about 40 minutes,” Al Tayer said. “As
you know, His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid

االنبعاثــات المباشــرة والضوضــاء والتأخــر واالختناقــات المروريــة

وأخطــاء الطياريــن .قــال لويــد« :إنــه معجــزة تكنولوجيــة».

يصف جوش غيغِ ل ،الشريك المؤسس للشركة ورئيس قسم الهندسة،

القطــار الطائــر بأنــه نظــام ال يتأثــر بالطقــس ،فائق األمان ،فائق الســرعة،
وحســب الطلب لنقل الناس والبضائع.

يقول غيغِ ل« :عادة ،تتطلب وسائط النقل األخرى أنه حين تذهب من

ألف إلى باء ،عليك أن تتوقف في كل محطة على الطريق .أما القطار
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Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the
UAE and ruler of Dubai has a strong interest in making
the Emirate one of the pioneering cities in many aspects,
”including mobility.
HOW IT WILL WORK
Rather than one large train, Hyperloop will comprise
groups of small pods levitated by magnets inside large
airless tubes. Using electric propulsion, the system will
accelerate the pods through the tubes, gliding them
quietly at high speeds over long distances.
The pods can move horizontally and vertically, like a
cable-less elevator or robot-parking garage. Inside each
pod, six to ten people can sit comfortably.
Sheltered in capsules in a carefully controlled tube
environment, the system will be immune to wind,
ice, fog and rain, while eliminating direct emissions,
noise, delay, traffic congestion, and pilot error. “It’s a
technological marvel,” said Lloyd.

A conceptual design rendering by Elon Musk’s SpaceX shows a Hyperloop passenger transport capsule within a tube. © SpaceX.

الطائــر فيمكــن أن يقــدم شـ ً
ـيئا أفضــل ومختلفـ ًـا إلــى حــد بعيــد .تســتطيع
المقصــورات الصغيــرة أن تصــل إلــى وجهاتها مباشــرة من دون توقف».
«بــكل بســاطة نحــن نتطلــع إلــى نقــل أي شــخص أو أي شــيء إلــى أي مكان
بشــكل أســرع .لن يكون هناك توقف ،وســتكون هذه تجربة سلســة».

ً
ً
ً
وهدوءا
وسرعة
أمانا
أكثر

ً
أمانا من أي
ألن القطار الطائر يســير داخل بيئة محكومة ،فســيكون أكثر
أشــكال النقــل األخــرى ،وذلــك حســب رأي بياركــه إنغلز ،الشــريك المؤســس
لشــركة  ،BIGالشــركة الهندســية التي تصمم النظام.

قــال إنغلــز« :القطــار الطائــر واحــد يجمــع بيــن القــدرة علــى شــحن البضائــع،
مــع ســرعة الطيــران ،مــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي الســكك الحديديــة،
مع حرية الفرد في السيارة الرياضية .فهو يواصل هذا التسارع المستمر
فــي الســفر البشــري منــذ أن بدأنــا المشــي علــى قدميــن حتــى قــدوم القطــار
الطائر».
ً
قائال« :بإمكانه أن يأخذك مباشرة إلى داخل المدن ،ويجنبك
أوضح إنغلز
االزدحام الذي تعاني منه جميع المناطق الرئيسية .وألنه يزيل االحتكاك
ً
توفيرا للطاقة من الوسائل
بين السكك الحديدية والهواء ،فسيكون أكثر
األخــرى .وألنــه يســير داخــل نفــق ،ســيتم احتــواء الضوضــاء» .فــي عالــم
ُ
تزداد فيه مشــاغل الناس ،يعتقد إنغلز أن نظام نقلهم هذا ســيؤتي أ ُك َله.
«ما يجلبه القطار الطائر هو سرعة المستقبل المستقل .حتى حين أذهب
مــن بابــي الــى بابــك بشــكل مســتقل ،ســأظل أفكــر بالزمــن الــذي يســتغرقه
هــذا الذهــاب ،ســيكون القطــار الطائــر أســرع مــن أي شــيء قبلــه .نحــن نبيع
الوقت .المســتقبل هو الوقت والحرية واالســتقالل».
بعد دراسة المحطات المحتملة في دبي وأبوظبي ،تصور الفريق نقطتي
تمــاس ،واحــدة فــي أبــراج االتحــاد واألخــرى عنــد قاعــدة بــرج خليفــة.
ً
ً
تطبيقــا يمكنــك مــن اســتدعاء مقصــورة
أيضــا
وتشــمل خطــة اإلمــارات
ذاتيــة القيــادة لنقــل الــركاب إلــى أنبــوب النقل ،ومتى بلــغ الركاب وجهتهم،
تنفصــل المقصــورة عــن النظــام وتقــود الــركاب إلــى مواقعهــم المفضلــة.

معضلة هيئة الطرق والمواصالت

مــن وجهــة نظــر هيئــة الطــرق والمواصــات ،يمكــن أن يســتفيد االقتصــاد

Hyperloop is going to
go faster than anything
has gone before. We’re
selling time. The future
is time, freedom, and
autonomy.
Hyperloop One travel time. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group.

Josh Giegel, the company’s co-founder and president of

المحلــي بشــكل كبيــر مــن القطــار الطائــر واحــد .وكما أشــار الطاير ،يمكن
أن يوفر المشــروع فرصة لتحويل اإلمارات من مســتهلكة للتكنولوجيا
إلــى منتجــة لهــا ،حيــث تجلــب الخبــرة الالزمــة لصناعــة عالميــة جديدة؛
قــال الطايــر للمراســلين« :تطمــح دبــي إلــى أن تكــون بال ســائقين بحلول
عــام  2030وتعمــل هيئــة الطــرق والمواصــات لتحقيــق هــذا الهــدف،
ويعلــم الكثيــرون منكــم أننــا قــد بدأنــا سـ ً
ـلفا باختبــار ســيارات مــن دون
ســائق فــي بعــض أجــزاء المدينــة».

point along the way. Hyperloop can offer something

ً
عددا من مبادرات النقل الذكية ،كان
أطلقت هيئة الطرق والمواصالت
أهمهــا منهــاج النقــل المتكامــل دبــي الــذي يهــدف إلــى تمكيــن الزبائــن من
الوصــول إلــى جميــع أنظمــة النقــل الجماعــي من خــال نافذة واحدة.

“Quite simply we’re looking to move anyone or anything

في هذه الشبكة ،ستتكامل أنظمة النقل المتعدد الوسائط في المدينة،
بمــا فــي ذلــك المتــرو والتــرام والحافــات ووســائل النقــل البحــري،
وسيارات األجرة مع أنظمة النقل األخرى مثل خدمة سيارات ليموزين

engineering, describes Hyperloop as an on-demand,

weather-proof, ultra-safe, and ultra-fast system for moving
people and goods.

“Typically, other modes of transportation require that
when you go from A to B, you have to stop at every single

better and far different. The smaller pods are able to get
to destinations directly without stopping,” said Giegel.

to anywhere faster. There will be no stopping, it will be
”a seamless experience.
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We believe that in the UAE,
everything is possible. We
aspire to build the world’s first
Hyperloop in the UAE, there’s a
lot of work to do but that’s why
we’re here today.
.وقطــار النخلــة الكهربائــي وترولــي دبــي
 وهنــاك الكثيــر مــن، «لــن نتوقــف عنــد هــذا الحــد:قــال الطايــر
 دبــي مدينــة تفهــم التحديــات العالميــة.العمــل فــي المســتقبل
.»وتنتهــز الفــرص لتكــون الرائــدة دومـ ًـا
دخــل القطــار الطائــر واحــد إلــى اإلمــارات مــن خــال برنامــج
ِّ مُ َس
 وهــي مبــادرة بتمويــل حكومــي،ــرعات دبــي المســتقبل
 مليــون دوالر لحــل ســبعة مــن تحديــات القــرن270 قــدره
.الحــادي والعشــرين
، طلب2000  شركة فقط من بين أكثر من30 وقد تم اختيار
ً
ً ونقلــت جـ
ُ
ـبوعا لعــرض وتطويــر مــا
 أسـ12 ـوا إلــى دبــي لمــدة
 فــي هــذه الفتــرة المكثفــة التــي.لديهــا مــن أفــكار للمســتقبل
،2016  ســبتمبر18 دامــت ثالثــة أشــهر والتــي انطلقــت يــوم
،كان مــن المتوقــع أن تضــع هــذه الشــركات خطط أعمال لدبي
 مليــون دوالر] مــن رأس2 [  مليــون درهــم7.3 وحصلــت علــى
.المــال االســتثماري كل شــهر
ً
مرتبطا بدائرة حكومية
كان كل واحدٍ من التحديات السبعة
 بمــا فــي ذلــك هيئــة الطــرق والمواصــات وشــرطة،مختلفــة
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mass transit systems through a single window.

SAFER, FASTER AND QUIETER
Because it travels inside a controlled
environment, Hyperloop will be safer than
any other form of transportation, according
to Bjarke Ingels, founding partner of BIG, the
engineering firm working on the system.

In this network, the city’s multi-modal transit systems, including
metro, tram, buses, marine transit means, and taxis, will be
integrated with systems of other entities such as limo service,
Palm monorail, and Dubai Trolley.
“We’re not going to stop there, there’s a lot more work to come.
Dubai is a city that understand global challenges and seizes the
opportunities to pioneer,” Al Tayer said.

“Hyperloop One combines the cargo carrier
capacity of shipping, with the speed of flight,
with the energy efficiency of rail, with the
individual freedom of a hyper car. It continues
this constant acceleration in human travel
ever since we started walking on two legs
until the advent of Hyperloop,” said Ingels.

Hyperloop One made its entry into the UAE through the Dubai
Future Accelerators Programme, a USD 270-million governmentfunded initiative created to solve seven 21 st-century challenges.
Only 30 companies were selected from more than 2,000
applications, and they were flown to the emirate for 12 weeks
to incubate their forward-looking ideas. In this intensive threemonth period that kicked off on September 18, 2016, the start-ups
were expected to develop business plans for Dubai and had access
to Dh7.3 million [USD 2m] in venture capital every month.

The first test of the propulsion system at the Hyperloop One Test and Safety site in May, 2016 in Las
Vegas. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group.

Each of the seven challenges was connected to a different
government department, including the RTA, Dubai Police and
Dubai Health Authority. The RTA’s challenge was to create
a prototype automated transportation system that could cut
congestion by 20 per cent and reduce CO2 emissions by 30 per
cent across all modes.

“It can take you straight into inner city
areas while avoiding the congestion that
is tormenting all major areas. Because it
eliminates the friction from the rail and
air, it will be much more energy-efficient
than other systems. And because it travels
inside a tunnel, the noise will be contained,”
he explained. In a world where people lead
increasingly busy lives, Ingels believes that
this is where their transportation system
will make all the difference.
“What Hyperloop is bringing is speed to
the autonomous future. Even in a world
where I can go from my door to your door
autonomously, I’m still going to care about
how long it takes, and Hyperloop is going
to go faster than anything has gone before.
We’re selling time. The future is time,
freedom, and autonomy,” he highlighted.

WHAT’S NEXT?
Hyperloop One pitched a solution to this challenge and has now
signed agreements with two UAE entities. The first was inked with

All departure gates are immediately visible upon entering the portal, and a simple numbering system
allows passengers to quickly identify them. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group.

َّ «نحن نؤمن ّأن
شيء
كل
ٍ
ٌ
.»ممكن في اإلمارات

After looking at potential portals in Dubai
and Abu Dhabi, the team visualised two
touch points - one at the Etihad Towers and
the other at the foot of Burj Khalifa. The
plan for the UAE also includes an app that
would summon a self-driving pod to take
the passenger to a transporter tube. Once
at their destination, the pod would undock
from the system and drive the passenger to
their preferred location.
RTA’S CHALLENGE
From the RTA’s perspective, Hyperloop One
can greatly benefit the local economy. As
Al Tayer noted, the project could provide an
opportunity to transform the UAE from a
technology consumer to a technology creator,
bringing expertise for a new global industry.
“Dubai aims to be driverless by 2030 and the
RTA is working to achieve this target. Many
of you know that we have already started
testing driverless cars in some parts of the
city,” Al Tayer told reporters.

The Hyperloop One Portals and Hyperloop One Pods will take passengers from downtown Dubai to downtown Abu Dhabi in 12 minutes, instead of a two-hour drive. © Hyperloop One / Bjarke
Engels Group.

The Hyperloop station design for the Burj Khalifa, the world's tallest building. © Hyperloop One /
Bjarke Engels Group.

RTA has launched a number of smart mobility
initiatives, the most important of which
was the Dubai Integrated Mobility Platform,
designed to enable customers access to all
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Hyperloop One the future of high speed travel. © Hyperloop One / Bjarke Engels Group.

DP World to pursue a feasibility study for a cargo-based Hyperloop
system at Jebel Ali Port, and the second was signed with the
RTA to explore bringing Hyperloop to Dubai for passengers.
“Because we have a lot of unbuilt area within the desert, we
have very few things to navigate through, whether agriculture
”or urban. [The UAE] is a perfect test bed for this technology,
said Ingels.
In addition to a USD 50 million investment from DP World, the
company has received funding from the likes of 137 Ventures,
Khosla Ventures, the French National Rail Company and GE
Ventures.

Hyperloop One and DP World are studying how a high-speed shuttle shot through low-friction tubes could get containers from the Port of Jebel Ali to other ports. © Hyperloop One / Bjarke
Engels Group.

«سيكون هايبرلوب ون أسرع من
أي شيء قبله .نحن نبيع الوقت.
المستقبل هو الوقت والحرية
واالستقالل».

ِّ
قــدم القطــار الطائــر واحــد حـ ً
ـا لهــذه المعضلــة ،وقــد وُ قعــت اتفاقيــات مــع هيئتين في
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .األولــى مــع موانــئ دبــي العالميــة لدراســة جــدوى إنشــاء
نظــم لشــحن البضائــع بالقطــار الطائــر فــي مينــاء جبــل علــي ،والثانيــة مع هيئــة الطرق
والمواصــات لدراســة جلــب القطــار الطائــر إلــى دبــي لنقــل الركاب.

باإلضافــة إلــى اســتثمار  50مليــون دوالر أمريكــي مــن موانــئ دبــي العالميــة ،حصلــت
ً
مشروعا ،مشاريع خوسال ،والشركة الوطنية الفرنسية
الشركة على تمويل مَ ثل 137
َ
إلكترك.
رل
ن
ج
للســكك الحديدية ،ومشــاريع ِ
ِ
قــال إنغلــز« :كان مــن حســن حظنــا ّ
أنــا جمعنــا  160مليــون دوالر مــن االســتثمارات.
ً
قدما لبناء نظام واسع النطاق لهذا النموذج،
سنحتاج إلى جمع الكثير ونحن نمضي
ـادا راسـ ً
لكننــا نعتقــد اعتقـ ً
ـخا بــأن فكــرة القطــار الطائــر ليســت فكــرة نموذج ،بــل لنثبت
للعالــم أن هــذا أمــرٌ واقــع».

Hyperloop’s team is now working with management consulting
firm McKinsey and architecture and engineering company Bjarke
Ingels Group [BIG] to evaluate the concept of constructing the
world’s first Hyperloop system.

.

ما الخطوة التالية؟

قــال إنغلــز« :ألن لدينــا الكثيــر مــن المناطــق غيــر المبنيــة فــي الصحــراء ،فلدينا أشــياء
قليلــة جـ ً
ـدا نعبرهــا ،ســواء مــن األراضــي الزراعيــة أو المراكــز الحضريــة .واإلمــارات
العربيــة المتحــدة هــي الحاضنــة المثلــى الختبــار هــذه التكنولوجيــا».

“We’ve had the good fortune to raise USD 160 million of
investment. We’ll need to raise a lot more as we move forward
to build a full-scale system of this model, but we firmly believe
that the idea of Hyperloop is not about a model, it’s about
demonstrating to the world that this is a reality,” Giegel said.

By March 2017, the company will start testing a full-scale 3-km
prototype of its system at Las Vegas, Nevada, where the world’s
first hyperloop manufacturing plant, a 10,000-square metre
facility, is located. “We began construction of a full-scale testbed for hyperloop, and early next year we’ll be testing a full-scale
system, which is very exciting,” said Giegel.

دبــي وهيئــة الصحــة فــي دبــي .كان التحــدي بالنســبة إلــى هيئــة الطــرق والمواصــات
هــو خلــق نمــوذج نظــام نقــل آلــي يمكــن أن يخفــض االزدحــام بنســبة  20فــي المئــة
ويخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة  30فــي المئــة فــي جميــع الوســائط.

يعمــل فريــق القطــار الطائــر اآلن مــع شــركة االستشــارات اإلداريــة ماكنــزي ومجموعــة
بياركه إنغلز للعمارة والهندسة لتقييم مفهوم بناء أول نظام للقطار الطائر في العالم.

The DevLoop tube will contain a low-pressure environment to achieve speeds
© of up to 700 mph [1126 km/h] with pods full transporting people or cargo.
Hyperloop One / Bjarke Engels Group.

وبحلــول مــارس مــن عــام  ،2017ســتبدأ الشــركة اختبـ ً
ـارا علــى نموذجهــا الكامــل البالغ
َ
ﭬيغــس ،نيـﭭـــادا ،التــي يقــع فيهــا مصنــع أول قطــار طائــر فــي
طولــه  3كــم فــي الس
العالــم ،وتبلــغ مســاحته  10000متــر مربــع .قــال إنغلــز« :لقــد بدأنــا بنــاء ســرير اختبــار
كامــل للقطــار الطائــر ،وفــي أوائــل العــام المقبــل ســنختبر نظامـ ًـا واســع النطــاق ،وهــذا
مثيــر للغايــة».

.

