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محمد بن راشد يقوم بجولة تفقدية في «آيدكس »2015
قام صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاك��م ديب «رعاه الله» الي��وم بجولة تفقدية يف
معرض الدفاع الدويل “ آيدكس  “ 2015يف يومه
الثالث.
وقد تفقد س��موه عددا من األجنحة الوطنية
واألجنبي��ة املش��اركة يف املعرض م��ن بني 1200
رشكة وجهة عربية ودولية تشارك يف هذا الحدث
العامل��ي الذي يعد من بني أك�بر وأهم املعارض
واملؤمترات الدفاعية عىل مستوى العامل.
واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم جولته للمرة الثانية يف املعرض بتفقد
جن��اح رشكة االمارات لتقنيات الدفاع واطلع من
القامئني عليه من الكوادر الوطنية عىل التقنيات
املتطورة التي تس��تخدم يف املركبات العس��كرية
الربي��ة والتي يتم تجهيزه��ا يف مصانع الرشكة يف
دولة االمارات بخربات وطنية.
ثم توقف س��موه عند جناح “ إيروس��بيس”
“  “ aerospaceلتصني��ع الطائ��رات بدون طيار
والتي تطري بواسطة “ الروبوت كونرتول” واستمع
س��موه إىل رشح حول التقنيات املس��تخدمة يف
هذه الطائرة املسرية والتي يتم تصنيعها يف دولة
االمارات بأي��د وخربات إماراتي��ة وتتميز بتقنية
عالي��ة ومتطورة ويدخ��ل يف تصنيعها مواد متنع

اكتش��افها من قبل ال��رادارات ويطل��ق عليها”
. “ hamer head p.ihh
وعرج س��موه يف خت��ام جولته ع�لى جناح “
يومك��س “ التاب��ع الح��دى ال�شركات الصينية
املتخصص��ة يف صناع��ة الطائ��رات “ الريبوت”
االستكشافية واطلع عىل تقنياتها العالية.
وأب��دى صاحب الس��مو نائب رئي��س الدولة
رئي��س مجل��س ال��وزراء حاك��م ديب إعجاب��ه
بالصناعات الدفاعي��ة الوطنية عالية الجودة من

حيث التقني��ات املتطورة املس��تخدمة يف هذه
الصناع��ات التي تش��مل الطائ��رات واملدرعات
واملركبات العسكرية واالنظمة الدفاعية الرقمية
وغريها من التقنيات املستخدمة عامليا.
وأكد سموه أن قطاع التصنيع يف دولتنا يتطور
نوع��ا وكام وتقني��ة خاصة أن كوادرن��ا الوطنية
له��ا الدور القي��ادي واملس��ؤولية االوىل يف إدارة
وتش��غيل ه��ذه الصناعات الحيوي��ة التي تعترب
رافدا من روافد اقتصادنا الوطني وتنويعه.

محمد بن زايد يزور عددًا من األجنحة المشاركة في «آيدكس »2015
قام صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهي��ان ويل عه��د أبوظب��ي نائ��ب القائد األعىل
للقوات املس��لحة أمس بزي��ارة ملعرض األنظمة
غري املأهولة “ يومكس” الذي يصاحب ألول مرة
فعاليات معرض الدفاع الدويل “ آيدكس .“2015
وش��ملت الجولة التي قام بها صاحب السمو
الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهيان ع��ددا من
ال�شركات الدولية والوطني��ة العارضة يف منصة
“يومكس“ وتعرف س��موه من العارضني وممثيل
ال�شركات عىل أبرز ابت��كارات الرشكات املصنعة
لألنظمة الدفاعية املسرية عن بعد واستخدامات
تكنولوجيا الطائرات غري املأهولة.
بعدها قام صاحب الس��مو الشيخ محمد بن
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زايد آل نهيان بزيارة إىل جناح جمهورية سلوفاكيا
حيث التقي س��موه معايل مارتن غلفاتش وزير
الدف��اع الس��لوفايك وتم تب��ادل االحاديث حول

مش��اركة وزارة الدف��اع الس��لوفاكية يف معرض
“ آيدك��س  “ 2015بأرب��ع رشكات متخصصة يف
الصناعات الدفاعية يف املجاالت الربية والجوية.

محمد بن راشد ..اإلمارات تمضي بخطى ثابتة في مجال
التصنيع الدفاعي لتلبية احتياجاتها وتعزيز قدراتها الدفاعية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
“ رعاه الل��ه “ ..أن دولة اإلمارات ماضية يف تحقيق
أهدافها التنموية ضمن ش��تى املجاالت وفق رؤية
واضحة تسترشف املستقبل وتهيئ له من املقومات
ما يخوله��ا الحفاظ عىل ريادته��ا ورفعتها بني دول
العامل األك�ثر تقدما و يكفل لها حامية مكتس��باتها
والذود عنها و ص��ون انجازاتها وإحراز مزيد منها..
وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان رئي��س الدولة “ حفظه الل��ه “ ومتابعة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
ودعم أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام
اإلمارات.
وقال س��موه يف حدي��ث له مبناس��بة معرض
ومؤمت��ر الدفاع الدويل “ آيدك��س  .. “ 2015إن
انجازات دولة اإلمارات طالت القطاعات كافة و
قامت عىل س��واعد أبنائها األوفياء املخلصني مام
يعظم قيمة االنجاز و يجعله مصدر فخر واعتزاز
و يرس��خ قيمة إسهامهم كقدوة لألجيال القادمة
وحاف��زا لهم عىل امليض يف حمل رس��الة التطوير
والتزود بالعلم واملعرفة التي تعينهم عىل تحمل
مس��ؤولية الوصول بوطننا إىل مس��تويات أرقى
وأرف��ع م��ن التميز  ..وذلك ضمن ش��تى دروب
التنمية اإلنس��انية  ..وذلك تأكي��دا للنهج الذي
طاملا سارت عليه دولتنا منذ عهد املؤسس الوالد
 املغفور له  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله  -يف تجاوز تحديات الحارض إىل آفاق
التطوير الواس��عة مبا تبرش به م��ن رحابة األمل
وما يتطلبه الوصول إليها من دقة واتقان للعمل.
وأعرب سموه عن ارتياحه للتطور الكبري الذي
يشهده معرض ومؤمتر الدفاع الدويل منذ انطالقه
 ..مثمنا سموه عاليا الرعاية والدعم الكبري اللذين
يوليهام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهي��ان للحدث مام كان ل��ه بالغ األثر يف نجاحه
بهذه الصورة املرشفة.
وأثنى سموه عىل الجهود املخلصة وراء تنظيم
ح��دث مبثل ه��ذا الحج��م واملكان��ة إذ توضح

لغة األرق��ام مدى النجاح ال��ذي أحرزه املعرض
كح��دث ب��ات يتب��وأ مكان��ة متميزة ب�ين أهم
معارض الدفاع يف العامل مبا يس��تقطبه سنويا من
كربيات املؤسسات والرشكات املنتجة لتجهيزات
واملع��دات الدفاعي��ة والنمو املس��تمر يف أعداد
املشاركني والعارضني  ..مام يعكس تصاعد مؤرش
الثقة يف املعرض واإلقبال عليه كمحفل أول ليس
فقط لعرض التجهيزات الدفاعية ولكن أيضا للقاء
العقول واألفكار و مس��احة للحوار البناء واملثمر
ب�ين خرباء وق��ادة هذا القطاع الحي��وي والذين
يفدون إليه سنويا من مختلف بقاع العامل.
وأشاد سموه باملعرض باعتباره أحد الواجهات
الحضاري��ة الطيبة لدولة اإلم��ارات و بقيمته يف
ناحية تبادل الخربات واألفكار حول حلول الدفاع
ومعداته ما يوفر القدرة عىل االطالع عىل أحدث

م��ا توصل إلي��ه العامل يف هذا املج��ال  ..كام أنه
فرصة للتعريف بالصناعات الدفاعية املتطورة يف
بالدنا والتي تواكب حرصنا عىل توفري الضامنات
التي تكفل لقواتنا املس��لحة أن تكون دامئا عىل
أهب��ة االس��تعداد لحامي��ة ترابن��ا ومواجهة أية
تحديات قد تحيق بأمن وطننا أو تتهدد س�لامة
أبنائه وكل من يعيش عىل أرضه.
ونوه صاحب السمو نائب رئيس الدولة بتنامي
أهمية “ آيدك��س “ خاصة يف الوقت الذي متوج
في��ه املنطق��ة بتحديات جس��ام وتتصاعد وترية
املخاطر التي تواجه املنطقة والعامل السيام خطر
اإلرهاب ال��ذي بات ميثل أحد أه��م التحديات
الخطرية التي تتهدد العامل ومتيل عليه االستعداد
ملواجهته والعمل عىل اس��تئصاله مبا يحفظ أمن
األوطان وسالمة واستقرار الشعوب.
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استهل جولته بزيارة معرض الدفاع البحري «نافدكس»

عمار النعيمي يزور معرض «آيدكس »2015
قام سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد
عجامن أمس بزيارة تفقدية ملعرض الدفاع الدويل
“آيدكس  ”2015مبركز أبوظبي الوطني للمعارض.
واس��تهل س��موه جولته بزيارة مع��رض الدفاع
البح��ري “ نافدك��س  ”2015الذي يش��كل منصة
عاملية الس��تقطاب أكرب املتعاقدين املتخصصني يف
تقنيات وخدمات الدفاع واألمن البحري.
وتعرف س��موه عىل أح��دث التقنيات الدفاعية
البحري��ة يف مجاالت الس��فن الحربي��ة واملراكب
البحري��ة واملركب��ات الربمائية واملع��دات القتالية
وأنظمة أمن السواحل وحلول االتصاالت البحرية.
وزار سموه بعد ذلك عددا من األجنحة الدولية
وال�شركات املحلي��ة والعاملي��ة املعني��ة بالصناعة
املدنية والعسكرية وتفقد أحدث املعدات واآلالت
واالجهزة الدفاعية الربية والبحرية والجوية.
وتعرف س��مو الش��يخ عامر بن حميد النعيمي
من كبار املسؤولني يف الرشكات والهيئات الصناعية
عىل املعروض��ات وأحدث ما أنتجته تلك الرشكات
يف مجال التصنيع الدفاعي وعىل الخطط واملشاريع
املستقبلية لتلك الرشكات .كام زار سموه بعد ذلك

مع��رض ومؤمتر األنظمة غ�ير املأهولة “يومكس”
الذي تشارك فيه  33رشكة محلية وعاملية ..واستمع
سموه من رؤساء الرشكات املشاركة يف املعرض إىل
رشح ح��ول آلية عمل األنظمة غ�ير املأهولة التي
متثل التقنيات األحدث من األنظمة الدفاعية وهو

التوجه العاملي الذي تتطلع إليه مختلف األطراف
املعنية بالصناعات الدفاعية عىل مستوى العامل إذ
إنه يع��د توجها مهام وحيويا م��ن ناحية الحفاظ
عىل األرواح البرشية والحامية من فقدانها سواء يف
املجاالت العسكرية أو املدنية.

هزاع بن زايد يشهد عروض األنظمة غير المأهولة ضمن معرض «يومكس»
ش��هد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار
األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي أمس انط�لاق العروض الحية لألنظمة غري
املأهول��ة يف منطقة طريف باملنطقة الغربية ضمن
فعاليات معرض األنظمة غ�ير املأهولة “يومكس”
املصاح��ب ألع�مال معرض الدفاع ال��دويل ايدكس
 .2015وحرض الع��روض الحية للتحكم بالطائرات
عن بعد س��عادة اللواء الركن عيىس س��يف محمد
املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة وعدد
من كبار ضباط القوات املس��لحة والوفود املشاركة
يف مع��رض ايدك��س  .2015وتضمن��ت الع��روض
الجوية مرحلة اقالع الطائ��رات بدون طيار ونقلها
الص��ورة الجوية املس��تهدفة من مس��افات بعيدة
حيث ش��اركت يف العروض أب��رز أنظمة الطائرات
بدون طيار التي يتحكم بها عن بعد.
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سيف بن زايد يتفقد «آيدكس  »2015ويدشن دورية
الدعم األمني «»RAPTOR
واصل الفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
أم��س زيارته لفعاليات وأجنح��ة معرض الدفاع
الدويل “آيدكس .”2015
وأطلع س��موه الرئيس السوداين املشري عمر
البش�ير يف جول��ة بجن��اح وزارة الداخلي��ة عىل
األجيال الحديثة للتقنيات والخدمات اإللكرتونية
لل��وزارة من بينها م�شروع املناف��ذ اإللكرتونية
ونظام مراكز الدفاع املدين الذكية.
ودشن سموه يف جناح وزارة الداخلية دورية
الدعم األمن��ي “ “ RAPTORواملجهزة بأحدث
املعدات والتقنيات املتط��ورة وكامريات املراقبة
الحديث��ة .و تقدم الدورية الدعم األمني لجميع
الدوريات العاملة يف امليدان وتتالءم مع مختلف
الظروف واملناطق.
ووجه س��موه منتس��بي الدع��م األمني خالل
اطالعه عىل محتوياتها مبضاعفة الجهود وتسخري
جمي��ع اإلمكانات لالرتق��اء مبس��تويات العمل
الرشط��ي واألمن��ي واالهتامم بتأهي��ل وتدريب
الكوادر البرشية والوطنية ورفع كفاءتها وتطوير

األجهزة واملعدات األمنية.
كام جال س��موه يف مع��رض ومؤمتر األنظمة
غ�ير املأهول��ة “يومكس” الذي يق��ام تزامنا مع
“آيدكس” واطلع ع�لى معروضات الرشكات من
أنظم��ة متط��ورة ومنصة احرتافي��ة ومتخصصة

ملصنع��ي ومزودي األنظمة غ�ير املأهولة لعرض
أحدث االبت��كارات يف املج��ال الدفاعي الحيوي
وتفقد س��موه أجنحة الرشكات العاملية وشاهد
منطقة العارضني الجدد وما تش��مله من أحدث
األسلحة واملعدات يف مجال الدفاع واألمن.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد من الوزراء و كبار المسئولين الزائرين
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس
وكي��ل وزارة الدفاع مبكتب��ه يف معرض “ ايدكس
 “ 2015مبرك��ز أبوظبي ال��دويل للمعارض أمس
كال عىل حده معايل الفريق مهندس عبدالرحيم
محمد حسني وزير الدفاع السوداين ومعايل جالو
مامدو باتيا وزير الدفاع الوطني املوريتاين
ورح��ب معايل وكيل وزارة الدف��اع بالوزيرين
وبحث معهم عالقات واوجه التعاون القامئة بني
دولة االمارات العربية املتحدة ودولهم وجوانب
تفعيله��ا وتطويرها مبا يخدم املصلحة املش�تركة
إضاف��ة إىل الش��ؤون ذات الصل��ة باملج��االت
العسكرية والدفاعية.

البواردي مستقبالً وزير الدفاع الوطني املوريتاين
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رئيس أركان القوات المسلحة يبحث التعاون الدفاعي
مع كبار زوار معرض آيدكس
استقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف
مع��رض “ايدكس  ”2015عىل حدة أمس كال من
معايل ذاكر حس��نوف وزير الدفاع يف اذربيجان
والل��واء عبد ال��رزاق الناضوعي رئي��س األركان
الليبي والفريق س�يرجي جورولوف رئيس لجنة
الدولة للش��ؤون العسكرية الصناعية البيالرويس
و الل��واء الركن حس��ن بن حمزه الش��هري قائد
قوات درع الجزيرة املشرتكة.
ورح��ب س��عادته بالضيوف وبح��ث معهم
أوجه التعاون القامئة بني دولة االمارات العربية
املتحدة ودولهم مس��تعرضا معهم س��بل دعم
مج��االت التعاون وتنمي��ة العالق��ات الثنائية
السيام يف الش��ؤون الدفاعية مبا يخدم املصالح
املشرتكة.
وجرى تبادل األحادي��ث حول معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل “آيدكس  ”2015الذي يعد منصة
عاملية مهمة تعرض أحدث التقنيات واملش��اريع
املعنية يف ش��ؤون الدفاع ومستجدات الصناعات
العس��كرية إىل جانب مناقش��ة آخ��ر التطورات
الراهن��ة يف املنطق��ة والقضاي��ا ذات االهت�مام
املشرتك.

حمد الرميثي مستقبالً عبد الرزاق الناضوعي رئيس األركان الليبي

 ..ومستقبالً وزير الدفاع يف اذربيجان

قائد القوات الجوية يلتقي عدد من كبار الضباط
استقبل س��عادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص
العل��وي قائد الق��وات الجوية والدف��اع الجوي
مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل ” آيدكس ”2015
امس الفريق مهندس ستيف ريب مدير التطوير
يف االدارة العامة للتسليح الفرنيس و يب كيه بهال
ممثل رئيس األركان الهندي .
وتم خالل اللقاءين ال��ذي حرضهام عدد من
ضب��اط القوات الجوية والدف��اع الجوي وأعضاء
الوفد املرافق للضيفني مناقشة عدد من املواضيع
ذات االهتامم املشرتك
ابراهيم العلوي مستقبالً مدير التطوير يف االدارة العامة للتسليح الفرنيس
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قائد القوات البحرية يستقبل عددًا
الوكيل المساعد للسياسات والشؤون
االستراتيجية يلتقي نائب قائد قوات التحالف من ضيوف معرض آيدكس

الرميثي مستقبالً نائب القائد األعىل لقوات التحالف
استقبل اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي الوكيل املساعد للسياسات
والشؤون االسرتاتيجية مبكتبه يف معرض «آيدكس» أمس الفريق أول ماركو
ذولياين نائب القائد األعىل لقوات التحالف للتحول الذي يزور البالد لحضور
فعالي��ات املعرض .وتم خالل االجتامع الذي ح�ضره عدد من ضباط وزارة
الدفاع وأعضاء الوفد املرافق للضيف ،اس��تعراض أوجه التعاون والتنس��يق
القائم بني الجانبني ،إىل جانب مناقش��ة عدد من املواضيع العسكرية ذات
االهتامم املشرتك.

املرشخ مستقبالً نائب وزير الدفاع الفنلندي
استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد القوات
البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل “آيدكس  ”2015اليوم اللواء أرتورايت
نائ��ب وزير الدفاع الفنلندي والعميد الركن بح��ري خليفه بن عبدالله آل
خليفه قائد س�لاح البحرية امللكية البحريني والفريق محمد ذكاء الله قائد
القوات البحرية الباكس��تانية وتم خالل االجتامعات التي حرضها عدد من
كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون،
ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.

رئيس هيئة االمداد يلتقي عدد
من كبار الضباط

قائد القوات البرية يلتقي عددا
من كبار العسكريين

البلويش مع مدير افريقيا والرشق االوسط لدى املديرية الدولية للتسليح يف فرنسا
استقبل س��عادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة
االمداد مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل ” آيدكس  ” 2015أمس الفريق ناتنوير
حسني وزير التصنيع الحريب الباكستاين و اللواء جان فرانسوا كارغدمون مدير
افريقيا والرشق االوسط لدى املديرية الدولية للتسليح يف فرنسا.
وت��م خالل اللق��اءات الذي حرضها ع��دد من ضباط القوات املس��لحة
وأعضاء الوفد املرافق للضيف مناقش��ة عدد م��ن املواضيع ذات االهتامم
املشرتك

العامري ورئيس لجنة الدولة للشئون العسكرية الصناعية يف بيالروسيا
اس��تقبل العمي��د الركن صالح محمد صالح العام��ري قائد القوات
الربي��ة يف مكتب��ه باملعرض أم��س كال عىل حده الفريق س�يرجي
قورلو رئيس لجنة الدولة للش��ئون العسكرية الصناعية بجمهورية
بيالروس��يا و اللواء بيونغ جوو كانغ نائب وزير القوة العس��كرية
وادارة امل��وارد يف وزارة الدف��اع يف كوري��ا الجنوبية و كيه يب ممثل
رئي��س األركان الهندي وذلك عىل هامش زيارتهم لفعاليات معرض
آيدكس .2015
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بدء االختبارات النظامية لطائرة RAFALE F3R STANDARD

تطويرات وتحسينات تعزز قدرات المقاتلة رافال
تخض��ع مقاتل��ة راف��ال املتع��ددة األدوار بانتظام
للرتقي��ات لزي��ادة قدراتها العس��كرية وتس��هيل
عمليات الدع��م والصيانة .ومن املق��رر أن تدخل
 F3R Standardالخدمة عام  2018وس��وف تضم
عددا ً كبريا ً من التحسينات مثل:
اإلدماج التام لص��اروخ  ،Meteorوهذا الصاروخ
امل��زود مبح��رك نف��اث واملصمم للتص��دي لجميع
األعداء املعروف�ين واملتوقعني يف عمليات االعرتاض
الجوي.
مزيد م��ن التحس��ينات لوصل��ة البيانات L16
لزي��ادة قدرات تب��ادل املعلوم��ات التكتيكية ،مع
الحفاظ عىل التوافق الكامل مع غريها من املعدات
الفرنسية والحليفة.
اإلدم��اج الكام��ل للذخ�يرة  SBU-54املوجه��ة
باللي��زر ،وهي بدي��ل لزمرة الذخ�يرة Hammer
(الذخ�يرة الخفيفة الحركة والبعيدة املدى) ،بحيث
يتم السامح بإطالق السالح من خالل إدارة تحديد
األهداف باللي��زر يف أي مكان ضمن حدود الغالف
الناري.
اعت�ماد نظ��ام  AGCASاآليل بالكام��ل ،والذي
س��يؤدي تلقائياً إىل جعل رافال يف مستوى الطريان
األفق��ي إذا تم الكش��ف ع��ن مخاط��ر االصطدام

باملوان��ع االرضي��ة  .CFITوق��د ت��م تصميم هذا
النظام لتنفيذ االس��تعادة التلقائية للوضع الطبيعي
عند ترجيح حدوث االصط��دام بالتضاريس ،حيث
ال تس��تغرق من��اورة “الرتنح والع��ودة إىل الوضع
السوي” سوى بضع ثوان ،دون اتخاذ أي إجراء من
قبل الطيار .وس��وف يتبني أن هذه خطوة متقدمة
وحاسمة من أجل سالمة الطريان.
إدخال تحسينات عىل الرادار  ،RBE2مع إدخال
وضعي��ات جديدة أك�ثر كفاءة ملكافح��ة إجراءات
التشويش املضادة.
تنفي��ذ الوضعي��ة  Mode 5وتعزيز الوضعية S
.IFF
إدخال جيل جديد من حاضن خزان إعادة التزود
بالوقود أثناء الطريان ،الس��تخدامه بصورة رئيس��ية
من قب��ل البحرية الفرنس��ية من املحط��ة الجوية
البحرية  Landivisiauومن حاملة الطائرات شارل
ديغول.
اعتامد حاض��ن التهديف  Taliosالذي س��يحل
محل حاض��ن  Damoclèsالح��ايل .وهذا الحاضن
من الجيل الجديد سيسمح باالشتباك مع األهداف
ذات املدى األبعد.
إدخال تحسينات عىل نظام  GPSلتحسني قابلية

التش��غيل البين��ي املتوافق مع ال�شركاء يف حلف
الناتو.
إدخال تحسينات عىل نظام  SPECTRAللحرب
اإللكرتونية.
إدخال وضعيات تش��غيل جديدة لحاضن Pod
.Reco NG recc
بدأت االختبارات عىل وظائف جديدة لطائرة F3R
 Standardيف أبري��ل  ،2014وس��وف تس��تمر حتى
أواخر  ،2017عندما يت��م منح التأهيل من قبل وزارة
الدف��اع الفرنس��ية .وقد أجريت السلس��لة األوىل من
التجارب من قبل املهندسني يف رشك ة �Dassault Avia
 tionيف ايس�تر عىل منصات اختبار ثابتة قبل تسجيل
الرحالت األوىل يف يوليو  .2014وقد ركزت االختبارات
األولية عىل نظام مكافحة الحرائق .Meteor
مع قدوم طائرة  F3R Standardس��يتم تجهيز
مقاتل��ة راف��ال املتع��ددة األدوار بأفضل مجموعة
م��ن أجه��زة االستش��عار واألس��لحة املصممة من
قبل الصناعة الفرنس��ية .وتعم��ل رشكة Dassault
 Aviationورشكاؤه��ا بالفع��ل ع�لى إدخال مزيد
من التحس��ينات إلدخالها يف مرحلة ما خالل العقد
القادم لتعزي��ز القدرات القتالي��ة املثرية لإلعجاب
لطائرة رافال.
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رئيس مجلس إدارة مدينة توازن للسالمة واألمن وإدارة الكوارث :

«جاهزية» تعرض خططها لبناء مدينة عالمية للتدريب

أكد ع�لي محمد مصل��ح األحب��ايب رئيس مجلس
إدارة مدينة توازن للسالمة واألمن وإدارة الكوارث
“ جاهزي��ة” عىل أهمية مش��اركة “ جاهزية “ يف
معرض ايدكس . 2015
وأوض��ح أن مع��رض ايدك��س يعترب م��ن أكرب
املعارض الدفاعية يف العامل  ،كام أنه املنصة املثالية
أمام قادة الصناعة وال�شركات الدفاعية يف الدول
الكربى لع��رض آخر األنظمة واملع��دات يف مجال
الدفاع واألمن .
وأكد االحبايب عىل األهمية التي تكتسبها مدينة
ت��وازن يف توحيد الجه��ود والتدريبات املش�تركة
لجميع الجهات املعنية بالدولة يف مجال التدريب
عىل مكافحة الحرائق واألمن والسالمة واإلسعافات
األولية ،بش��كل يجعل من ه��ذه التدريبات تنال
أفضل املعايري والتقييامت العاملية.
وأف��اد أن جاهزي��ة هي إح��دى رشكات توازن
القابضة وهو مرشوع ضخم الهدف منه املساهمة
يف درء املخاط��ر و حف��ظ األمن و الس�لامة للفرد
و املجتمع ,ومن هنا ظهرت الحاجة إلنش��اء مركز
تدريبي منفصل يتمتع بكافة املؤهالت و القدرات
املهنية و الفنية يف مجال األمن و السالمة.
وقال األحبايب :تق��وم جاهزية بتوفري خدمات
التدريب الفني واملهني والتخصيص واملش�ترك بني
مختل��ف الجه��ات املختصة يف مجاالت الس�لامة

10

2015

واألم��ن والجاهزي��ة وإدارة األزم��ات والكوارث.
وتسعى جاهزية لتوفري التدريب الالزم للمساهمة
يف بن��اء وتعزيز ق��درات دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة لحامي��ة املجتمع واملكتس��بات واملرافق
الحيوية.
وأض��اف أن “ جاهزي��ة” تحرص ع�لى توحيد
املناه��ج التدريبية وأس��اليب العم��ل إىل جانب
توحيد املعدات املس��تخدمة  ،بشكل يلبي رؤية “
جاهزي��ة” بجعل كل التدريبات واملؤهالت تحت

مظلة واح��دة ،مع العل��م أنه يف الس��ابق كانت
الجه��ات العس��كرية أو الحكومي��ة تعتمد برامج
تدريب خاصة به��ا  ،وكل جهة تتبع مركز تدريب
معني ،ولكن القيادة الرش��يدة إرتأت توحيد جهود
التدريب والتأهيل عىل األمن والس�لامة ومكافحة
الحرائق  ،تحت مظلة “ جاهزية”.
وقال ”:مع تزايد التحديات واملتغريات املتعلقة
باألم��ن الوطني ،تحتم عىل جمي��ع الجهات ذات
الصلة أن تس��عى للتطور بش��كل يتيح لها مواكبة
تل��ك املتغريات .وإذا ما عج��زت تلك الجهات عن
تبن��ي جوانب التخطيط من��ذ املراحل األوىل ،فإن
ذلك من ش��أنه أن يفاقم الضغط عىل املؤسسات
العسكرية بحيث تضطر لتوسيع مشاركتها يف مهام
غري عس��كرية مام يقلل من ف��رص نجاح عمليات
إدارة الطوارئ.
واض��اف كذلك “ لق��د قمنا بإط�لاق جاهزية
لتك��ون م��ن أفضل منش��آت التدري��ب يف مجال
مكافحة الحرائق الربية والبحرية والجوية وتهدف
جاهزي��ة لتقدي��م مايزيد ع��ن  35دورة تدريبية
إلرض��اء جميع املتطلب��ات التدريبي��ة للعمالء يف
قطاعي الصناعة والدفاع ،وإن الدورات التدريبية
املتوفرة ستكون معتمدة من قبل جهات اإلعتامد
املحلية والدولية باملعايري املطلوبة إلرضاءعمالءنا.

صناعة وطنية %100

آيدكس  ...قوة ناعمة

القارب «بي  » 7يستخدم عسكريا ومدنيا
دون طاقم ويتحكم فيه عن بعد

راية املزروعي – درع الوطن الرائدة يف صناعة الق��وارب  ،بعدما نجحت العام
اس��تحوذت رشكة “ املراك��ب “ الوطنية املتخصصة يف تصنيع أحدث قارب ال يوجد ش��بيهه باملنطقة
يف تصنيع الزوارق الرسيع��ة العالية األداء ومقرها العربي��ة  ،بعدما خضع لعملي��ات تطوير وتجهيز
الشارقة  ،عىل إنبهار زوار معرض إيدكس  2105ملا وتصنيع لـ  4سنوات  ،مؤكدا أنه يتوقع أن يتعدى
عرضت��ه الرشكة من قارب غري مأهول  ،وهو الطراز حجم مبيعاته ما يغط��ي املنطقة العربية والدول
«يب  ،»7الذي ينتمي إىل فئة القوارب السطحية غري االوروبي��ة  ،مش�يرا اىل أن��ه تم التواص��ل بالفعل
املأهول��ة  ،ويعمل دون طاقم قيادة ويتم تس��يريه خالل االيام الثالثة املاضية للمعرض مع عدد كبري
بالتحكم من مسافة تصل الـ نحو  60كم ويستخدم من املؤسس��ات العس��كرية لدول عديدة تأيت يف
يف االغ��راض العس��كرية واملدني��ة  ،كالعملي��ات مقدمتهم دولة االمارات لضمه اىل أسطول سفنهم
الحربية واالس��تطالع وحامية البيئ��ة  ،كذلك ميكن ومراكبهم  ،الفتا اىل أن الرشكة س��تعمل مس��تقبال
إس��تخدامه ملرافقة الس��فن التجارية لحاميتها من عىل إدخال بع��ض التطويرات التي تؤهله لخدمة
التع��رض للقرصن��ة البحري��ة  ،وهذا الق��ارب يعد القط��اع التج��اري أيض��ا بجانب إس��تخداماته يف
أحدث ما صنعته الرشكة  ،بعد االنتهاء من تجاربها املجال العسكري .
وأك��د بوعصيب��ة أن رشكة املراكب تس��هم من
البحري��ة التي أجرتهاع�لى القوارب غ�ير املأهولة
بنجاح يف مرىس «الحم��را مارينا» يف رأس الخيمة  ،خالل هذه الصناعة  ،لدعم املؤسسات العسكرية
مام يدل عىل أن النمو املتواصل الذي تحققه عاماً واملدني��ة التي تتعامل معها من خالل اس��تخدام
تلو اآلخر يعد إنجازا ً عظيام يحس��ب لرشكة وطنية منتجاتها كج��زء من حزمة احتياجاتها األساس��ية
 ،وه��ذا يعني املزيد من الثق��ة العتامد منتجاتها
إماراتية تنافس أعتى الرشكات االوروبية .
من جهته ذكر مبارك أحمد بوعصيبة مستش��ار واس��تخدامها الق��وارب املصنعة م��ن قبل الرشكة
تطوي��ر االعامل برشكة املراكب أن الرشكة إماراتية تح��ت ش��عار “ صن��ع يف االم��ارات “  ،وبتصنيع
املنش��أ وت��م تأسيس��ها يف الع��ام  2007ونجحت هذا الق��ارب تعلن املراكب عن دخ��ول عملياتها
يف أن تتص��در مكان��ة مهمة يف الصناع��ة البحرية التصنيعي��ة إىل فئ��ة متقدم��ة ،ستس��اعدها عىل
اإلقليمية ،وتع ّد اليوم واحدة من الرشكات املحلية تحقيق املزيد من الشهرة حول العامل.

يس��هم آيدكس  2015بش��كل
فع��ال يف بن��اء ال�شراكات
االس�تراتيجية بني دولة االمارات
العربية املتحدة ومختلف دول
العامل ،ك�ما أن نجاحه ينعكس
بالتبعية عىل السياسة الخارجية
للدول��ة ،باعتب��ار أن صناع��ة
املعارض بشكل عام تدعم القوة
االقتصادي��ة الناعمة للنش��اط
الدبلومايس للدولة ،كام أن حرص
الدول كافة عىل املش��اركة فيه
ينعكس عىل رضورة بناء قنوات
تواصل واتص��ال دامئة مع دولة
اإلمارات ،وكل ذلك وغريها يوفر
للدبلوماسية اإلماراتية هوامش
حركة يف مختلف القضايا ا ٌقليمة
والدولي��ة ،ويؤهلها للعب دور
ممي��ز ع�لى الس��احة الدولية،
سياس��ياً واقتصادي��اً وأمنياً ،كام
يجعل منه��ا طرف��اً محورياً يف
مختلف الحوارات الجارية حول
األمن واالستقرار العاملي.

املقدم ركن  /يوسف جمعة الحداد
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سيارات مصفحة تتحدى األلغام والقنابل اليدوية جهزت
بـ مهيندرا اإلمارات لتصفيح المركبات برأس الخيمة
راية املزروعي – درع الوطن

أس��تعرضت رشكة مهيندرا االم��ارات لتصفيح
املركبات بـ أيدكس  ، 2015قوة تحمل السيارة
املصفح��ة ال��ـ الن��د ك��روزر  200والت��ي تم
تصفيحه��ا وتجهيزها مبصانعه��ا برأس الخيمة،
لتتحم��ل  193طلق��ة رص��اص  7.62مليمرت ،
و 4قنابل يدوية عىل س��قف الس��يارة  ،وألغام
أرضي��ة تحت الشاس��يه  ،وألغ��ام جانبية عىل
بع��د  3أمتار من الس��يارة بكمية  15كجم من
ن��وع  ، tmtوع�لى الرغم من ه��ذا الكم من
الطلقات وااللغام فلم تنجح يف إخرتاق السيارة
املصفحة وظل راكبوها يف مأمن من كافة تلك
االس��لحة  ،وتعد “ماهيندرا اإلم��ارات” رشكة
مصنعة للعربات املدرعة املخصصة ملجموعات
متنوعة م��ن التطبيقات مبا لديها من خربة يف
مجاالت النامذج والهندس��ة وتصنيع السيارات
املصفحة وغريه��ا من العرب��ات املدرعة،هذا
ما أكد عليه س��امي بن كحل��ة مدير املبيعات
بـ مهيندرا االمارات لتصفيح املركبات  ،مش�يرا
اىل أن تصفيح الس��يارات يش��مل الس��يارات
العس��كرية واملدني��ة وال يقت�صر ع�لى أنواع
معينة من السيارات  ،ووفق ما يتطلبه العميل
حامية لالشخاص املس��تهدفني واملمتلكات من
أية أخط��ار أو عمليات إرهابي��ة  ،الفتا اىل أن

مهيندرا قامت بتقديم خدماتها عىل املستويني
املحيل والعاملي .
وأضاف عىل الرغم من أن تصفيح الس��يارة
ال يقت�صر عىل س��يارة دون أخرى إال أن %80
من الس��يارات التي يت��م التعامل معها مبصنع
الرشكة ب��رأس الخيم��ة الند ك��روزر  ،مضيفا
اىل أن التصفي��ح اليقترص ع�لى جزء دون آخر
من الس��يارة بل يتم التعامل مع كامل جس��م
الس��يارة والزج��اج وحت��ى االط��ارات  ،ويتم

تصنيف الس��يارات املصفح��ة اىل درجات تبدأ
من تصفي��ح  B4و  B5و  B6و  ،B7وتختلف
م��ن درجة ألخرى وفق قوة التحمل مام يطلق
عليها من أعرية ناري��ة وقذائف والغام وقنابل
يدوية  ،الفتا اىل أنه تم إختبار س��يارة مصفحة
بع��د أن ت��م تجهيزه��ا وارس��الها اىل اململكة
املتحدة ألختبارها هناك وت��م إعتامد صالبتها
وعدم إخرتاقها وحصلت عىل ش��هادة معتمدة
من اململكة املتحدة .”VSAG12 “ B6

صفقات بقيمة ثالثة مليارات و  955مليون درهم في ثالث أيام المعرض
أعلن مع��ايل اللواء الركن الدكت��ور عبيد الكتبي
رئيس اللجان العليا املنظم��ة ملعرض ومؤمترات
الدف��اع ال��دويل “آيدكس  ”2015ع��ن صفقات
عس��كرية بقيم��ة ثالثة ملي��ارات و 955مليون
درهم يف ثالث أيام املعرض.
جاء ذل��ك خالل املؤمتر الصحف��ي الذي عقد
أمس يف مركز أبوظبي الدويل للمعارض “ أدنيك“.
وش��ملت الصفق��ات س��بعة عق��ود مع عدد
من الرشكات املحلي��ة والعاملية متثلت يف تعاقد
القوات املس��لحة م��ع رشكة ت��وازن داينامكس
املحلي��ة إح��دى رشكات مجموعة ت��وازن لرشاء
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ذخائ��ر موجهة فائقة الدقة “ الطارق “ كصناعة
وطني��ة يف دولة اإلمارات بقيم��ة  1.530مليار
درهم.
ويف مج��ال صيان��ة اآلليات تعاق��دت القوات
املسلحة مع رشكة اإلمارات لألبحاث والتكنولوجيا
املتقدم��ة القابض��ة املحلي��ة لتطوي��ر آلي��ات
األوش��كوش “  “ M-ATVوتقدي��م املس��اندة
الفني��ة م��ن خالل توري��د قطع غي��ار والصيانة
بقيمة  864مليون درهم .
وتم التعاق��د مع رشكة كاراكال الدولية إحدى
رشكات مجموع��ة توازن لرشاء ع��دد  80ألف

بندقي��ة هجومية من نوع “  “ CAR 816بقيمة
 763مليون درهم .
وق��ال الل��واء الكتب��ي إن القوات املس��لحة
تعاقدت مع رشكة “ أجوستا ويستالند” االيطالية
لرشاء عدد تس��ع طائ��رات عمودية بقيمة 732
مليون درهم.
وأض��اف أنه تم التعاقد مع رشكة “ راينمينتال
إيرديفنس “ الس��ويرسية لتقديم اإلسناد الفني
م��ن خالل توري��د قطع الغيار وأع�مال الصيانة
واالصالح لنظم مدفع س��كاي ج��ارد بقيمة 34
مليون درهم.

-14 11:09 AM

شركة  CAEتوفر التدريب الشامل
على األنظمة غير المأهولة
تق��وم رشك��ة  CAEبتدريب الطيارين ومش��غيل
أنظمة االستش��عار من الوالي��ات املتحدة واململكة
املتحدة وفرنس��ا ودول أخ��رى ،يف طائرات MQ-1
 Predatorو ،MQ-9 Reaperع�لى مجموع��ات
من املهارات الالزمة لقيادة وإدارة الطائرتني بدون
طيار اللتني أصبحتا أصوالً مميزة يف مهام االستطالع،
والتنسيق ،والرضبات الجوية يف جميع أنحاء العامل.
وتتلق��ى طواق��م طائ��ريت  PredatorوReaper
التدري��ب للتأهيل األويل والتدريب التنش��يطي أو
اإلنعايش املتكرر الدوري وتأهيل املدربني.
وتق��وم رشكة  CAEوموظفوه��ا ،مبوجب عقد
ملدة خمس سنوات فازت به يف عام  ،2013بتوفري
الفصول الدراسية ،وأنظمة املحاكاة ،وكذلك تطوير
الربام��ج واملناه��ج التدريبية لدع��م ما يقرب من
 1,500طي��ار ومش��غل ألجهزة االستش��عار ،ممن
يخضع��ون لربنامج تدريب س��نوي يف أربع قواعد

تابعة لس�لاح الجو األمرييك .ويقع مبنى املدرسة
االبتدائية يف قاعدة هوملان لس�لاح الجو  ،AFBيف
نيو مكسيكو ،التي تعد موطناً لوحدات التدريب
الرسمي عىل طائريت  MQ-1 PredatorوMQ-9
 .Reaperك�ما يتم توفري تدري��ب إضايف من قبل
 CAEيف كريت��ش  ،AFBبوالية نيف��ادا ،وقاعدة
 March Air Reserve Baseبكاليفورنيا ،وقاعدة
الحرس الوطني Hancock Field Air National
 ،Guard Baseبنيويورك .وضعت القوات الجوية
األمريكي��ة و CAEمنهجاً جدي��دا ً يف أكتوبر ،وتم
أيض��ا مؤخرا ً تنفي��ذ نظام إدارة محت��وى التعلم
الجديد للربنامج .قال جورج ستيلامن ،مدير موقع
 CAEيف  Holloman AFBوالطي��ار املدرب عىل
طائرة “ :MQ-9 Reaperهناك عدد من الرشكات،
ومنها  ،CAEتقوم بتس��ويق وبي��ع األجهزة التي
ميك��ن اس��تخدامها لتدري��ب طواق��م الطائرات

املوجه��ة عن بعد .غري أن م��ا تقوم  CAEبتأمينه
فهو املعرف��ة الوثيقة والخ�برات املتعلقة بكيفية
تدريب الطيارين ومشغيل أجهزة االستشعار عىل
اس��تخدام الطائرات ألداء مختل��ف أنواع املهام”.
يس��تمر برنام��ج التدري��ب عىل طائ��ريت MQ-1
 Predatorو MQ-9 Reaperيف وحدات التدريب
الرس��مية ملدة أربعة أش��هر تقريبا ،ويشتمل عىل
التدري��ب األكادمي��ي ،والتدري��ب ع�لى أنظم��ة
املحاكاة ،وعىل الطريان الحي .ويتم قضاء نحو ربع
وقت التدري��ب يف الفصول الدراس��ية ،بينام يتم
توزيع الثالثة أرباع املتبقية بالتس��اوي تقريباً بني
التدري��ب باملحاكاة والتدريب عىل الطريان الحي.
ويت��درب الطيارون ومش��غلو أجهزة االستش��عار
كطاق��م باس��تخدام أجهزة محاكاة الط�يران التي
تشبه إىل حد كبري محطات املراقبة األرضية GCS
التي تستخدم يف العمليات.

يعد برنامج  GESIمن شركة  CAEنظام محاكاة ب ّناء مصمم ليدير متارين معقدة وشاملة
لتدريب القادة واملوظفني العسكريني واملدنيني على القيادة والتحكم وإدارة الكوارث.
وفي أوروبا ،تستخدم سبع دول نظام  GESIإلجراء تدريبات القيادة واملوظفني التي تعزز
قدرة القادة على اتخاذ القرار ضمن مجموعة من السيناريوهات التشغيلية.
وقد تعاونت شركة  CAEمع شركة روالند آند أسوسييتس  ،R&Aلدمج قدرات نظام
احملاكاة املسرحي املشترك ) Joint Theatre-Level Simulation (JTLSمن روالند آند
أسوسييتس ،مع نظام احملاكاة الب ّناء  GESIمن  CAEإلنتاج نظام مشترك جديد يطلق
عليه اسم نظام احملاكاة العاملي ” .“GlobalSimومن خالل اجلمع بني نظامي  JTLSو
 GESIسيتم تقدمي أنظمة محاكاة ب ّناءة للمستويات التشغيلية والتكتيكية لتدريب
القادة واملوظفني على اتخاذ قرارات دقيقة ومتبصرة في الوقت املناسب ،لطيف كامل من
العمليات ،مبا في ذلك العمليات القتالية التقليدية وجهود اإلغاثة من الكوارث ،وغيرها
من العمليات غير احلربية.

يرجى زيارة جناح  CAEفي معرض آيدكس )القاعة رقم  ،1جناح رقم(B60
احملاكاة الب ّناء .GlobalSim

milsim@cae.com
cae.com
@CAE_Defence

2015-01-14 11:09 AM
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المركبة المشتركة  JLTVمن  Lockheed Martinتوفر
سهولة االنتقال والحماية للجنود ومشاة البحرية
تم تطوي��ر املركبة التكتيكية الخفيفة املش�تركة
JLTVمن قبل الجيش األمرييك وس�لاح مش��اة
البحرية بوصفها الجي��ل التايل للمركبة املتعددة
العج�لات والعالي��ة القدرة ع�لى التنقل High
Mobility, Multi-Wheeled Vehicle: HM MWVالت��ي م��ا زال��ت يف الخدم��ة منذ عام
 .1985وق��د ح��ددت وزارة الدف��اع األمريكية
الحاج��ة إىل مركبة أكرث كفاءة الس��تعادة القدرة
ع�لى التنقل بس��هولة م��ع توف�ير الحامية التي
فق��دت ألن املركبات املتعددة العجالت والعالية
الق��درة ع�لى التنقل كان��ت ثقيل��ة التدريع يف
محاولة لتوفري مزيد من الحامية لراكبي املركبة.
وكان��ت املركبات مقيدة أيضاً باملس��اعي الرامية
لزي��ادة الحمول��ة الصافية ،وتوفري مس��توى ما
من تولي��د الطاق��ة الكهربائية ،وإدم��اج البنية
الهندس��ية الجاهزة واملؤكدة املعلومات للقيادة
والس��يطرة واالتصاالت والحواسيب واملعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.
تعت�بر مركب��ة  JLTVمن صن��ع Lockheed
 Martin Teamأكرث بكثري من مجرد شاحنة .فهي
عبارة عن نظام قتال تكتييك نظام متكامل يلبي
متطلبات الحقبة الحالي��ة ،وقد تم تصميمه مع
أخذ املستقبل يف االعتبار .وهي تقدم مستويات
م��ن الحامي��ة للطاق��م م��ن األلغ��ام والكامئن

 ،MRAPوزيادة كبرية يف األداء والحمولة ،فضال
عن زيادة املوثوقية ،وكفاءة متميزة يف استهالك
الوقود ،وتكاليف منخفضة للعمليات والدعم.
يتأل��ف فري��ق رشك��ة   �Lockheed Mar
 tin JLTVم��ن ع��دد م��ن ال�شركات املرموقة،
الت��ي تتمتع بعقود من الخ�برة يف إنتاج املركبات
العس��كرية .وقد أنتج الرشيك  -وهو رشكة BAE
 - Systemsأك�ثر م��ن  100,000مركب��ة قتالي��ة
وتكتيكي��ة مجن��زرة ومدولبة ،وه��ي توفر نظام
حامية يركز عىل طواقم  .JLTVويس��هم املحرك

القوي الرباعي األس��طوانات ،س��عة  4.5لرت ،من
طراز  ،Cuminيف إعطاء سعة أكرب السطواناته من
كثري من املحركات السداس��ية الصاممات ،غري أنه
مينح كفاءة أكرب للوقود .كام تتميز املركبة بنظام
ناقل للحركة بست رسعات من طراز  Alisonعايل
املوثوقية .كذلك يس��هم نظام التعليق املس��تقل
واملصفح واملزود بوس��ائد هوائية ،من إنتاج رشكة
 ،Meritorيف ضامن نوعية ركوب عالية املستوى،
م��ع إمكانية زيادة خل��وص األرض وميزة مبتكرة
“إمكانية تعديل ارتفاع مستوى الركوب”.

تحالف استراتيجي بين «أمر ك» و«روكويل كولينز»
واف��ق املركز العس��كري املتقدم للصيان��ة واإلصالح
والعم��رة “أمرك”من حيث املب��دأ عىل إبرام تحالف
اس�تراتيجي م��ع رشك��ة “روكوي��ل كولين��ز” لتوفري
خدم��ات الصيانة واالصالح والعم��رة “ام  .اوه  .ار”
يف مج��ال األنظمة اإللكرتونية للطائرات العس��كرية
وتتمثل األسواق املستهدفة بالنسبة إىل هذا التحالف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة جنوب اس��يا
والرشق األوس��ط وشامل افريقيا “س��امينا” .ويركز
التحالف ع�لى عمليات الصيانة واإلص�لاح والعمرة
والخدمات اللوجس��تية املصاحب��ة اىل جانب إجراء
التحديثات الالزمة لعدد كبري من الطائرات العسكرية
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حيث س��يدخل حيز التنفيذ خالل عام  2016يف مقر
مرك��ز “أمرك” الجديد يف مدينة الع�ين باعتباره أكرب
مركز عسكري لعمليات الصيانة واإلصالح والعمرة يف
العامل .وقال فهد غريب الش��اميس الرئيس التنفيذي
لـ “أمرك” إن ه��ذه الرشاكة تعد يف غاية يف األهمية
بالنس��بة لـ “أم��رك” عىل املدى البعي��د حيث يعترب
املرك��ز م��زودا أساس��يا لعمليات الصيان��ة واإلصالح
والعم��رة يف منطق��ة جنوب آس��يا وش�مال أفريقيا.
وأض��اف أن اختيار رشكة “روكوي��ل” كأحد مزويدنا
ج��اء بعد س��نوات من الخ�برة يف التمي��ز يف مجال
األنظم��ة اإللكرتوني��ة للطائرات العس��كرية متنحنا

قدرات أوسع لدعم عمالئنا يف دولة اإلمارات العربية
املتح��دة وخارجها .من جهته ق��ال كلود ألبري نائب
الرئي��س واملدي��ر التنفيذي ألوربا والرشق األوس��ط
وش�مال أفريقيا يف رشكة “روكويل كولينز” يأيت هذا
التحالف مع “أمرك” يف إطار التزام رشكتنا تجاه دعم
أنش��طة التوطني وتوفري وظائف تتعلق مبهن صيانة
الطائرات ملواطني دولة اإلمارات وإن خربتنا الطويلة
يف مجال االلكرتونيات العسكرية إىل جانب العالقات
القوية التي تحظى بها “أمرك” مع عمالئه يف املنطقة
إضافة إىل امتالكه أحدث املنش��آت يف مجال الصيانة
وهي عنارص النجاح املرتقب لجميع االطراف”.

مساعد وزير الدفاع المصري:

آيدكس منصة هامة لصناع القرار والتقاء الخبراء
مريم الرميثي – درع الوطن

أشاد اللواء أركان حرب محمد الكشيك مساعد
وزي��ر الدفاع املرصي مبعرض ومؤمترات الدفاع
الدويل “آيدك��س  ”2015وما ميثله من أهمية
عىل مس��توى املعارض العاملية واعتباره منصة
هامة لصن��اع الق��رار والتقاء الخ�براء وتبادل
الخربات.
وأشار يف ترصيح للنرشة اليومية ملجلة “درع
الوطن” إىل أن مع��رض آيدكس يتصف بطابع
خاص مييزه عن باقي املعارض الدفاعية العاملية،
ورصح قائ�لاً :بحك��م عم�لي س��ابقاً كملحق
عس��كري لجمهورية مرص العربية يف الواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة سنحت يل
الفرصة لحضور العديد من املعارض العسكرية
واملؤمترات الدولية يف مختلف دول العامل ،غري
أن حض��وري إىل معرض آيدكس املقام يف دولة
اإلم��ارات يختلف كلياً ،حيث أش��عر بأنني يف
بلدي ،كام أشعر بالفخر واالعتزاز لتواجدي يف
وطني الثاين دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأضاف :أن ه��ذا التمثيل باملس��توى الرفيع
للوفود الرسمية وصناع القرار من مختلف دول
الع��امل عىل صعيد الحكومات وكربيات الرشكات
املصنعة للمعدات العس��كرية ،هذا التمثيل إمنا
ه��و مرآة تعكس األهمي��ة العاملية التي يحظى
بها معرض آيدكس.
وأضاف :تحت س��قف آيدكس ن��رى ملتقى
ومنص��ة تجمع مختلف أفرع القوات املس��لحة
الربي��ة والبحرية والجوية مام يس��هل التقاؤهم
بكب��ار املس��ؤولني يف كربى ال�شركات الدفاعية
ومتخذي الق��رار فيها ،وتب��ادل اآلراء ووجهات
النظ��ر بينهم فيام يخص الش��ؤون العس��كرية
واألمنية ،األمر الذي يؤدي إىل تطوير املنظومات
والتقنيات العسكرية وتلبية احتياجات القوات.
وعرب اللواء أركان حرب محمد الكش�كي عن
فخره واعتزازه بالرشكات اإلماراتية العسكرية
وتواجدها يف معرض آيدكس ،ومتيزها مبستوى
عال من القدرات والخربات مام أهلها لتصدر
املش��هد يف معرض آيدكس مبنتجاتها املميزة

محمد الكشكي:
نتطلع ألن نرى قوة عربية
مشتركة لمواجهة التهديدات
الموجودة على كافة
المستويات اإلقليمية والدولية
ذات الجودة العالية العاملية.
كام أشاد مساعد وزير الدفاع املرصي مبستوى
التنظيم املمت��از للمعرض والفري��د من نوعه
ع�لى مس��توى الع��امل ،ش��اكرا ً جهود
القامئني عليه.
وأكد اللواء أركان حرب محمد
الكشيك عمق العالقات اإلماراتية
املرصي��ة والتعاون العس��كري
القائم بني البلدين ،مام يساهم
يف تفعيل العمل املشرتك ،وقد
متث��ل ذلك مؤخ��را ً يف التمرين
العس��كري املش�ترك “س��هام
الحق” ب�ين الق��وات اإلماراتية
واملرصي��ة ،وق��د رأينا االنس��جام
الت��ام ب�ين أف��راد
القوات

اإلماراتية واملرصية يف هذه التامرين مام يسهم
يف ش��كل كبري وفع��ال يف ح��ال رضورة العمل
املش�ترك ب�ين البلدي��ن ،والذي يعك��س الرؤى
واألهداف املشرتكة بني جمهورية مرص العربية
وبني دولة اإلمارات يف مجال التعاون العسكري.
وأض��اف :نح��ن نتطلع ألن نرى ق��وة عربية
مشرتكة ملواجهة التهديدات املوجودة عىل كافة
املس��تويات اإلقليمي��ة والدولي��ة ،كالتهديدات
اإلرهابي��ة ،والتي يج��ب مجابهتها والعمل عىل
اقتالع جذورها.
ويف الخت��ام رصح الل��واء أركان حرب محمد
الكش�كي :نتطل��ع إىل املزيد من
التع��اون املش�ترك بيننا يف
جمهورية م�صر العربية
وب�ين األش��قاء يف دولة
اإلم��ارات ودول الخليج
الع��ريب يف جمي��ع
املج��االت لتحقي��ق
املصال��ح الوطني��ة
املش�تركة ومب��ا يحقق
الفائدة عىل الجميع.
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د .كايو موسوليني :آيدكس أحد أهم
المعارض الدفاعية العالمية

مريم الرميثي  -درع الوطن

أكد د .كايو موس��وليني ،نائب رئيس تنمية السوق
العاملية ورئي��س دائرة منطقة الرشق األوس��ط يف
مجموعة  Finmeccanicaأهمية معرض ومؤمترات
الدفاع الدويل  IDEX 2015كأحد املعارض الرئيسية
عىل تقويم معارض الدفاع الدولية ،جاء ذلك خالل
لقاءه مع نرشة “درع الوطن”.
وقد أعرب د .كايو موسوليني عن اهتامم وحرص
الرشكة عىل التواجد الدائم يف معرض آيدكس ،قائالً:
م��ا زالت مجموع��ة رشكات فينميكانيكا تش��ارك
منذ أول مع��رض آليدكس ،ويف هذا العام تش��ارك
فينميكاني��كا إىل جان��ب رشكاتها يف ه��ذا الحدث
املهم .فقد حرضت من بني رشكاتنا الدفاعية يف هذا
العام كل م ن �The Oto Melara, WASS, Agus
taWestland, AleniaAermacchi, DRS, Selex
 ، ES, MBDA Italiaويف اعتق��ادي أن هذا مؤرش
عىل مدى أهمية دولة اإلمارات واملعرض بالنس��بة
إلين��ا .من املذهل أن نش��هد التحس��ن الذي يطرأ
عىل املعرض كل عام�ين ،فضالً عن روعة التخطيط
والتنفيذ له.
وحول أهم منتجات مجموعة Finmeccanica
املعروضة حالي��اً يف آيدكس ،قال :إننا نركز من بني
منتجاتنا عىل طائراتنا التدريبية املتقدمة ،M-346
فهي أكرث طائرات التدري��ب املقاتلة املنتجة حالياً
تقدم��اً ،وطائ��رة التدري��ب الوحيدة م��ن الجيل
الجديد الت��ي تم ترقيتها من أج��ل مهمة تدريب
الطيارين الذين يقودون أحدث جيل من الطائرات
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نعزز حضورنا في دولة
اإلمارات بتواجدنا الدائم
بمعرض آيدكس

العس��كرية العالي��ة األداء .وق��د أس��همت طائرة
 M-346يف خف��ض تكالي��ف الحيازة والتش��غيل،
وذلك بفض��ل تصميمها التقني املتط��ور واعتامد
أح��دث مفاهيم “التصميم  -للتكلفة” و”التصميم
للصيانة” .أضف إىل ذلك أن تقليل عدد الس��اعات
الالزمة للصيانة تجعل الطائ��رة اقتصادية التكلفة
ع�لى نح��و رائع .ومث��ة منتج آخر ،حي��ث إنه من
دواعي رسورنا وس��عادتنا عرض الطائرة MC-27J
 .Spartan Gunship aircraftفق��د أصبح��ت
طائرة  MCالنقطة املرجعية يف فئة طائرات النقل
امليدانية املتوسطة .وقررت رشكة – Oto Melara
التي تتعاون مع رشكة محلية هي “س��هام الخليج
للتكنولوجي��ا ” �Siham Al Khaleej Technolo
 – giesكشف النقاب عن مدفع البحرية الخفيف
الجدي��د عي��ار  40م��م يف آيدكس؛ نظ��را ً ألهمية
هذه املناس��بة .وتوج��د يف منصة عر ض �Finmec
 canicaمناذج مصغرة لطائرات  AW 169 EMSو
 AW 149و AW 101 VVIPونس��خة  ،CSARو
 ،AW 139حيث تم تس��ليم أكرث من  60من هذه

الطائ��رات يف دولة اإلم��ارات إىل مختلف العمالء
وألدوار مختلفة .ونج��د داخل جناح رشكة مبادلة
أن رشكة  Frontiersمع رشكة  Selex ESقد عرضتا
“نظام جندي املس��تقبل” .أضف إىل ذلك أن رشكة
 DRSSتق��وم بعرض أنظم��ة �Rugged Worksta
 tionssو�Tactical Manpak comint/DF sys
 temmوأنظمة التسديد الحراري �Heavy and Me
 dium Weapon thermal sightsو.DDU
كام تقوم رشك��ة  WASSبع��رض النظام املضاد
للطوربي��دا ت �Anti Torpedo Counter Meas
 ،”ure system “Black Snakeيف منص��ة ع��رض
 SAKTيف معرض نافدكس ،بينام عرضت الطوربيد
الخفي��ف الجدي��د  ،Black Arrowو Jammersو
 Decoy countermeasureيف منصة عرض حوض
.Fincantieri
ويف خت��ام حديث��ه ألق��ى د .كاي��و موس��وليني
الض��وء عىل أهمي��ة تواجدهم كرشك��ة يف منطقة
الرشق األوسط بصورة عامة ودول مجلس التعاون
بص��ورة الخاص��ة ،نظرا ً ملا متثله ه��ذه املنطقة من
أهمية لصناع��ة الدفاع عىل الصعيد العاملي ،حيث
قال :تتمي��ز  Finmeccanicaبحضور قديم العهد
يف منطق��ة الخلي��ج ،ونحن نركز حالي��اً عىل تعزيز
حضورنا يف املنطقة واملحافظة عىل ميزتنا يف مجال
التكنولوجيا العالية ،ونقوم بالتايل بزيادة حضورنا يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة بهدف تحقيق املزيد
من دع��م االتفاقات التجاري��ة ،وعمليات التعاون
املحيل ،واملرشوعات التضامنية ،يف مجاالت املالحة
الجوية ،واإللكرتونيات ،وقطاعات الصناعات العالية
التقني��ة ،األمر الذي سيس��هم يف تعزي��ز القدرات
العلمي��ة والتقني��ة املحلية .إننا نش��يطون جدا ً يف
دول خليجي��ة أخرى أيضاً ،مثل الكويت والبحرين،
حيث تعمل رشكاتنا يف مرشوعات مهمة ترتاوح من
إلكرتونيات الدفاع إىل الطريان والفضاء .ومن املهم
التأكيد عىل أنه يتم تنفيذ جميع أنشطتنا بالتنسيق
الوثي��ق مع وزارة الدفاع والس��فارات ،وامللحقيات
العس��كرية اإليطالية ،مام يثب��ت وجود الدعم من
حكومتن��ا ومس��اندتها الكاملة ملبادراتن��ا التجارية
الدولية.

مجموعة «أطلس» تعزز مكانتها من خالل المشاركة
في «آيدكس »2015
أمل الحوسني  -درع الوطن

تتأل��ف “مجموع��ة أطلس” التي تأسس��ت يف عام
 1983يف إم��ارة أبوظب��ي عاصمة دول��ة اإلمارات
العربي��ة املتحدة ،من عدد من ال�شركات املتميزة
متع��ددة التخصصات ،وبالرغم م��ن تنوع وظيفة
وتخصصات عمل رشكات املجموعة ،إال أنها تجتمع
يف مفه��وم واحد مش�ترك قائم ع�لى تقديم أفضل
الخدم��ات والحلول املتمي��زة ذات الجودة العالية
لتلبية كافة احتياجات عمالئها.
التق��ت النرشة اليومية ملجلة درع الوطن بالس��يد
إدريس س��لطان حبوش نائ��ب الرئيس لرشكة اطلس
ليحدثن��ا عن مش��اركتهم يف معرض ومؤمت��ر الدفاع
الدويل آيدكس  2015وقال :يعترب آيدكس منصة عاملية
لعرض وترويج أحدث تكنولوجيا الدفاعية ،ونجاحات
آيدك��س جاءت بفض��ل الدعم الال مح��دود من قبل
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة – حفظه الله  -وصاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
ال��وزراء حاك��م ديب – رعاه الل��ه  ،-ومبتابعة صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ،ويل عهد
أبوظبي نائ��ب القائد
األع�لى للق��وات
املسلحة ،وهذا
النج��اح عكس

علينا كرشكات وطنية ،حي��ث منحنا الحافز والحرص
عىل املش��اركة لنك��ون جزء من منظوم��ة نجاح هذا
الحدث ،ونحن كرشكة وطنية يتطلب منا بذل قصارى
جهدنا لضامن نج��اح آيدكس وخروجه بالصورة التي
تليق مبكانة دولتنا وتطلعات قيادتنا الرشيدة.
وح��ول معروضاته��م وجديدهم حدثن��ا :تأيت
مش��اركتنا لتس��ليط الضوء ع�لى أح��دث تقنياتنا
وخدماتنا أمام مختلف االطراف املعنية بهذا القطاع
ع�لى املس��توى املح�لي ومنطقة الرشق األوس��ط
والعامل ،فق��د احتوى جناح “مجموعة أطلس” عىل
العديد من املعروضات يف مجال ش��بكات وتقنيات
االتصاالت ،واألنظمة األمني��ة ،وأنظمة «ترتا» و«يب

 »25الالس��لكية التي تتضمن مجموعة متميزة من
معايري االتصاالت الرقمية الالس��لكية ،والش��بكات
الالس��لكية والتطبيقات العس��كرية التكتيكة التي
تتيح للمؤسسات العسكرية إمكانية العمل بشكل
آمن وف ّعال ع�لى أرض امليدان ،ومجموعة األنظمة
املتكاملة التي تش��مل ،حلول التغطية الالس��لكية
داخ��ل املباين ،وأجه��زة التعقب املحلي��ة املرتبطة
بنظ��ام تحدي��د املواق��ع العامل��ي “ج��ي يب إس”،
وحلول تقنية املعلومات واالتصاالت للمؤسس��ات
العس��كرية واألمنية ،والحمد لله هناك تعاون بيننا
وبني املؤسسات العسكرية بالدولة وهذا دليل عىل
الثقة التي نحىض بها من عمالئنا.

جلوبال ميديكال سوليوشنز توفر الكوادر
الطبية المؤهلة للمستشفيات
مريم الرميثي – درع الوطن

أكد د.س�يريل توما املدير التنفيذي يف رشكة جلوبال
ميدي��كال سوليوش��نز أهمي��ة املش��اركة يف معرض
ومؤمت��رات الدف��اع الدويل “آيدك��س  ،”2015حيث
تحرص الرشكة عىل توفري الكوادر البرشية للخدمات
الطبية يف مختلف التخصصات ،س��واء للمستشفيات
العس��كرية أو املدنية .وأشار يف ترصيح لنرشة “درع
الوط��ن” بأن رشك��ة جلوب��ال ميديكال سوليوش��نز
إلدارة املستش��فيات تأسس��ت يف أبوظب��ي يف ع��ام

 2006برأس�مال إمارايت بالكامل وهي إحدى رشكات
مجموع��ة اإلم��ارات املتقدمة لالس��تثامرات ،وقال:
بفضل ما تتميز به رشكتنا من خربة واس��عة يف مجال
الرعاي��ة الصحية ع�لى األصعدة املحلي��ة ،اإلقليمية
والدولي��ة ،نقوم بتوفري حلول الرعاي��ة الصحية وفقاً
ألفضل املامرسات بهدف تلبية احتياجات عمالئنا.
وأضاف :متتلك جلوبال ميديكال سوليوشنز القدرة
عىل توفري املس��اعدة يف تش��خيص التعقيدات التي
تواجهها املؤسسات والرشكات.
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حميد الشمري :الصناعات العسكرية اإلماراتية عامل
استراتيجي هام في اقتصاد الدولة
أمل الحوسني – درع الوطن  ،2030حي��ث تك��ون إحدى مص��ادر تنوع الدخل
انطالق��اُ م��ن رؤي��ة أبوظب��ي  2030نح��و النمو إلم��ارة ابوظبي ولدولة االم��ارات العربية املتحدة،
االقتص��ادي املس��تدام حققت الجه��ات الرائدة يف ونحن نعمل ع�لى تطوير الصناع��ات الدفاعية يف
الصناع��ات العس��كرية يف دول��ة اإلم��ارات تعاوناً الدول��ة منذ  1992مع انطالقة مكتب االوفس��ت،
مش�تركاً امثر عن تأسيس رشكة اإلمارات للصناعات وكصناع��ة دفاعي��ة عس��كرية نحت��اج إىل توف��ر
العسكرية “إديك” ،التي جرى تأسيسها يف ديسمرب الصيان��ة والخدم��ات يف املنطقة لترسي��ع قدرات
م��ن الع��ام  .2014وضمن مش��اركة نوعية لرشكة قواتنا املس��لحة فقررنا بعد دراس��ات مس��تفيضة
إديك يف جناح مشرتك يعد االكرب من حيث املساحة مع رشكة “توازن” و”مجموع��ة اإلمارات املتقدمة
مع رشكتي مبادلة وتوازن يف معرض ومؤمتر الدفاع لالس��تثامرات” و”مبادل��ة” دم��ج ال�شركات 16
الدويل آيدك��س  ،2015التقت ن�شرة درع الوطن الحالي��ة يف املرحل��ة األوىل والثاني��ة تح��ت مظلة
مع الس��يد حميد الش��مري رئيس مجل��س إدارة رشكة اإلمارات للصناعات العس��كرية حيث تتوىل
“إدي��ك” ليحدثن��ا عن مش��اركتهم باملعرض حيث تحدي��ث االس�تراتيجيات وتحديث ف��رص العمل
قال :الصناع��ة الدفاعية والعس��كرية إحدى قامئة وتك��ون هي املنصة الرئيس��ية لرشكائنا من الغرب
ر ؤ ية وتس��هيل التعامل مع جهة واح��دة ،فكانت هذه
الصناع��ات املدرج��ة يف
الرؤية وتحققت بفضل دعم قيادتنا الرشيدة.
أ بو ظبي
وأكد الشمري أهمية معرض آيدكس قائالً:
أن آيدكس منصة عاملية قد جمعت
الصناع��ة العس��كرية تح��ت
مظلة واحدة ،وقد اكتس��ب
أهمي��ة كبرية ع�لى مدار
الس��نوات املاضي��ة حيث
نج��ح يف ج��ذب الصناعات
الدفاعي��ة والتكنولوجي��ة
املتقدمة ل�كي تعرض يف
الدول��ة إىل جانب إتاحة
املجال لعرض الصناعات
اإلماراتية الت��ي أثبتت
قدرتها عىل املنافسة من
حيث الجودة والنوعية
والتطور .وتعرض إديك
ابت��كارات مجموع��ة
رشكاتها الرائدة يف قطاع
الصناعات العس��كرية
يف إط��ار منصة موحدة
متكامل��ة ،وم��ن خالل
آيدكس نستطيع توجيه
رس��الة مهمة وهي أن
الصناعات العس��كرية
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يف اإلمارات مهمة جدا ً الس�تراتيجية اقتصاد الدولة
ومهمة لتوفري فرص العم��ل ،وهي كذلك مهمة لنا
يف مج��ال األبح��اث والتطوي��ر والتكنولوجيا ونقل
املعرفة.
وأش��ار :أن إعالن مجموعة الرشكات التي تحت
مظل��ة أديك ع��ن إبرام ع��دة عقود م��ع القوات
املس��لحة والتي س��يتم اإلعالن عنها خالل آيدكس
ه��ي دليل ع�لى أن رشكاتن��ا املحلية تأخذ نس��بة
كب�يرة من نصيب العق��ود واالتفاقيات مع القوات
املسلحة.
وأض��اف :تض��م رشكة إدي��ك تح��ت مظلتها يف
الوق��ت الحايل الطيف للخدم��ات الفنية ،وبيانات
للخدمات املس��احية ،واألكادميي��ة الدولية للطريان
(أفق) ،واملركز العسكري املتطور للصيانة واإلصالح
والعم��رة (أم��روك) م��ن مبادلة؛ ومنر الس��يارات،
وت��وازن داينامك��س ،وتوازن للصناع��ات الدقيقة،
ورشك��ة أبو ظب��ي االس��تثامرية لألنظم��ة الذاتية
(أدايس) ،ورشكة بركان ميونشنز سيستمز ،وكاراكال
العاملي��ة ،وكاراكال للذخائ��ر الخفيف��ة من توازن؛
ويس 4للحلول املتقدمة ،ورشكة جلوبال ايرواسبيس
لوجس��تكس (ج��ال) ،ورشك��ة ناف��ال ادفانس��د
سوليوش��نز ،ورشكة س��يكيور كومينكيشنز ،ورشكة
تاليس أدفانسد سوليوش��نز من مجموعة اإلمارات
املتقدمة لالستثامرات.
وق��ال :ال�شركات الدفاعية التي تح��ت مظلتنا
يعمل بها تقريب��اً  26باملائة مواطنني ولدينا خطط
لالس��تقطاب وزيادة نس��بة توطني الكادر املهني،
ونقدم هنا منوذج م�شرف لعملية التوطني فرشكة
س�تراتا بها  40باملائة مواطنني وأغلبهم من العنرص
النس��ايئ وكذللك بالنس��بة لرشك��ة كاراكال معظم
موظفيه��ا من النس��اء ،وه��ذان النموذج��ان نود
تطبيقه��م عىل باقي ال�شركات ونح��ن نطمح إىل
التوطني بنسبة  60إىل  70باملائة.
ويف ختام حديثه أعرب الش��مري عن س��عادته
بوج��ود الن�شرة اليومي��ة ملجل��ة درع الوط��ن يف
املعرض ،وقال :أعتقد أنها أدت دورا ً كبريا ً يف إظهار
الصناعات الوطنية وإبراز قدرات وإمكانيات قواتنا
املسلحة.

أبرزها دبابة ( ، )T-90Sومركبة «خريزانتيما – إس»

الجناح الروسي يستعرض أكثر من  700نظام أسلحة
عالي الد ّقة في «آيدكس »2015
يعرض الجناح الرويس بإدارة رشكة “روستيك”
الحكومي��ة الروس��ية ،يف “أيدك��س ،”2015
أك�ثر من  700من أنظمة األس��لحة واملع ّدات
العس��كرية املس��تخدمة لدى الق��وات الربيّة
والبحرية والجوية الروس��ية ،مبا يف ذلك دبابة
“يت 90 -إس” ( )T-90Sاملح ّدث��ة م��ن صن��ع
رشك��ة “أورالفاغونزاف��ود”(  (�Uralvagonza
 ،)vodوه��ي عبارة عن دبابّة قتالية رئيس��ية
مج ّهزة بنظام صواريخ مضاد للدبابات ،ومركبة
“خريزانتي�ما – إس” ()Khrizantema-S
وبندقي��ة “إي��ه .دي .إس” ( )ADSالربمائي��ة
م��ن صن��ع رشك��ة “أن .بي��ه .أو .بريس��يجن
كومبليكس��س”(  (�NPO Precision Com
.)plexes
وي�ترأس الوف��د الرويس خالل مش��اركته يف
معرض أيدك��س  ،2015ديني��س مانتوروف،
وزير الصناعة والتجارة يف روسيا.
وقال سريجي شيميزوف ،املدير العام لرشكة
“روس��تيك”“ :يش��كّل “آيدكس” أحد أضخم
منصات الع��رض التي تتيح
الفعالي��ات وأكرب ّ
لروس��يا تس��ليط الضوء عىل أفض��ل منتجاتها
الدفاعية الربيّة والبحريّة.
ومن ب�ين املنتجات التي تعرضها رشكة “أن.

سيرجي شيميزوف:
المعرض ّ
يشكل أكبر منصة
لعرض المنتجات الدفاعية
الروسية
بي��ه .أو ”.ه��ي مركب��ة “خريزانتي�ما – إس”
التي س��يتم عرضها أل ّول م�� ّرة خالل املعرض.
و”خريزانتي�ما – إس” عبارة عن مركبة قتالية
ذاتي��ة الدف��ع وم��ز ّودة بالنظ��ام الصاروخي
املض��اد للدبابات الوحيد
من نوعه يف العامل والذي
ميكنه تحدي��د األهداف
وتدمريه��ا يف البيئات غري
واضحة الرؤية ،من خالل
ال��رادار وقن��وات الليزر
الضوئية املث ّبتة يف املركبة.

وتتم ّيز هذه الوحدة بأنّه ميكن تش��غيل قنايت
ليزر يف آنً معاً لتتبع هدفني وإطالق الصواريخ
أس��طول مؤل ٍ
ٍ
ّف من ثالث
تلقائي��اً .وميكن ألي
مركبات قتالية من طراز “خريزانتيام – إس” أن
يتص ّدى لهجوم أسطول يضم  14دبابة وتدمري
ع�لى األقل  60٪منها ،باإلضافة إىل القدرة عىل
رضب املنش��آت الهندس��ية واألهداف الجوية
املحلّقة ع�لى إرتف��ا ٍع منخف��ض أو برسعات
منخفض��ة ،وتدمري القوارب وس��فن الش��حن
والوحدات األخرى من عىل بعد  6كيلومرتات.
ويش��هد “أيدكس  ”2015أيضاً اس��تعراض
النسخة املص ّدرة من عتاد الجيش الرويس ،إىل
جانب املالبس العسكرية ،ويضم العتاد حواىل
املخصصة للجنود كاألس��لحة
 60من املع ّدات
ّ
الخفيف��ة ومع�� ّدات التصوي��ب والحامي��ة
ووسائل اإلت ّصال اإللكرتونية واملالحة .ويستند
العتاد إىل نظام “س��اجيتاريوس” (سرتيليتس)
لالس��تخبارات والتحكّم واإلت ّصاالت .وتس��مح
صفائح ال��دروع الخاصة بالس�ترة الواقية من
الرصاص باستيعاب عرش طلقات من الرصاص
الح��ارق الخ��ارق لل��دروع واملس��تخدمة يف
بندقيات القن��ص “إس .يف .دي” ( )SVDعىل
مسافة عرش أمتار.
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أثبتت حضورا فاعال في «آيدكس »2015

«المعدات الواقية» تقلص األخطار وتواكب تطوير المقاتالت
يف الوق��ت الذي ش��هد مؤمتر ومع��رض آيدكس
 ،2015أن��واع متنوع��ة املنتج��ات العس��كرية
والدفاعي��ة واملقات�لات املتط��ورة ،م��ن جميع
أنحاء العامل ،مل يغفل “ايدكس” االس��حلة الوقاية
الحديث��ة التي أثبت حض��ورا ً فاعال بني الرشكات
املتنافس��ة ،لتقل��ص االخط��ار وتواك��ب تطوير
املقاتالت بانواعها كافة.
من بني الرشكات املشاركة يف “آيدكس،”2015
واملتخصص��ة يف إنت��اج املع��دات الوقاي��ة ،جاء
مجموعة “سميوناش��ن
الكندية” ،تحمل لنا
مجموعة كاملة من

مع��دات الحامية تعرف بإس��م “ ،“ FXللرجال
والسيدات عىل حد س��واء ،باالضافة إىل معدات
الحامي��ة الثل��ث االجباري��ة وتتمث��ل يف “واقي
ال��رأس وياق��ة الحلق وواقي االربي��ة” وواقيات
الذراع والقميص والقفازات والرساويل واالكامم
االختيارية.
ووفق��ا الدارة املجموعة ،فق��د خضعت تلك
املع��دات لالختبارات واالعت�ماد من مجموعات
الس�لامة الواقعية ،وتتميز بأنها مريحة وخفيفة
الوزن ،وتسمح بالتنفس ،وتتيح للمستخدمني
حرية الحركة بشكل طبيعي.
وتم إع��داد تلك املنتجات لالس��تخدام
الخاض��ع ل�لارشاف مب��ا يت�مايش مع
بروت��وكالت التدريب األمن ،ضمن
برامج حق��ول الرماية التجارية
املعتمدة الخاصة بالعاملني
يف تطبي��ق القان��ون
والعس��كريني ،وت��م
تصميم املعدات الوقائية
الفئة  ، FX9000واختبارها
تح��ت ظ��روف معملي��ة
قاس��ية ملقاوم��ة كل آثار
صدم��ات خراطي��ش
 FXامللون��ة ،وأوص��ت

“جرنال ديناميكس” بقوة ترك املس��افات معينة
عند إط�لاق النريان عىل االف��راد املحميني ،نظرا
لطبيع��ة الربنام��ج التدريبي ،ويج��ب أن يرجع
املستخدمون النهائيون إىل إرشادات التدريب يف
الخدمة الخاصة والتنيامت الخاصة باملس��افات
يف س��يناريوهات
الواج��ب تركه��ا
العدو.
االش��تباك م��ع

«بيليكن» األميركية تعرض حقائب حفظ للصواريخ والطائرات في المعرض
تعرض رشك��ة بيليكن األمريكي��ة املتخصصة يف
تصنيع الحقائب املس��تخدمة يف حفظ األسلحة
والذخرية واملعدات الحربية ،عددا ً من منتجاتها
خالل مشاركتها مبعرض أيدكس  ،2015وتستطيع
هذه الحقائب املصنوعة من البالس��تيك القوى،
حفظ املنتج��ات الحربية عىل اختالف أحجامها،
ضد الك�سر والحريق وعوامل التعرية والطقس،
وتتفاوت املقاس��ات املصنعة من هذه الحقائب
لتصل إىل  500قياس.
رصح بذل��ك أحمد خضري مدي��ر فرع الرشكة
يف الرشق األوسط وش�مال أفريقيا ،والذي يتخذ
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م��ن إم��ارة ديب مقرا ً له ،والذي ذك��ر أن الرشكة
مبيع��ات الرشكة الس��نوية تفوق ال��ـ 20مليون
دوالر ،ويعد الس��وق اإلمارايت من بني األس��واق
الرئيسية للرشكة.
وأض��اف أن أحج��ام الحقائ��ب الت��ي تصنعها
الرشك��ة تختلف حس��ب املقاس��ات واملواصفات
التي يتم تحديدها من قبل العمالء ،وتبلغ أحجام
ضخمة تتسع لحفظ صواريخ وطائرات بطول 12
مرتا ً ،الفتاً إىل أنه ال يقترص استخدام تلك الحقائب
فقط عىل األس��لحة والذكية ،لكنه يتعداه ليشمل
العديد من االستخدامات األخرى ،سواء يف القطاع

الصحي أو الدفاع املدين أو الجانب العسكري.
وحول املش��اركة يف معرض اندكس ذكر خضري
أن رشكة “ بيليكن” تش��ارك بش��كل دوري ،من
دون انقطاع ،باملعرض ،ملا ميثله من فرصة كبرية
أمامه��ا لع��رض منتجاته��ا والرتويج له��ا ،حيث
يعد املعرض س��احة عاملية لألسلحة وما تتطلبه
م��ن مس��تلزمات متع��ددة يف مج��االت العمل
العسكري ،إضافة إىل أنه ميثل منصة كربى متيزت
بتنظيمها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وإمارة
أبوظب��ي ،لتتي��ح لألفكار والتج��ارب العاملية أن
تتالقى وتتبادل.

تطوير «صناعة الليزر» يحاكي العمليات القتالية جوا وبرا وبحرا

الليزر األخضر يخدم  40ألف وحدة عسكرية أميركية

أكد ع��دد من الخ�براء واملتخصصني يف املجال
العس��كري وتصني��ع املنتح��ات الحربي��ة ،أن
صناع��ة اللي��زر تش��هد تط��ورا ً كب�يرا ً يف ظل
أستخدام التكنولوجيا الحديثة لصناعة االسلحة
القتالية ،عىل مستوى العامل ،وتحايك يف تطويرها
املجاالت الجوية واالفراد واآلليات.
ويف دورت��ه الثاني��ة عرش ،أحتض��ن معرض
ومؤمت��ر الدفاع الدويل «آيدكس ،»2015املقام
تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن
زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة “ حفظه الله “،
يف املدة م��ن  -26 22فرباير الجاري ،مجموعة
كبرية من رشكات تصنيع الليزر ،فجاءت رشكة
“يب أي ماي��رز” املش��اركة يف املع��رض ،وتدار
من قبل العائلة ماي��رز يف مدينة ردمند بوالية
واشنطن االمريكية ،حيث تخصصت الرشكة يف
صناعة أجود أن��واع الليزر يف املجاالت الجوية
وعىل مس��توى االفراد وااللي��ات الكرث من 30
عاما.
وبحس��ب أحصائي��ات وبيان��ات الرشك��ة،
اس��تطاع نظام تصنيع الليزر ذو اللون االخرض
املريئ ،خدمة أكرث من  40ألف وحدة عسكرية
من��ذ العام  ،2006يف جمي��ع قطاعات الجيش
االمري�كي وحلف الش�مال االطل�سي “الناتو”،
باالضافة إىل  5دول أخرى.

ويع��د جه��از ديال م��ن االجه��زة الحديثة
التي متكن االفر اد م��ن التصويب بدقة عالية
باس��تخدام الليزر املريئ ،وغري امل��ريئ ،ويتميز
برؤية واضحة للهدف سواء كانت ليال أو نهارا،
بالضاف��ة إىل أن الجه��از خفيف الوزن س��هل
الرتكي��ب وميكن االفراد من مس��اندة بعضهم
البعض خالل االشتباكات.
ونجحت املجموعة االمريكية “يب أي مايرز”
من تصميم وانتاج جهاز ذو شكا انسيايب مقاوم

للصدم��ات ،ويتمت��ع بدقة التصوي��ب ،ويوفر
االض��اءة املناس��بة ،وكذلك ميكن اس��تخدامه
كوسيلة تحذير يف نقاط التفتيش.
واك��د املتخصص��ون يف صناع��ة اللي��زر يف
الرشكة ،ان معرض ومؤمتر آيدكس  ،2015نجح
يف اس��تقطاب أنواع متنوع��ة ومتطورة الصنع
من االس��حلة واملع��دات العس��كرية بأنواعها
كافة ،االمر الذي أسهم يف تعزيز روح املنافسة
وتبادل الخربات العسكرية بني دول العامل.

األردنية «كادبي» منتجات عسكرية تخدم أكثر من  30دولة عالميًا
أك��دت عدد م��ن ال�شركات العارض��ة يف معرض
ومؤمتر الدف��اع الدويل آيدكس ،2015املقام تحت
رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل
نهي��ان رئيس الدولة “ حفظ��ه الله “ ،يف املدة من
 26 - 22فرباي��ر الج��اري ،أن الصناع��ات الثقيلة
ومعدات القوات املس��لحة والذخرية  ،تسري بخطى
متس��ارعة وتط��ور ملحوظ خالل العرشة س��نوات
املاضي��ة ،وأضاف��وا أن ايدك��س 2015لخص جميع
املس��ارات التطويرية التي آلت إليها دول العامل يف
تلك الصناعات.
وخالل جولته��ا ضمن «فعالي��ات اليوم الثالث

للمع��رض» ،زارت “درع الوط��ن” جناح املجموعة
االردني��ة “كاديب االس��تثامرية” ،الت��ي تعد إحدى
املجموع��ات الرائدة يف تغطي��ة قطاعات االليات
والصناع��ات الثقل��ة ومع��دات القوات املس��لحة
والذخرية والخدمات املس��اندة ،ومتكنت من وضع
نفسها عىل الخارطة العاملية منذ بدايتها يف منطقة
ال�شرق االوس��ط وش�مال أفريقيا ،وص��وال الوربا
واالمريكتني ،وجنوب ووس��ط ورشق اس��يا وباقي
دول افريقي��ا .وأبرز ما قدمته الرشكة يف املعرض يف
دورت��ه الحالية“ ،الية الجواد والي��ة الثعلب” التي
تقع يف نطاق عمل الرشكة االردنية لصناعة االليات

الخفيفة بالرشاكة مع مجموعة جانكل الربيطانية،
لتصمي��م وتطوي��ر وتصني��ع االلي��ات الخاص��ة
واملصفح��ة ،لخدمة الحكوم��ات والجيوش املحلية
والعاملية وهيئات االمن وفرض القانون ،واملنظامت
غري الحكومية الدولية.
وت��دار منتجات الرشكة لخدمة أكرث من  30دولة
يف مختل��ف دول العامل ،وترك��ز الرشكة عىل تصنيع
وبيع منتج��ات عالية الجودة من االليات الخفيفة
ومكوناته��ا لهيئات االمن واالس��واق املدنية عامليا،
وتلخ��ص رؤية الرشكة يف محاكاة العاملية من خالل
منتجاتها متعددة االدوار واملهام.
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يع��ود معرض ومؤمتر الدف��اع الدويل “آيدكس”،
املعرض العاملي الرائد للدفاع املشرتك ،من جديد
يف نس��خته الثانية عرش يف مركز أبوظبي الوطني
للمعارض (أدني��ك) ،يف عاصمة دول��ة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة أبوظبي ،يف الف�ترة ما بني 22
و 26فرباي��ر لع��ام  ،2015بالتع��اون م��ع وزارة
الدفاع والقيادة العامة للقوات املسلحة.

حقائق وأرقام
22
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حول آيدكس

•

•
•
•
•

يقام “آيدكس” تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املسلحة “حفظه الله”.
تم إطالق معرض “آيدكس” يف عام  ،1993ويشهد عام  2015انطالق النسخة الـ  12من املعرض
ويتضم��ن “آيدكس” هذا الع��ام ثالث فعاليات موازي��ة هي مؤمتر دفاع آيدك��س ،ومؤمتر الدفاع
البحري  -نافدكس ومؤمتر األنظمة غري املأهولة  -يومكس
ت��م إطالق معرض ومؤمتر الدفاع البحري – نافدكس الذي يعد أكرب معرض إقليمي للدفاع البحري
بالتزامن مع معرض “آيدكس ”2011
وسيكون آيدكس  2015املرحلة األكرث إثارة لالهتامم يف تاريخ املعرض ،الشتاملها عىل إطالق النسخة
األوىل من معرض األنظمة غري املأهولة (يومكس)

أجنحة اإلمارات

تشارك  174رشكة إماراتية متخصصة يف مجال الصناعات والخدمات الدفاعية ،يف “آيدكس ”2015
تتضمن أسامء كربى مثل:
• رشكة توازن الرشيك االسرتاتيجي ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل “آيدكس ”2015
• رشكة أبوظبي لبناء السفن :الراعي الرئييس ملعرض الدفاع البحري “نافدكس ”2015
• رشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة الذاتي��ة – أدايس ،الراعي الرئييس ملعرض األنظمة غري املأهولة
“يومكس  ،”2015وراعي العروض الحية.
تعترب الصناعات الدفاعية من الركائز األساسية لرؤية أبوظبي االقتصادية .2030

تفاصيل المعرض
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 1200عارض من حول العامل ( 1068آيدكس –
 99نافدكس –  33يومكس)
مس��احة املعرض تصل إىل  133الف مرت مربع
يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)
 42جناحا وطنيا
 55دولة املشاركة
 18عارض��اً للم��رة األوىل (منطق��ة العارضني
الجدد)
ست دول تشارك ألول مرة :اليابان ،وأذربيجان،
والتفي��ا ،ونيوزيلن��دا وجمهوري��ة البوس��نة،
وسلوفينيا.
مشاركة  174رشكة من دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف آيدكس 2015
توقع��ات بأن يصل عدد الزوار إىل أكرث من 80
ألف زائر
أكرث من  160من الوفود الرسمية
أكرث من  800إعالمي من حول العامل

•
•
•
•
•
•
•

المردود االقتصادي

 1,4ملي��ار دره��م – مجم��وع املس��اهمة يف
اقتص��اد دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة منذ
افتتاح املعرض يف عام 1993
 336مليون درهم – مساهمة “آيدكس ”2013
يف اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة
 - 243%من��و العارض�ين يف “آيدك��س” من��ذ
افتتاحه (من  350إىل  )1,200رشكة عارضة
 - 120%من��و يف ع��دد ال��دول املش��اركة يف
“آيدكس” منذ افتتاحه (من  24إىل  )55دولة
مشاركة
 - 265%زي��ادة يف عدد ال�شركات اإلماراتية
املش��اركة منذ عام ( 1995م��ن  43إىل )174
رشكة
 - 155%منو يف عدد الرشكات العاملية املسجلة
منذ عام ( 1995من  135إىل  )358رشكة
 - 300%زيادة يف عدد الزوار (من  20,000إىل
 )80,000زائر

يع��ود معرض الدفاع البحري “نافدكس” يف دورته الثالثة هذا العام،
ليق��ام بالتوازي مع فعاليات معرض آيدك��س  2015ومقدماً أحدث
أنظمة الدفاع البحري ،واستعراضات حية وجوالت ورشوحات مبارشة.
باإلضافة إىل إتاحة الفرصة أمام الوفود والزوار لزيارة القطع البحرية
والزوارق الراس��ية ع�لى الرصيف البحري يف أدني��ك مارينا الذي تم
بناؤه خصيصاً لهذا الغرض ،وكذلك القطع البحرية الزائرة الراسية يف
ميناء زايد بأبوظبي .وباعتباره منصة متكاملة لعرض أحدث التقنيات
واألنظم��ة الدفاعية البحرية ،وأرضي��ة متخصصة للقاء بني املصنعني
واملش��غلني ،يشهد نافدكس هذا العام مشاركة واسعة لرشكات كربى
م��ن حول العامل متخصص��ة يف الصناعات الدفاعي��ة البحرية لعرض
أح��دث ما لديهم من املعدات والتقني��ات والحلول األمنية البحرية.
وسيشهد معرض “نافدكس” هذا العام منصات عرض ثابتة يف صاالت
العرض الداخلي��ة ،وكذلك فعاليات وعروض حية وزيارات للس��فن
والقطع البحرية الراس��ية عىل الرصيف البح��ري املمتد عىل صفحة
مياه الخليج العريب مقابل مركز أبوظبي الوطني للمعارض .ويستقبل
“نافدكس” هذا العام العديد من الوفود الرس��مية من مختلف دول
الع��امل ،وكذلك قطع بحري��ة مهمة من الدول الش��قيقة والصديقة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،تش��مل الواليات املتحدة ،وفرنس��ا
وإيطاليا واململكة املتحدة واململكة العربية السعودية وباكستان.

لمحة سريعة
عن نافدكس:
•
•
•

•
•
•

مس��احة إجاملي��ة للع��روض املقام��ة يف بناء
موقت عىل املارينا مبساحة  3401مرتا ً مربعاً
 99رشكة عتاملية ومحلية مشاركة
 11قطع��ة بحرية زائرة ستش��ارك يف املعرض
من كل من فرنسا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة ،وباكستان وإيطالياً واململكة العربية
السعودية.
 3قطع بحرية ستش��ارك من دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة
 23دولة ستشارك يف فعاليات نافدكس 2015
س��بع أجنحة وطنية متثل الدول املش��اركة يف
املعرض

القطع البحرية
المشاركة من اإلمارات
• زورق بحث وانقاذ لحرس السواحل
• قارب اعرتاض ع��ايل الرسعة ،طراز إم آر يت يب
16
• السفينة الحربية طراز “بينونة”
• زورق قطر طراز “الوتيد”
قارب حرس السواحل الرسيع

القوارب األجنبية:
•
•
•
•
•
•
•
•

حاملة الطائرات األمريكي��ة ،يو اس اس كارل
فينسون
البارجة األمريكية تشارلز غريديل
قارب حرس السواحل األمرييك؛ كاتر موي
زوارق الدورية األمريكية يو اس اس مونسون
( )PC-4ويو اس يس جي يس ()WPC-4
زورق البحري��ة امللكية الربيطانية اتش أم أس
شوريهام
كاسحة األلغام الفرنسية أف أس آندروميد
زورق الهجوم الرسيع عظمت
الغواصة الباكستانية يب أن اس خالد ()S137
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بعد صبغ األشياء بها حيوان أو جماد أو أنسان

مادة الـ  CHMELEONغير المرئية تحدد مكان تواجدها
راية املزروعي – درع الوطن

اس��تقطب مع��رض ايدك��س  2015نخب��ة من
الرشكات املحلية الوطنية والعاملية لعرض أحدث
ابتكاراتها ،حيث عرضت مجموعة ذياب العاملية
للدفاع واألمن وهي رشكة إماراتية وطنية شاركت
باملعرض بالعديد م��ن منتجاتها وخدماتها  ،من
أس��لحة ثقيلة ومركبات تكتيكي��ة وغري تكتيكية
 ،ومج��االت الذخرية الحي��ة  ،والخدمات التقنية
االمني��ة  ،وأنظم��ة دفاع ذاتية م��ن غري طاقم ،
ودعم القوات واملهام  ،وخدمات القطاع البحري
 ،باالضافة اىل إستش��ارات عقود املادلة الدفاعية
طائ��رات من دون طيار م��زودة بأحدث أنظمة
التصوير ألغراض االستطالع .
من جهت��ه اكد طالل محمد الهاش��مي مدير
تطوير االعامل باملجموعة أن قطاع االمن والدفاع
باملجموعة ل��ه باع طويل من املعرفة الش��املة
ومس��توى عال من شبكات املعلومات  ،باالضافة
اىل خربتها الطويلة يف مجاالت الدفاع والتدريب
االمن��ي والتعلي��م واملح��اكاة وتصمي��م وإدارة
املش��اريع الدفاعية املش�تركة والعقود االمنية ،
الفت��ا اىل أن أع�مال املجموعة تصل مس��امعها
ومشاركتها واعاملها ألكرث من عرشين دولة حول
الع��امل  ،كام أنهم يدعمون أيض��ا الربامج التقنية
والتكنولوجيا  ،مضيفا عىل أن مثل هذه املعارض

تعد مبثاب��ة منصة مثالية لاللتق��اء بصناع القرار
من ممثيل الحكومات واملؤسس��ات العسكرية،
وفرصة ملناقش��ة القضايا الرئيس��ة ذات األهمية
االسرتاتيجية بالنسبة للصناعات الدفاعية.
وأشار الهاشمي اىل أن هناك وضمن املجموعة
رشك��ة متخصص��ة يف الس��يارات املصفحة ويتم
تجهيزها وف��ق ثالثة تصنيفات تب��دأ من – B4
 ، B7مش�يرا اىل أن��ه وخالل فعالي��ات املعرض
تم عقد مجموعة اتفاقي��ات مع عدة حكومات

منها جكوم��ة االمارات  ،وحول جديد ما أطلقته
مجموعة ذياب قال تم عرض مادة الـ “ كامليان
“  CHMELEONوه��ي مادة غ�ير مرأية يتم
وضعها عىل كافة االشياء سواء جامد أو حيوان أو
إنس��ان ويتم من خاللها وضع كود معني بحيث
يف حال فقدانه يتم تحديد مكانه من خالل الرقم
الكودي املس��جل عليه  ،وتس��تخدم هذه املادة
للحفاظ عىل الحيوانات باملحميات وحاميتها من
الرسقة.

«أواس» تغطي حاجة الخليج والشرق األوسط لقطع غيار الطائرات المروحية
أثبت��ت رشكة طريان أبوظب��ي تفوقها يف مجال
صيان��ة وبي��ع قطع غي��ار الطائ��رات من خالل
الرشاكة اإلس�تراتيجية بينها وهي الرشكة الرائدة
يف مج��ال الطريان املروحي وبني رشكة أجوس��تا
ويستالند الرشكة الرائدة يف مجال صيانة وتصنيع
قطع غي��ار الطائرات فكان نت��اج هذه الرشاكة
رشكة أواس ( أجوس��تا ويستالند أفيشن سريفسز
ذ.م.م)
قال الس��يد أنجيلو كارلين��و الرئيس التنفيذي
لرشك��ة أواس أن رشكة أواس جاءت لإلس��تجابة
للنمو املس��تمر ألس��طول الطائرات املروحية يف
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املنطق��ة مبجموعة جديدة م��ن الخدمات ،جاء
ذل��ك خالل اللق��اء الذي أجرته الن�شرة اليومية
ملجل��ة درع الوط��ن م��ع الس��يد أنجيلو خالل
تواجده يف جن��اح طريان أبوظبي أيدكس 2015
 ،وقال  :تأسس��ت رشكة أواس يف أواخر 2011
ووصلت للجاهزية التشغيلية يف 2013
وع��م اله��دف م��ن تأس��يس الرشك��ة قال :
تأسس��ت رشكة أواس للعمل عىل توسيع نطاق
الدعم يف إطارخدمات صيانة أس��طول الطائرات
املروحية املتنامي يف منطقة الرشق األوس��ط و
منطقة الخليج العريب وتقديم الدعم اللوجستي

والتقني ألكرث من  200طائرة هليكوبرت من نوع
أجوس��تا ،و للحاجة املاس��ة لوجود مركز محيل
يوف��ر قطع غي��ار الطائرات وخدم��ات الصيانة
والتعام��ل م��ع الح��االت الطارئ��ة م��ن فحص
وإص�لاح وترميم دون الحاج��ة لنقل الطائرات
لبلد املصنع.
وعن الخدمات الت��ي تقدمها رشكة أواس قال
تقدم الرشكة خدم��ات صيانة وإصالح الطائرات
املروحية والخدمات اللوجستية و خدمات الدعم
للجيل الجديد من طائرات أجوس��تا ويس��تالند
عن طريق مجموعة من الخدمات املتخصصة.

