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تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة

محمد بن راشد و محمد بن زايد
يفتتحان معرض آيدكس 2015
تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املس��لحة – حفظه الله – يفتتح صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله –
وبحضور صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة صباح اليوم معرض «آيدكس  »2015يف دورته الثانية
عرش بأرض املعارض يف أبوظبي.
وتبدأ مراس��م حفل االفتتاح الرس��مي بوص��ول راعي الحفل و أصحاب الس��مو
الش��يوخ و معايل الوزراء وكبار رجال الدولة وجمع من الشخصيات املهمة ،ووفود
عاملية تضم عدد غفري من وزراء الدفاع والش��خصيات العسكرية املهمة من رؤساء
األركان وقادة القوات ،إضافة إىل وفود عس��كرية عىل مختلف املستويات القيادية
م��ن مختلف دول العامل .ويش��ارك يف «آيدكس  »2015ال��دورة األضخم واألكرب يف
تاري��خ معرض ومؤمترات الدفاع الدويل  55دول��ة و 157رشكة وطنية و  42جناحا
دوليا ومبساحة عرض تصل إىل  133ألف مرت مربع.

انطالق أعمال
مؤتمر الدفاع
الدولي
بأبوظبي

انطلقت أمس يف نادي ضباط القوات املس��لحة بأبوظبي
أعامل مؤمت��ر الدفاع الدويل “ قمة الدفاع للمس��تقبل “
مبشاركة واسعة من خرباء الدفاع ورواد القطاع املتخصصني
حول العامل  .وحرض االفتتاح معايل محمد أحمد البواردي

الفاليس وكيل وزارة الدفاع وس��عادة الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة .وناقش
املؤمت��ر القضاي��ا التي تتمح��ور حول املوض��وع الرئييس
للمعرض وهو التكنولوجيا املستقبلية يف مجال الدفاع.

ضمن  1200مشاركة من  55دولة

آيدكس 2015

 42شركة وطنية في حضرة
معرض «آيدكس »2015

خاص -درع الوطن:
تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات
املس��لحة حفظه الله ،وبدعم من الفريق أول سمو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ،تنطلق اليوم
يف مركز أبوظبي الوطن��ي للمعارض ،الدورة الثانية
عرشة ملع��رض ومؤمترات الدفاع ال��دويل “آيدكس
 ،”2015مبشاركة  1200رشكة عاملية من  55دولة.
وس��جلت االحصائيات حضورا ً قوياً للمش��اركة
الوطني��ة ،إذ يحتض��ن املع��رض  42رشك��ة وطنية
تش��ارك يف “ايدكس” ،ال��ذي يعتربه الخ�براء أكرب
أضخم معرض دفاعي ثاليث الخدمة يف العامل.
ويعد املعرض الوحيد يف منطقة الرشق األوس��ط
وش�مال أفريقي��ا الذي يق��دم آخر مس��تحدثات
التكنولوجي��ا يف مج��ال الدف��اع ال�بري والبح��ري
والجوي ،كام يع��د منصة فريدة لكربيات الرشكات
العامل��ة يف هذه املج��االت لعرض آخ��ر منتجاتها
وأحدث ابتكاراتها التكنولوجية ،وهنا اخرتنا إحدى
أهم هذه املنتجات التي متثل العنارص الرئيسية يف
املجال التسليحي البحري وهي الغواصات.

ويش��هد املعرض مش��اركة من  6دول ألول مرة
يف فعاليات معرض آيدك��س بأجنحة وطنية ،وهي
جمهورية البوس��نة والتفيا ونيوزيلندا وس��لوفينيا
وأذربيجان واليابان ،حيث يتوقع أن تش��هد الدورة
توقيع صفقات عسكرية مهمة لدولة اإلمارات.
وتتمي��ز ال��دورة الحالي��ة من آيدك��س ،2015
مبش��اركة نح��و  240جناحاً دولياً ،منه��ا  42جناحاً
وطني��اً ،كام يتوازى مع عق��د معرض آيدكس ثالثة
مع��ارض ومؤمت��رات مهم��ة ،أولها مع��رض الدفاع
ال��دويل ،الذي يب��دأ فعالياته يوم الس��بت املقبل،
ومعرض نافدكس للدفاع البحري ،ومعرض يومكس
لألنظمة غري املأهول��ة يف دول الخليج ،والذي يقام
ألول مرة ضمن فعاليات آيدكس.
وشهد االعداد للمعرض عمال جامعياً عىل أعىل
املس��تويات ،الس��يام بني وزارة الدف��اع والقيادة
العامة للقوات املس��لحة ،وعدد كبري من الجهات
الحكومية االتحادية واملحلية واملؤسسات الخاصة،
والعديد من اللجان املشاركة باملعرض ،وقد ارتفع
عدد العارضني املش��اركني يف ال��دورة الحالية نحو
 1200ع��ارض م��ن  55دول��ة ،باإلضاف��ة إىل 420
جناحاً دولياً.

يتميز مع��رض آيدك��س منذ انطالقت��ه األوىل
1993م حي��ث اتس��م باعتب��اره أك�بر معرض
للمعدات الدفاعية يف الرشق األوس��ط وشامل
أفريقيا ،الذي يحظى برعاية كرمية من س��يدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة
“حفظه الل��ه” ،وليتفوق املع��رض عىل الكثري
م��ن املعارض العاملية بفض��ل دعم وتوجيهات
القيادة الحكيمة التي ش��يدت نهضة حضارية
غ�ير مس��بوقة ،وأرس��ت دعائم دول��ة حديثة
أصبح��ت مرك��زا ً فائ��ق األهمية باتخ��اذ أهم
القرارات االس�تراتيجية مع الق��درة عىل توفري
أحدث البنى التحتية واملرافق املتطورة ،ونجاح
مع��رض آيدكس وتبوؤه ه��ذه املكانة املرموقة
ع�لى خارطة املع��ارض العاملية ،إمن��ا يرجع يف
املق��ام األول إىل توجيه��ات القيادة الرش��يدة
واملتابع��ة الدؤوبة م��ن قبل س��يدي صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة،
وح��رص س��موه الدائم ع�لى إظه��ار املعرض
بالص��ورة التي تعكس املكانة التي تحتلها دولة
اإلمارات العربية املتح��دة يف املحافل الدولية،
م�ما يعكس الخ�برة التي اكتس��بتها الدولة يف
مجال صناعة املعارض واملؤمترات ليظل املعرض
مبثابة النافذة التي يطل منها عىل أحدث النظم
الدفاع العاملية والتقنيات العس��كرية املواكبة
للعرص ،ك�ما وأن معرض آيدك��س الذي يعقد
ع�لى أرض الدولة يوفر لقواتنا املس��لحة فرصة
لإلطالع عىل أحدث التقنيات املستخدمة يف ما
يع��رض من معدات تش��ارك يف عرضها كربيات
ال�شركات العاملية وتعرض م��ن خاللها احدث
األنظمة ،وبالتايل توفر فرصة ال تضاهى باعتبار
أن أغل��ب املعدات واألنظمة متث��ل أحدث ما
توصلت إليه تكنولوجيا العرص.

الفريق الركن /حمد محمد ثاين الرميثي
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القيادة والسيطرة المتكاملة

المهمة:

الوضوح والسيطرة
لفترة تزيد عن  4عقود ،كانت شركة  Raytheonوما تزال شريك ًا موثوق ًا في
تزويد حلول  C4Iلقوات الدفاع الوطني ،والتي تمتاز بأداء تشغيلي مثالي
يعمل من أول مرّة وفي ّ
كل مرّة .تو ِّفر حلولنا المصممة والمتكاملة من
أنظمة  C4Iمزايا فريدة في تقديم تنبيه بالحالة الراهنة ومعلومات خاصة
عال من الموثوقية والمرونة والقدرة الفائقة .اختاروا
بصناعة القرار ،بمستوى ٍ
أنظمتنا للحصول على أداء تشغيلي يضاهي موثوقية شراكتنا.

اطلعوا على كيفية قيامنا بتحديث وتكامل
ودعم أنظمة  C4Iاألكثر تطور ًا في العالم.

 | Raytheon.comالكلمة الرئيسيةC4I-mod :
تواصل معنا

© 2015 Raytheon Company. All rights reserved.
“Customer Success Is Our Mission” is a registered trademark of Raytheon Company.
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لتلبية احتياجات تقنيات الدفاع

 Raytheonتتطلع نحو مستقبل أفضل
م��ن خ�لال  61,000موظف عرب الع��امل ومبيعات
رائعة بقيمة  23مليار دوالر ،ما زالت رشكة رايثيون
 Raytheonمس��تمرة يف التوس��ع ،معتم��دة عىل
تراثها الجدير باإلعجاب وعمره ثالث وتسعون عاماً
يف مج��ال اإللكرتونيات املواكب��ة ألحدث التقنيات،
وإدم��اج أنظم��ة امله��ام والق��درات األخ��رى يف
مجاالت أنظمة االستش��عار ،والتجهيزات ،والقيادة،
والسيطرة ،واالتصاالت ،واالستخبارات ،وأمن الفضاء
السرباين ،وطيف واسع من خدمات دعم املهام .كام
أنها تشغل مركزا ً ريادياً يف التعاون الدويل ،وتستمر
يف متابع��ة الحل��ول املبتك��رة واملصممة حس��ب
االحتياج��ات ،يف مجاالت الدفاع واألمن واألس��واق
املدني��ة يف جميع أنحاء العامل ،وال س��يام يف مجال
املنظومات الصاروخية.
يق��ول الدكتور تايل��ور و .لورن��س ،رئيس رشكة
“ : Raytheon Missile Systemssتعت�بر �Ray
 theon Missile Systemsرشك��ة عاملي��ة ،وع�لى
الرغم م��ن أهمي��ة املبيعات فإنن��ا ال نقترص عىل
البيع فحس��ب عىل الصعيد الدويل ،بل نشارك أيضاً
فنح��ن هنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مثالً،
قمنا بعق��د رشاكة م��ع الصناعة لتطوي��ر صاروخ
تالون املوج��ه بالليزر TALON™ Laser-Guided
 .Rocketك�ما عملت رايثيون مع عدة دول أعضاء

تايلور و .لورنس:
رايثيون فخورة للغاية
بعالقتها القديمة
والراسخة مع اإلمارات

يف حل��ف الناتو لتطوير وإنت��اج صاروخ Evolved
 SeaSparrow Missileاملط��ور .كام نقوم باإلنتاج
املش�ترك مع أملانيا لص��اروخ Rolling Airframe
 ،Missileeوبتطوير ص��اروخ الجيل القادم �Stand
 ard Missile-3باالش�تراك مع الياب��ان .إننا ندرك
كيف نعقد رشاكات عرب العامل ليك نس��اعد عمالءنا
عىل النجاح”.
وق��د حرصت رشكة رايثي��ون  – Raytheonمن
خالل حضورها الكبري مرة أخرى يف معرض آيدكس
لهذا الع��ام – عىل ع��رض محفظتها االس��تثامرية
املتنوع��ة م��ن التقني��ات املبتك��رة يف األس��واق،
مث��ل أنظمة االستش��عار ،والتجهي��زات ،والقيادة،
والسيطرة ،ودعم املهام ،مبنتجات مثل باتريوت ،و

Standard Missileو ®AMRAAM®, Maverick
و .Paveway
لكن حض��ور رايثيون يف املعرض يرتبط بالحفاظ
ع�لى عالق��ة الرشك��ة القدمي��ة ومتتينها م��ع دولة
اإلم��ارات بقدر ما هو مرتبط بتأمني عقود جديدة.
يقول الدكتور لورن��س“ :إن رايثيون فخورة للغاية
بعالقته��ا القدمي��ة والراس��خة مع دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة ،وقد أس��همت منتجاتنا يف الدفاع
عن هذه املنطقة عىل مدى عرشات الس��نني .نحن
يف هذه املنطقة منذ خمس�ين عام��اً كرشيك قوي
وم��زود بأفضل أنظم��ة الصواريخ عاملي��اً والحلول
األخ��رى ملنح القوات املس��لحة القدرة عىل حامية
مواطنيها.

جامعة خليفة تستعرض برنامج ماجستير األمن المدني والدولي

© 201
“Cust

تش��ارك جامعة خليف��ة يف معرض ومؤمت��ر الدفاع
ال��دويل “آيدكس  ”2015م��ن خالل عدد من طلبة
الجامع��ة وأعض��اء الهيئت�ين األكادميي��ة واإلدارية
بربنامجي ماجس��تري األم��ن املدين وال��دويل وأمن
املعلوم��ات والتخصص��ات يف الروبوت وهندس��ة
الطريان والفضاء عىل مس��توى الدكتوراه وعدد من
مشاريع طلبتها وخريجيها اإلبداعية.
ك�ما تس��تعرض خ�لال مش��اركتها ىف املع��رض

مش��اريع الطائرات بدون طيار لالس��تخدامات غري
العس��كرية والت��ي وصلت إىل التصفي��ات النهائية
يف جائزة اإلم��ارات للطائرات ب��دون طيار لخدمة
اإلنسان والتي أقيمت مؤخرا يف ديب.
وت��أيت مش��اركة جامع��ة خليف��ة يف املعرض يف
أعقاب إعالنها عن تنظيم مس��ابقة محمد بن زايد
العاملية للروبوت والتي ستستقطب أفضل العقول
يف مج��ال الروب��وت من كافة أنح��اء العامل يف تحد

يهدف إىل االرتقاء بتكنولوجيا الروبوتات خاصة يف
مجاالت املركبات الجوي��ة والربية .ومن الطائرات
بدون طيار والتي سيتم عرضها خالل املعرض طائرة
تبدي��د الضباب والتي وصل��ت إىل الدور النهايئ يف
الفئ��ة الدولية يف جائزة اإلم��ارات للطائرات بدون
طيار لخدمة اإلنسان وقد تم تصميم هذه الطائرة
بحيث تحم��ل أمالحا تس��تخدم يف تبديد الضباب
عىل الطرق الرسيعة ومدارج املطارات.
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ﺻﻨﻊ اﻹﻟﻬﺎم.
ُ

ﻧﺤﻦ ﻓﯽ ﺑﯽ أﯾﻪ إي ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ ﻧﻘﻮم ﺑﺨﻠﻖ اﻟﺪﻓﺎﻋﺎت ،واﻟﻄﯿﺮان،
واﻟﺤﻠﻮل اﻷﻣﻨﯿﮥ اﻟﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﮥ وﺗﻘﻮﯾﮥ اﻟﺪول،
واﻻﻋﻤﺎل ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻟﺸﻌﻮب.

www.baesystems.com/idex2015
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 BAE Systemsتعزز قدرات طائرة
Eurofighter Typhoon

وق��د قدم��ت دول يوروفاي�تر األرب��ع – اململكة
أدخل��ت رشك��ة  BAE Systemsسلس��لة م��ن
التحديثات عىل طائ��رة يوروفايرت تايفون تهدف املتح��دة وأملاني��ا وإيطالي��ا وإس��بانيا – طلبيات يف
إىل تحس�ين دورها كمقاتلة “متع��ددة األدوار” نوفمرب ألجل الدمج الكامل لنظام يف أسطول كل منها،
وضامن تفوقها املس��تمر عىل الطائرات القتالية وتعادل قيمة العقود مجتمعة  547مليون دوالر.
قال مدي��ر متطلبات التايف��ون وقائد الجناح
األخرى .وأهم ه��ذه التحديثات هو نظام رادار
س��تيفن ويليام��ز إن برنام��ج  P1Ebسيس��مح
متقدم جديد يعرف باسم .Captor E-Scan
يتمي��ز ال��رادار مبجموعة متنوعة م��ن املزايا ألسطول تايفون لدى سالح الجو املليك “بالرشوع
الت��ي تتفوق ع�لى نظ��ام  M-Scanامليكانييك ،يف تحقيق ق��درات الرمي ج��و-أرض مع القدرة
مثل امل��دى الزائد للكش��ف والتتب��ع ،وقدرات عىل الرمي جو-جو أيضاً”.
الرمي جو-س��طح املتطورة ،وإج��راءات الحامية
وأضاف“ :إن قدرتنا عىل التحويل بني وضعيتي
اإللكرتونية املعززة.
جو-جو وجو-أرض تعد خطوة كربى ،حيث تتيح
ويس��تخدم نظ��ام ال��رادار  Captor E-Scanلطيارينا مرونة كبرية يف العمليات”.
هوائي��اً ضخ�ماً جدا ً يوف��ر حقل رؤي��ة عريضاً
وتعمل رشكة  BAE Systemsأيضاً مع س�لاح
 Wide Field of Regard: WFoRمبقدار  200الجو املليك عىل إدماج نظام صواريخ MBDA’s
درجة ،وهو أكرب بكثري من رادارات الطبق الثابت  Brimstoneونظ��ام أس��لحة Storm Shadow
املس�ماة ‘ fixed plate’ active electronicallyأيض��اً .وقد وص��ف أحد قادة األجنح��ة الجوية
 .scanned array: AESAويسمح الهوايئ بعدد يف س�لاح الجو املليك ،مايك س��اتون ،التحديثات
أكرب من وحدات اإلرس��ال واالس��تقبال  ،TRMsعىل طائ��رات تايفون بأنها “تضمن أننا مجهزون
األمر الذي مبزيد من القدرة واالس��تقبال بحيث بص��ورة جيدة لالس��تجابة لتحدي��ات العمليات
يؤدي ذلك إىل االكتش��اف املبكر لألهداف وإىل الطارئة عرب العامل ،مع املحافظة يف الوقت نفسه
مزيد من املنافع عرب طيف الحرب اإللكرتونية .عىل أمن أجواء اململكة املتحدة”.

أهال ً «آيدكس»

يحت��ل “آيدكس” مكانة ب��ارزة عىل خارطة
املعارض الدفاعي��ة يف العامل ،ويدرك الخرباء
واملتخصصون أن “آيدكس” يكتس��ب هذه
املكان��ة التس��ويقية واالقتصادي��ة والتقنية
الب��ارزة من خالل متان��ة االقتصاد اإلمارايت
وقوت��ه ،وم��ا تتمتع ب��ه الدولة م��ن أمن
واستقرار وبنى تحتية متميزة ،كام يكتسب
هذه القيمة واملكانة من خالل الدعم القوي
الذي تقدمه القيادة الرش��يدة وعىل رأسها
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة القائد االعىل للقوات
املس��لحة  -حفظ��ه الل��ه  ،-وكذلك الدعم
الالمح��دود ال��ذي يحرص س��يدي صاحب
الس��مو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل
عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات
املسلحة عىل توفريه للمعرض مبتابعة سموه
املس��تمرة والدؤوبة التي تنعكس بالرضورة
م��ن خالل حضور س��موه فعاليات املعرض
عىل مدى أيام انعق��اده ،وحرصه عىل عقد
سلس��لة من اللقاءات املب��ارشة مع ممثيل
الرشكات العارضة وممثيل الكثري من الدول
املشاركة باملعرض.
ي��أيت معرض آيدك��س  2015دامئ��اً ليكمل
قص��ص النج��اح واالزده��ار والنم��و التي
تشهدها الدولة ،متمامً ما أحدثته مختلف
معارضن��ا الدفاعي��ة الس��ابقة م��ن صدى
طي��ب يف نفوس أبن��اء اإلم��ارات وزائريها
من مختلف دول الع��امل ،فهاهي األيام متر
برسع��ة ويس��تقبل اليوم مع��رض آيدكس
 2015زواره ،وس��تكون كلمة استقباله لهم
“أهال بكم ،وسأكون قادرا ً عىل إبهاركم من
جديد”

املقدم ركن  /يوسف جمعة الحداد
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الشرق األوسط سوق رئيسية بالنسبة للشركة

 SAABتستعرض أنظمة برية وبحرية وجوية
رصح��ت س��مرية حارب ،ن��ايئ رئيس رشكة س��اب
الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعمليات التسويق،
بأن الرشكة س��تعرض مجموعة كبرية من املنتجات
التي تشمل األنظمة الربية والبحرية والجوية خالل
املعرض واملؤمتر الدويل (أيدكس)  2015يف أبوظبي.
وستضم هذه املنتجات أجهزة الرادار املنصوبة جوا
وبح��را وبرا air-, land- and sea-based radars
(ومن بينه��ا أجه��زة Erieye, Giraffe and Sea
 )Giraffeوأنظمة الصواريخ (ومن بينها RBS 15,
 )RBS70 and Taurusوأنظم��ة اإلدارة القتالي��ة
واالتصاالت التكتيكي��ة combat management
and tactical communications systems
(مبا فيه��ا  )9LV and Tacticallوأجهزة التدريب
واملح��اكاة  training and simulationوأنظم��ة
املركبات الهجومية والدفاعي ة �offensive and de
( fensive vehicle systemsوم��ن بينها NIMR,
 ,LEDS 50والوقاي��ة ض��د األس��لحة الكياموي��ة
والبيولوجية واإلش��عاعية والنووي��ة Chemical,
Biological, Radiology and Nuclear pro tectionباإلضافة إىل  )vetronicsوأنظمة الحرب
الربي��ة ( land warfare systemsمب��ا يف ذل��ك
 )MAPAMMواألنظم��ة التحت-مائية �underwa
( ter systemsمبا يف ذل��ك  )Sabertoothوتنفيذ

سميرة حارب:
الشركة تطرح مجموعة
متكاملة من أنظمة المراقبة
متعددة األغراض

عملي��ة اإلدارة  signature managementعالوة
عىل SIGINT and COMINT
وأضافت ح��ارب أن “ املع��رض واملؤمتر الدويل
(أيدكس) يف أبوظبي ظل دامئا حدثا مهام بالنسبة
إىل رشكة  Saabواألوس��اط الدفاعية العاملية ككل.
ويعترب املعرض مكانا مثاليا لتجمع كبار املسؤولني
واملس��ؤولني عن صناع��ة القرار ،لي��س يف منطقة
الرشق األوس��ط فحس��ب ،بل ومن جمي��ع أنحاء
الع��امل أيض��ا .فمع��رض أيدكس هو أه��م معرض
بالنسبة لرشكتنا يف عام .”2015
وأضاف��ت ح��ارب أن رشك��ة س��اب س��تعرض
مجموع��ة كاملة م��ن أنظمة املراقبة واالس��تطالع
املجوقل��ة airborne surveillance systems

القادرة عىل تنفي��ذ كافة امله��ام الدفاعية واملهام
املتعلقة باألم��ن القومي وتنفيذ األعامل الرشطية.
كام تشمل املنتجات التي نقدمها لعمالئنا طائرات
اإلنذار املبكر والتحكم املجوقلة airborne early
warning and control (AEW&C) aircraft
وطائرات الدوريات البحري��ة maritime patrol
 )aircraft (MPAوطائ��رات املراقب��ة البحري��ة
)maritime surveillance aircraft (MSA
وطائرات جمع املعلومات اإلش��اري ة �signals in
 telligence (SIGINT) aircraftوميك��ن للعمالء
اختي��ار الطائرات املخصص��ة ألداء مهمة معينة أو
الطائ��رات القادرة عىل تنفيذ ع��دة مهام مختلفة
تبعا الحتياجاتهم ومتطلباتهم.

انترناشـــيونال جولــــدن جروب تشــارك في معـــــــــــــ
تش��ارك رشكة انرتناش��ونال جول��دن جروب
االماراتية ومقرها ابوظبي يف معرض “أيدكس
 ”2015بجناح ضخم يضم  50رشكة امريكية
واوروبية واسيوية.
وق��ال س��عادة فاض��ل الكعب��ي الرئيس
التنفي��ذي للرشك��ة يف بي��ان صحف��ي بهذه
املناس��بة تأيت مش��اركتنا يف آيدك��س 2015
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اس��تمرارا ملش��اركاتنا الناجحة باملعرض منذ
ع��ام 2002وحت��ى االن مع العل��م ان هذه
املشاركة يف هذه الدورة تعترب االضخم واالكرب
يف تاريخ الرشكة ولهذا الس��بب تشارك رشكة
انرتناشونال جولدن جروب بجناح كبري يعترب
االك�بر يف تاري��خ مش��اركاتنا وتنضوي تحت
جناحنا  50رشكة امريكية واوروبية واسيوية

لمواجهة تهديدات الحرب الالمتماثلة

 TDWتعرض أنظمة رؤوس حربية جديدة
للم��رة األوىل تقوم رائ��دة الس��وق األوربية يف
مجال أنظمة ال��رؤوس الحربية بعرض منتجاتها
يف مع��رض آيدكس .وتعترب رشك��ة  TDWرائدة
االبت��كار يف مج��ال أنظم��ة ال��رؤوس الحربي��ة
لألس��لحة املوجهة .ويف عام  ،2013كانت الرشكة
الفرعية املختصة باألنظمة الصاروخية MBDA
Germanyأول رشكة يف العامل تتم بنجاح تجارب
يف التحقق والتجربة لتقنية جديدة توفر فاعلية
قابلة لرتقية ومتكيفة مع الهدف.
إن العملي��ات العس��كرية يف أوض��اع الحرب
الالمتامثلة تس��تدعي دق��ة عالية وتأث�يرا ً نهائياً
لل��رأس الح��ريب يتكي��ف تحديدا ً م��ع الهدف.
فأنظمة ال��رؤوس الحربية الحالي��ة ال تفي بهذا
املتطل��ب ،أو أنها تقوم بذل��ك بدرجة محدودة.
واملطل��ول هو نظام يحق��ق تأث�يرا ً نهائياً ميكن
تعديل��ه يف طبيعته ودرجته بحيث يحدث اآلثار
املناس��بة يف أي هدف مح��دد ومنطقة عمليات
معينة .لقد عملت رشكة  TDWلعدة س��نوات
للتعرف ع�لى حلول تقنية لحل هذه املش��كلة،
وقد قام اآلن مهندسو الرشكة بتطوير تكنولوجيا
مؤث��رة جدي��دة تس��تطيع الق��وات املس��لحة
بواس��طتها تحقيق الفاعلية املتكيفة مع الهدف
والقابل��ة للرتقي��ة .وبه��ذا النظام امل��رن أصبح

بإمكان القوات املس��لحة الح��د من األرضار غري
املقص��ودة ،مع املحافظة يف الوقت نفس��ه عىل
فاعلية عالية يف التأث�ير عىل الهدف .وقد قامت
رشك��ة  TDWبالفع��ل بالربهنة ع�لى أن هذه
التقنية تعمل بش��كل موث��وق يف بيئات واقعية.
وميث��ل هذا النجاحخطوة مهم��ة نحو مزيد من
أنظمة الرؤوس الحربية الحديثة األكرث مرونة من
أجل الصواريخ يف املستقبل.
ال تش��مل أنظم��ة ال��رؤوس الحربي��ة ذات
االس��تجابة املرنة رؤوس��اً حربية قابل��ة للرتقية
 Dial-a-Yieldوميك��ن تعبئتها ونرشها بطريقة
تدريجي��ة ومعدلة حس��ب اله��دف يف مناطق

عمرانية عند تجنب األرضار املصاحبة فحس��ب،
بل تضم قامئة هذه التكنولوجيا املستقبلية أيضاً
رؤوس��اً حربية بوضعية قابلة للتحويل Dial-a-
 ،Modeوقابل��ة للتوجي��ه ،Dial-a-Direction
ومتع��ددة اآلث��ار  ،Multi-Effectsأو رؤوس��اً
حربية خاصة.
تس��هم أنظمة الرؤوس الحربي��ة التي تنتجها
رشكة  TDWإسهاماً حيوياً يف أداء مجموعة كبرية
ومتنوعة من أنظمة األسلحة املتطورة ،كاألسلحة
املوجهة مثالً ،وتشمل  Meteorو Brimstone
2و TAURUS KEPD 350و RBS15Mk-3
و .Sting R

ـــــــــــــــرض آيدكس 2015
تض��م رشكاءنا االس�تراتيجيني الذي��ن قدموا
لع��رض اب��رز منتجاتهم يف املج��ال الدفاعي
واالمن��ي وتعترب ه��ذه ال�شركات قيادية يف
املجال الدفاعي عىل مس��توى العامل وسوف
تتاح أمام هذه الرشكات فرص كثرية يف توفري
معدات وتجهيزات مختلفة للقوات املسلحة
والعسكرية.

واض��اف ان رشك��ة انرتناش��ونال جول��دن
ج��روب تعت�بر من اك�بر املوردي��ن للقوات
املس��لحة االماراتية مبا يخص ل��وازم الجنود
واالنظمة الدفاعية املتطورة.
واشار اىل ان دور الرشكة ليس تجاريا فقط
بل اصبحت لديه��ا قدرات للدخول يف مجال
التصنيع العسكري مع رشكائها االسرتاتيجيني

وستكشف خالل “ آيدكس  ”2015عن العديد
من املبادرات و االسرتاتيجيات املستقبلية.
واش��ار س��عادته اىل وجود منافس��ة عىل
تزويد القوات املس��لحة باهم وابرز االنظمة
الدفاعي��ة االمر الذي دف��ع الرشكات العاملية
وشجعها للمشاركة باملعرض وعرض ما لديها
من انظمة دفاعية متطورة
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يسهم في تحسين سرعة الهجوم ومدى دقته

إدخال نظام  ROVERالمتطور في المقاتلة Rafale

لقد ثبت نجاح إدخال الطائرة املقاتلة رافال من صنع
رشكة  Dassaultإىل مرسح العمليات يف أفغانس��تان،
مام جع��ل الرشكة الفرنس��ية الصانعة تق��وم بتجهيز
الطائرة بنظام اس��تقبال الفيديو املعزز واملش��غل عن
بع د �Remotely Operated Video Enhanced Re
 ceiver: ROVER systemاملتق��دم تقني��اً الذي يتم
تشغيله عن بعد ،املصمم بحيث يتالءم مع اسرتاتيجية
تكتيكي��ة جديدة يف املنطقة ،وقد أس��هم تنوع البنية
الهندس��ية املفتوحة للطائرة الفرنس��ية يف جعل ذلك
ممكناً .وقد س��مح جهاز  ROVERبتنفيذ مهام دعم
جوي عن قرب يف امليدان ،وضمن استخدامه التنسيق
العمليايت املش�ترك الكامل بني طائ��رة رافال والقوات
الربية الفرنسية واألجنبية ،ما يسمح لطواقم الطائرات
بالتمييز بص��ورة أفضل للق��وات املعادية عىل األرض
مبسافات كافية ومن ارتفاعات عالية.
تتوافر لنظام الفيديو  ROVERواألدلة الجويني

األمامي�ين Forward Air Controllers: FACs
ص��ور يف الوقت الحقيقي يت��م الحصول عليها من
خالل حاضن التهديف لطائ��ر ة �Rafale’s Damo
 ،clèsونتيج��ة لذلك يس��تطيع الطي��ارون واألدلة
الجويون األمامي��ون عىل األرض تب��ادل بيانات يف
غاية األهمية بصورة آلية ،وذلك لإلرساع بالهجامت.
وباإلضاف��ة إىل ذلك فإنه يف الوق��ت الذي يتم فيه
تركيب معظم أنظم��ة  ROVERعادة يف حواضن
التهديف ،فإنها يتم تركيبه��ا داخل طائرات رافال،
مام يس��مح بتنزيل الص��ور من أنظمة استش��عار
أخرى (مثل إلكرتونيات القطاع األمامي) إىل مراكز
القيادة والسيطرة .وقد أصبح نظام  ROVERاليوم
معيارا ً ل�لأداء ،ومل يعد مثة تصور جدي للتش��غيل
باألدلة الجويني األماميني والنفاثات الرسيعة بدون
هذه النظام .ويف سبيل مزيد من الرضبات الدقيقة
من طائرة رافال ،ودعم جوي قريب ،ودعم قدرات

اس��تهداف ديناميكية قامت وزارة الدفاع الفرنسية
ورشكة  Thalesبإطالق عملية تطوير  ،Taliosوهو
حاضن تهديف متعدد الوظائف من الجيل الجديد،
س��يحل تدريجياً محل حاض��ن  Damoclesاعتبارا ً
م��ن ع��ام  2018فام بع��د .وس��يتم تجهيز حاضن
 Taliosبأنظمة استش��عار تلفازي��ة وحرارية عالية
الوضوح عىل حد سواء ،ومبحدد مدى ليزري مأمون
عىل الع�ين ،ومحدد أهداف لي��زري قوي ،ومؤرش
ليزري ،ونظام تتبع ليزري .وهو باملقارنة مع الجيل
الس��ابق  Damoclesسيوفر مزيدا ً من القدرة عىل
االكتش��اف والتحديد والتتبع وم��دى الرضبات ،يف
النه��ار ويف الليل ،ضد األهداف الثابتة أو املتحركة،
مع تحدي��د موقع الهدف بدقة وج��ودة للصور ال
مثييل لها .وس��وف يتمتع أيضاً بالقدرة عىل تعقب
األه��داف الجوية ،وبذلك يعترب متمامً لإللكرتونات
البرصية يف القطاع األمامي لطائرة رافال.
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المركبات الفائقة الخفة فوق الطرق الوعرة
من إنتاج شركة Polaris Defense
كانت رشكة  Polaris Defenseأول رشكة لتصنيع
املركب��ات الصالحة ل��كل التضاريس  ATVالتي
تقوم بتوريد هذا النوع من املركبات العس��كرية
لقيادة العملي��ات الخاصة األمريكي ة �U.S. Spe
 cial Operations Commandوالجي��ش
األمرييك .وحققت هذه املركبات نجاحاً س��احقاً
يف مس��ارح العملي��ات أدى إىل طرح خط كامل
من املركبات املخصصة لألغراض العسكرية ،منها
توقي��ع عدة عقود ناجحة يف جميع أنحاء الرشق
األوس��ط .وتواص��ل رشك��ة Polaris Defense
التع��اون بص��ورة وثيق��ة مع الوالي��ات املتحدة
وق��وات التحال��ف ،وتتواجد ه��ذه املركبات يف
صف��وف الخدم��ة لدى أك�ثر م��ن  70دولة يف
الوق��ت الحايل .ومع زيادة الرتكيز عىل العمليات

الخاص��ة األمريكي��ة والدولية وق��وات الطوارئ
وقوات املشاة الخفيفة ،نجد أن املركبات القتالية
الفائقة الخفة الت��ي تنتجها رشك ة �Polaris De
 fenseتش��مل املركبة الصالح��ة لكل التضاريس
the MV850 all-terrain vehicle: ATV
واملركب��ة التكتيكية الخفيفة الوزن الصالحة لكل
التضاريس MRZR lightweight tactical all-
 terrain vehicle :LTATVواملركب��ة القتالي��ة
الفائقة الخفة DAGOR ultra-light combat
 vehicle :ULCVوقد دش��نت املركبة القتالية
الفائقة الخفة DAGOR ultra-light combat
 vehicle :ULCVأول افتت��اح له��ا أثناء معرض
ومؤمتر الدف��اع الدويل أيدكس يف أبوظبي ،وهي
مركبة تتميز بقدرته��ا الفائقة عىل حمل جامعة

مشاة مكونة من تسعة أفراد ،عالوة عىل متيزها
كأفضل مركبة تنتجه��ا رشكة Polaris Defense
م��ن حيث الحج��م والحمولة .وق��د تم تصميم
املركبة القتالية الفائقة الخفة DAGOR ultra-
 light combat vehicle :ULCVلخدمة املشاة
الخفيفة وقوات العمليات الخاصة ،وميكن نقلها
بس��هولة بواس��طة الطائرات التكتيكية .واملركبة
ق��ادرة عىل حمل ما يق��ارب  3.250رطل فوق
الط��رق الوع��رة ،األمر الذي يجع��ل منها مركبة
قوي��ة وفعال��ة يف أداء امله��ام الصعب��ة .وتدعم
املركبة القتالية الفائقة الخفة DAGOR ultra-
 light combat vehicle :ULCVسلسلة إمداد
ومتوين ،األمر الذي يجعلها س��هلة االس��تخدام،
باإلضافة إىل سهولة صيانتها يف أي مكان يف العامل.

المركبات القتالية الفائقة الخفة

تفضلوا بزيارتن�ا يف املعرض الدويل للدفاع أيدكس  ( 2015أبوظيب )  ,اجلناح رقم 11-AO4
املعدات الرياضية اخلاصة
أبوظيب ,ديب ,العني وبدع زايد
SSE@polarisuae.com

بوالريس ديفنس ,الواليات املتحدة األمريكية
info@polarisdefense.com
Dagor
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تحلق في «سماء آيدكس »2015

 16.5مليار دوالر حجم اإلنفاق على «طائرات
من دون طيار» شرق أوسطيًا
ش��هدت تقنيات الطائ��رات املوجهة من دون طيار
أعىل معدالت الزيادة يف اإلنفاق العسكري العاملي
عىل مدى الس��نوات الخمس املاضي��ة يف الواليات
املتحدة األمريكي��ة عىل وجه التحديد ،حيث قامت
بزيادة امليزانية املخصصة لها من  3.3مليارات دوالر
يف الع��ام  2010لتصل إىل  5.72مليارات دوالر هذا
الع��ام .يف الوقت الذي تق��وم فيه الدول يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بإنفاق ما يزيد عىل
 16.5مليار دوالر عىل أنظمة الطائرات املوجهة من
دون طيار والطائرات العمودية عىل مدى السنوات
الع�شر املقبلة ،ف��إن ذلك يلقي املزي��د من الضوء
ع�لى التح��ول العاملي يف جوانب الرتكي��ز واإلنفاق
ع�لى الدفاع .ويأيت مؤمتر نظ��م الطائرات من دون
طيار ،املقرر انعق��اده يف  23فرباير الجاريب ،جزءا ً
مهامً ضم��ن من مؤمترات الدفاع التي ستش��هدها
دورة الع��ام الج��اري  2015م��ن مع��رض الدفاع
الدويل “آيدكس” .ويستقطب املؤمتر الذي تنظمه

مجموعة سرتميالين للتس��ويق كبار صانعي القرار
من الحكومات والجيوش وصناعة الدفاع ،ويناقش
قادة الجيوش والصناعة من حول العامل العديد من
املوضوعات األكرث سخونة يف مجال الدفاع يف وقت
الحق من هذا الش��هر خالل دورة العام  2015من
معرض الدفاع الدويل “آيدكس” ،وس��تكون تقنيات
الطائ��رات املوجه��ة م��ن دون طي��ار واحدة من

املوضوعات الخاضعة للنقاش.
ومن املقرر أن يتطرق خرباء الدفاع من القطاعني
الخاص والع��ام إىل هذا املوضوع بالغ األهمية ،مع
تقدي��م التحليل ح��ول الدور ال��ذي تلعبه تقنيات
الطائرات املوجهة من دون طيار يف تغيري أس��اليب
اإلنفاق والتوظيف والتدريب العس��كري ،وتحديد
معامل القوى املستقبلية يف جميع أنحاء العامل.

مواجهة التهديدات وتوظيف التقنيات على طاولة مؤتمرات
«آيدكس »2015

ية

تش��هد الدورة الثانية عرشة ملع��رض ومؤمترات
الدف��اع ال��دويل “آيدك��س  ،”2015مجموع��ة
من املؤمت��رات املهمة تضم مناقش��ات متنوعة،
وتشتمل طاولة تلك املؤمترات عىل استعراض بناء
قوة املس��تقبل ملواجهة التهديدات ،واالستفادة
من أح��دث التقنيات املتوف��رة يف القرن الواحد
والعرشين واالس��تخدامات املتع��ددة للمعدات
العسكرية الحديثة.
وتتضم��ن املؤمت��رات متحدثني رس��ميني ،ميتلكون
خربات دولية كبرية ،ويس��تعرضون خالل الجلس��ات،

مجموع��ة م��ن االس�تراتيجيات األمنية والعس��كرية األم��ن ومكافحة اإلرهاب ،انعكاس��ا لألوض��اع التي
والرؤى املستقبلية إلدارة منظومة األمن والدفاع ،وفقاً تس��ود املنطقة يف الوقت الحايل ،كام سيتم يف املؤمتر
املصاحب ،مناقشة كل ما يخص األمور األمنية ،وأعتقد
ألحدث التكنولوجيات العاملية.
وتأيت ال��دورة الثانية عرشة م��ن معرض ومؤمترات أن��ه ليس هناك أي نوع من التهديدات ،لكننا بطبيعة
الدف��اع ال��دويل آيدك��س ،بابت��كارات وتكنولوجيات الحال اتخذن��ا كافة االحتياطات األمنية الالزمة لنجاح
جدي��دة ،تأكي��دا ً عىل مس�يرة التطور والنج��اح التي املعرض .وأش��ار إىل أن املعرض نجح يف ترسيخ مكانته
حققها املعرض يف دوراته الس��ابقة ،التي انطلقت قبل كأحد أهم معارض الدفاع الشاملة عىل مستوى العامل،
أك�ثر من عرشين عام��اً .من جانبه أكد الل��واء الركن ومتك��ن عىل مدار الس��نوات املاضية من اس��تقطاب
الدكت��ور عبيد الكتب��ي رئيس اللجن��ة العليا املنظمة املعني�ين واملتخصصني بالصناع��ات الدفاعية واألمنية
للمعرض ،أنه س��يكون هناك تقنيات جديدة يف مجال من مختلف أنحاء العامل.
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نظام «الوعي الميداني المعزز» يعزز القدرة
على الصمود وخفة الحركة
إن أخطر التحديات التي ميك��ن أن تواجهها املهام
العس��كرية ال تتعل��ق بقدرة العدو غالب��اً بقدر ما
تتعرض بالقيود الت��ي تفرضها التضاريس الطبيعية
والبيئة الصعبة عىل املعدات واألجهزة العسكرية.
وتتمي��ز آلة التصوير الخاصة ب “الوعي امليداين
املع��زز” Enhanced Situational Awareness
 :ESAالتي أنتجتها رشك��ة ،DRS Technologies
إح��دى الرشكات التابعة لرشك��ة ،Finmeccanica
بقدرته��ا عىل تجاوز هذه املش��كلة الصعبة ،حيث
تسلح آلة التصوير سائقي املركبات القتالية الضخمة
بزاوية رؤية تقرتب من  360درجة لرصد التضاريس
والبيئ��ة املحيطة ،األمر الذي مينح الس��ائقني ميزة
استثنائية ال تضاهى تضمن سالمة املهمة ونجاحها
يف آن واحد.
وعن طري��ق وحدة تُعرف باس��م “وحدة جهاز
تعزيز رؤية السائق ” �Driver’s Vision Enhanc
 er Wide (DVE Wide” moduleتحت��وي ع�لى
ثالث كامريات تصوير تعمل باألشعة تحت الحمراء،
يقوم نظ��ام “الوعي امليداين املع��زز” Enhanced
 Situational Awareness :ESAبتأم�ين مج��ال
رؤي��ة  visual fieldبزاوية  X -30 -107درجة عن
طريق الزجاج األمامي  windshieldللمركبة ،األمر
الذي مينح الس��ائق رؤية واضحة للطريق أمامه مبا
يف ذلك األطراف عىل كال جانبي الطريق.
ويف الوقت نفس��ه ،تقوم شاش��ات عرض مبجال
رؤي��ة  X -30 -40مثبتت�ين ع�لى جانب��ي املركبة
بالس�ماح للس��ائق بتحديد أفضل طريقة للمناورة
يف املس��احات املغلق��ة وحول املوان��ع obstacles
الطبيعية أو غري الطبيعية.
وتسمح آلة تصوير موجهة نحو الخلف للسائق
بإع��ادة املركبة إىل الخلف بأم��ان safely reverse
وتس��مح لقائد املهمة بتوزيع قوات��ه الخلفية بكل
ثقة .ومبساعدة نظام “الوعي امليداين املعزز ” �En
 hanced Situational Awareness :ESAيت��م
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النظام يعمل على ضمان
األمن والسالمة من أجل
تحويل الوعي الميداني

تأم�ين الحامية واألمن والس�لامة للقوات ،ومن ثم
الخروج من املواق��ف أو األماكن الصعبة بكل يرس
وسهولة.
وقد ج��رى تطوي��ر تقنية  DRSبحي��ث تكون
موفرة م��ن الناحي��ة االقتصادية لكل م��ن املركبة
واملهم��ة يف آن واح��د .وميك��ن تحدي��ث وح��دة
جهاز تعزيز رؤية الس��ائق” األس��ايس وتطويره إىل
نظ��ام “الوعي امليداين املعزز” بكل س��هولة بفضل
تصميمه البس��يط الذي يسمح باستبدال أي قطعة
فيه ك�ما ميكن إضاف��ة آالت التصوي��ر الخارجية
أو إزالتها ،األمر الذي يس��مح للمس��تخدم بتعديل
املركبة حسب متطلبات املهمة املتغرية.
وتعت�بر وح��دة جهاز تعزي��ز “رؤية الس��ائق”
األسايس الجيل التايل لتعزيز الرؤية ،ويتم تزويدها
بنظ��ام متقدم للتصوي��ر الحراري ،وتق��وم أنظمة

االستشعار  Sensorsب “توصيل” “ ”stitchالصور
إلكرتوني��اً م��ن ثالث وح��دات التصوي��ر الحراري
املرتاصة جنباً إىل جن��ب بهدف توليد منظر أمامي
متكامل  ،seamless front viewاألمر الذي يؤدي
إىل تحسني مجال الرؤية بدرجة كبرية.
وباستخدام هذا النظام يستطيع السائق التحرك
بزاوي��ة  107درج��ات لرؤية ح��واف الطريق عىل
كل جانب أو الختي��ار جانب دون آخر من جانبي
الطريق ال��ذي ميكن أن يكون وحفوف��اً باملخاطر،
األمر الذي يرفع مستويات األمن والسالمة بالنسبة
للقوات ،باإلضاف��ة إىل تجاوز الط��رق والتضاريس
الوعرة.
ك�ما يقوم النظ��ام بعرض عالمات املس��افة بني
العجلتني التي تحدد عرض املركبة .فهذه العالمات
متنح الس��ائق مؤرشا ً عىل موقع املركبة ،كام تسمح
ل��ه بتحدي��د أفضل طريق��ة للمن��اورة يف األماكن
املغلق��ة أو املواقع املحفوفة باملخاطر التي غالباً ما
تتعرض فيها املركبات لالنقالب.
وي��ؤدي النظام إىل تعزيز الق��درة عىل الصمود
وخف��ة الحركة وحامية القوات ع�لاوة عىل ضامن
األمن والس�لامة من أجل تحويل الوعي امليداين إىل
ميزة ميدانية.

االتحاد للقطارات تستعد إلحداث نقلة نوعية
في نمو وتطور اإلمارات
تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم مركز
التجارة والخدم��ات اللوجس��تية امل ُفضل بني دول
مجلس التع��اون الخليج��ي ،وذلك بفض��ل البيئة
التنظيمية والتجارية املشجعة للتجارة التي توفرها
إضاف��ة إىل البنية التحتية العاملية املس��توى لدعم
الرشكات .وس��لطت رؤية اإلمارات العربية املتحدة
 2021الضوء عىل التط��ور االقتصادي واالجتامعي
الدول��ة ،وش�� ّددت ع�لى رضورة تنوي��ع امل��وارد
االقتصادية وبناء اقتصاد املعرفة.
ويعترب تطوير ش��بكة سكك حديدية وطنية أحد
أب��رز املرشوع��ات االقتصادي��ة للوص��ول إىل هذا
التنوع ،فم��ن املعروف أن وجود ش��بكة متكاملة
للنق��ل بالس��كك الحديدية هو عام��ل بنية تحتية
اس�تراتيجي يف امل��دن الكربى والدول ح��ول العامل،

فليس هنالك أي وسيلة نقل أرضية أخرى تستطيع
نقل كميات ضخمة من البضائع واملنتجات وتؤمن
بديالً مس��تداماً لنقل للمسافرين مثلام تقوم بذلك
الس��كك الحديدية ،فهي تعم��ل مثابة دافع رئييس
للنمو االقتص��ادي بطريقة آمن��ة وفعالة وصديقة
للبيئ��ة .ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تعمل
االتح��اد للقط��ارات عىل تطوير وتش��غيل ش��بكة
الس��كك الحديدية الوطنية ،فمنذ تأسيسها أخذت
دول��ة اإلمارات املتحدة خط��وة هامة ضمن النمو
اإلس��تثنايئ ال��ذي ش��هدته خالل األع��وام األربعني
املاضية .وستوفر شبكة السكك الحديدية التي متتد
ع�لى مس��افة  1,200كيلومرت والتي يت��م تطويرها
ع�لى ثالثة مراحل صناعة جديدة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة وس��تحدث نقل��ة نوعية يف قطاع

النقل والخدمات اللوجستية يف الدولة .ومع مكانة
الدولة كمرك��ز تجاري إقليمية وعاملي ،فإن االتحاد
للقطارات س��تعزز من هذه املكانة من خالل ربط
املراكز الصناعية والس��كنية الرئيسية خاصة عندما
س�ترتبط الش��بكة مع موانئ الدول��ة ومع اململكة
العربية السعودية و ُعامن.
وس��يكون له��ذا املس��توى الجديد م��ن الرتابط
والف��رص التجاري��ة أثر إيجايب كبري ع�لى اإلقتصاد
املح�لي ،فم��ن املتوقع أن تحقق ش��بكة الس��كك
الحديدية التي تبلغ قيمتها  11مليار دوالر أمرييك
وفقاً لدراس��ات س��ابقة زيادة إجاملي��ة يف الناتج
املحيل اإلجاميل تقدر بأكرث من 3مليار درهم بحلول
ع��ام  ،2030األم��ر الذي يحدد بوض��وح دورها يف
التنمية الصناعية.

«أسيس بوتس» تعود للمشاركة في معرض «نافدكس »2015
أعلن��ت رشك��ة “أس��يس بوت��س” اإلماراتي��ة
 - ASIS Boatsإح��دى ال�شركات الرائدة عاملياً
واملتخصصة يف تصميم وتصنيع القوارب الصلبة
ّ
القابلة للنفخ لس�لاح البحري��ة وقوات الجيش
والدفاع  -ع��ن تأكيد مش��اركتها يف “نافدكس”
( ،)NAVDEXاملعرض األبرز واألهم يف املنطقة
للدف��اع البحري وأمن الس��واحل .وبانعقاده يف
الف�ترة ما بني  22و  25فرباي��ر يف مركز أبوظبي
الوطن��ي للمعارض ،يس��تقطب الحدث العديد
م��ن ال�شركات الدولي��ة املتخصص��ة يف الدفاع
األمن البحري من شتى أنحاء العامل .وستكشف
“أس��يس بوت��س” ألول مرة عن أك�ثر القوارب
العس��كرية الصلبة والقابلة للنف��خ تط ّورا ً عىل
مس��توى العامل ،والذي تم بن��اؤه ليق ّدم قدرات
فائق��ة وفري��دة ع�لى التح ّم��ل ،وأدا ًء عالياً ال
يُضاه��ى ،حت��ى عىل األم��واج املتالطم��ة ،ومبا

يضمن أكرب قدر من الراحة ،ويقلّل من مس ّببات
اإلجهاد أو التعب .وستعرض الرشكة أيضاً قاربها
العسكري من األملنيوم Aluminium Jet Boat
بطول  12.5مرتا ً والذي أطلقته مؤخرا ً ،ال س��يام
وأنه يجمع بني س��بائك األملنيوم البحرية ،5086
وخاليا مغلقة هجينة فائقة القوة ومعبّأة مبادة

رغوية لتوف��ر طاقة اس��تثنائية للغاية .وبفضل
التصميم الفريد والقدرات املميزة ،ميكن لقارب
األملني��وم Aluminium Jet Boatالتك ّيف مع
أي مهم��ة وتحت أي ظروف .وس��يتوفر القارب
لعرض حي ع�لى املاء للز ّوار م��ن حافة املنصة
الرئيسية التي تقع بجانب “نافدكس”.
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نظاما  GESIو GlobalSimمن إنتاج CAE
يساعدان على تدريب وتأهيل صناع القرار
نظام املحاكاة القتايل  GESIهو حالياً يف الخدمة
ل��دى الجيش األملاين باس��م  .SIRAومن املواقع
الرئيسية التي تستخدم نظام  GESI/SIRAكأداة
لتطوي��ر مهارات القيادة مدرس��ة ضباط الجيش
األملاين يف دريس��دن ،حيث يعت�بر النظام إحدى
وس��ائل التعليم الرئيس��ية املتاحة للموظفني ،إذ
ميث��ل محورا ً متس��قاً يف تعليم مه��ارات القيادة
للوح��دات الصغ�يرة بش��كل أس��ايس من خالل
دورتني تدريبيتني للضب��اط مدة كل منهام ثالثة
أش��هر ،ت��أيت إحداهام بع��د التدريب األس��ايس
األويل ملدة س��تة ش��هور ،والثانية بعد برنامجهم
األكادميي يف الجامعة ملدة أربع س��نوات .وخالل
هاتني الدورت�ين يقوم الطالب باس��تخدام نظام
 GESIبش��كل كبري يف تعلم ومامرس��ة مهارات
القيادة يف مستويات مختلفة من السلطة ،حيث
توف��ر بيئة النظ��ام املمتعة واملرك��زة أداة فعالة
للتدري��ب رسع��ان ما يدرك الط�لاب أنها عنرص
رئييس يف طريقة تدريبهم ليصبحوا ضباطاً شباباً.
وم��ن الالف��ت أن من املب��ادئ األساس��ية يف
تدريب الجيش األملاين أن يتعلم الضباط الشباب
قي��ادة مس��توى واحد ع�لى األق��ل ،واثنني عىل
األرجح ،أعىل من املس��توى الذي يتولون قيادته
يف تعيينهم األويل.

متثل��ت إح��دى نتائ��ج ازدي��اد العم�لاء
املس��تخدمني لنظام  GESIمن إنتاج  CAEيف
التطوي��ر املس��تمر للنظام األس��ايس؛ إذ قامت
رشكة  CAEعىل س��بيل املث��ال ،نتيجة ملبادرة
أملانيا باس��تخدام نظام  GESIلتدريب الطالب
يف أكادميي��ة إدارة األزمات ،بتطوير هذا النظام
من أج��ل مجموعة م��ن االس��تخدامات ،مثل
إدارة الط��وارئ والعمليات غ�ير الحربية ،كام
كان هن��اك تطوير حديث آخ��ر للنظام ،وذلك

بدمجه بنظام املحاكاة املرسحي املشرتك Joint
 Theatre-Level Simulation: JTLSلرشك��ة
 Rolands & Associates: R&Aإليج��اد حل
املح��اكاة العاملي البناء  .GlobalSimوس��وف
تق��وم رشكت�� ا  CAEو�Rolands & Associ
 ates: R&Aبعرض حل  GlobalSimالش��امل
وألعاب الحرب للتدريب املشرتك الذي يساعد
القادة وجميع مستويات األركان عىل التحضري
ملجموعة من السيناريوهات العملياتية.

يومكـــس تشـــارك ألول مرة بتقنيـــــات حــديثة مــن األنظــــــــــــــ
محسن راشد – درع الوطن

أش��ار العقيد الركن مهندس محمد عيل خميس
النقبي رئيس لجنة يومكس  ،عىل أن مشاركتهم
الع��ام ب��ـ أرمك��س  2015تعد املش��اركة االوىل
من خالل االنظم��ة غري املأهولة م��ن التقنيات
االح��دث م��ن االنظم��ة الدفاعية  ،مش�يرا اىل
أن ه��ذا هو التوج��ه العاملي ال��ذي تتطلع اليه
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مختل��ف االطراف املعني��ة بالصناعات الدفاعية
عىل مس��توى العامل  ،الفت��ا اىل أن دولة االمارات
تعد من الدول الس��باقة يف استخدامات االنظمة
غري املاهولة يف املجال املدين  ،وذلك بعدما دشن
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب  ،الع��ام املايض مبادرته الخاصة باس��تخدام

الطائ��رات العمودية بدون طي��ار يف إطار حزمة
من الخدمات الحكومية الجديدة  ،داعيا الجهات
الحكومية لالستفادة من هذه التقنيات لتقريب
املس��افات واختص��ار االوق��ات وزي��ادة فاعلية
وس��هولة الخدمات الحكومية املقدمة للمجتمع
 ،وبذلك تك��ون االم��ارات أوىل دول العامل التي
تعتمد عىل تقنيات االنظمة غري املأهولة .

 DynCorpتؤمن الخدمات واإلمدادات المتكاملة
لعمليات حفظ السالم والمهام اإلنسانية
تتمت��ع رشك��ة  DynCorp Internationalبخربة
طويل��ة تزي��د عىل س��تة عق��ود كرشي��ك موثوق
به للعم�لاء التجاريني والحكوميني والعس��كريني،
وس��تطرح الرشكة ،التي تشارك يف معرض “آيدكس
 ،”2015مجموع��ة من املنتجات املختلفة يف مجال
الطريان واإلمدادات اللوجس��تية والتدريب وجمع
املعلومات والحلول التشغيلية.
ورصح��ت رشك��ة DynCorp International
بأنه��ا “تعتز بتقديم الدعم ال�لازم لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي��ة عن طريق تأمني املنتج��ات الفريدة التي
تلبي متطلبات كل عمي��ل يف عامل حافل بالتقلبات
املستمرة”.
وتعت�بر رشك��ة DynCorp International
رشكة صناعي��ة عاملية رائدة يف مجال تأمني الكوادر
البرشي��ة األمنية املدربة واملتمرس��ة الالزمة لتنفيذ
كافة املهام يف جميع أنحاء العامل.
وتعم��ل رشك��ة DynCorp International
حالياً عىل تأمني الخدمات واإلمدادات اللوجس��تية
املتكاملة للواليات املتحدة وحلفائها أثناء العمليات
الحربي��ة وعند تنفي��ذ مهام حفظ الس�لام واملهام
اإلنس��انية ومهام التدريب يف أفغانستان والكويت
وع�مان .وتس��تغل رشك�� ة �DynCorp Interna

 tionalخربتها العاملية الواس��عة يف خدمة عمليات
الطوارئ ،وتس��تعني بش��بكة عاملية واس��عة وفرق
مدربة ومتخصصة ميك��ن نرشها برسعة إىل مواقع
العمليات .وقد تم إرسال أكرث من  20ألف خبري إىل
أكرث من  70موقع يف جميع أنحاء الرشق األوس��ط
تنفيذا ً لخمسة أوامر تشغيل.
وتحرص الرشك��ة عىل االلتزام بالج��دول الزمني
املح��دد لتنفيذ امله��ام املختلفة بغ��ض النظر عن
الظ��روف واالرتباطات ،حيث تق��وم أطقم الرشكة
بتأمني اإلمدادات اللوجستية والخدمات العملياتية
يف الفلب�ين .وتش��مل هذه اإلم��دادات والخدمات
توليد الطاقة واملياه وخدمات مياه الرصف والصيانة
وخدمات الطريان والنقل ومناولة املعدات الحربية،
وعمليات الش��حن وجمع املواد الخطرة والتخلص
منها ،وصيانة املرافق/املب��اين ،وإدارة أمان اإليواء/
اإلعاش��ة ،والخدم��ات الغذائية وخدم��ات الوقود

والربام��ج الرتفيهي��ة وبرامج رفع ال��روح املعنوية،
عالوة عىل الخدمات األخرى.
وتعتز رشك��ة  DynAviationبط��رح مجموعة
كب�يرة ومتنوعة م��ن املنتجات الفضائي��ة وأجهزة
الط�يران والعملي��ات الجوية عىل مس��توى العامل.
وتق��دم الرشكة كاف��ة الخدمات املتخصص��ة ،بدءا ً
من إج��راء أعامل الصيانة اليومية ألجهزة ومعدات
الط�يران واألجه��زة األرضي��ة وعم��ل التعدي��ات
والعمرات الالزمة ،وانتهاء بعمليات املدارج الجوية
وعملي��ات الطائرات الش��املة ،وذل��ك مبا يضمن
تحقيق األمن والسالمة والفعالية واألداء األمثل.
وتس��تغل رشك��ة  DynGlobalاإلمكاني��ات
املتكامل��ة املتنوعة لدى الرشك��ة األم DynCorp
 Internationalوس��نوات خربتها الطويلة من أجل
تقديم خدمة ممي��زة لعمالئها التجاريني يف جميع
أنحاء العامل.

ظــــــــــــــمة غير المأهولة
وأش��ار العقيد النقبي أن هناك نحو  33رشكة
رائ��دة بني محلي��ة وعاملي��ة أعلنت مش��اركتها
يف مع��رض “ يومك��س “ ويف مقدمتهم أبوظبي
االس��تثامرية لالنظمة الذاتي��ة “ أدايس” الراعي
لالنظم��ة غ�ير املأهول��ة “يومك��س”  ،وراع��ي
العروض الحية التي س��تقام يف طريف باملنطقة
الغربية.
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نظام تقنية الضرب للقتل من Lockheed
 Martinيركز على الدقة والقوة الدفاعية
لق��د تبني ب�ين وقت وآخر م��دى الحاجة إىل نظام
دفاعي صاروخي جوي قوي ،فهو رضوري يف البيئة
العاملي��ة الحالية من أجل س�لامة ال��دول يف أنحاء
العامل ،وتس��هم تقنية الرضب للقتل من إنتاج رشكة
لوكهي��د مارت��ن يف توفري أحد أكرث الحلول ش��موالً
ودق��ة وقوة ،حي��ث يقيض عىل التهدي��د املحتمل
بواس��طة اصط��دام الص��اروخ االع�ترايض بالهدف
مبارشة إلبعاده ع��ن املناطق املحمية عندما تكون
بالغة األهمية.
ويق�ترب نظ��ام ال�ضرب للقتل م��ن األهداف
القادمة بإحدى طرق ثالث حسب الرتتيب:
استشعار التهديد :باستخدام نظام الدفاع األريض
الذي يكتش��ف الخطر ويحدد موقعه بدقة ،يقوم
نظ��ام الرضب للقت��ل بتقدير نقط��ة اعرتاضية ألي
تهديد ق��ادم ،فيطلق الصاروخ االعرتايض ،بعد ذلك
تق��وم أنظمة البحث ال��راداري عىل م�تن الطائرة
بالبحث عنه وتحديد موقعه بدقة من خالل البحث
واملسح ومعالجة بيانات املوقع يف سبيل تعزيز دقة
الصاروخ ،ويف الوقت نفسه يقيس الرادار املحمول
عىل منت الطائرة معلومات الهدف الحاس��مة التي
يتم اس��تخدامها بعد ذلك من قب��ل نظام التوجيه
يف الصاروخ االعرتايض لتحديد نقطة االستهداف يف
جسم الهدف.
التوجه للهدف :لضامن أقىص تأثري فإن الصاروخ
االعرتايض نفس��ه يتصف بالرشاقة البالغة وبالقدرة
عىل املناورة من خالل التحكم بالتوجيه الرسيع .إن
صاروخ لوكهيد مارتن من طراز  PAC-3يحقق ميزة
التحك��م أثناء الطريان من خالل اس��تخدام محركه
الصاروخ��ي الدافع القوي ،وس��طوحه الديناميكية
الهوائي��ة ،ومح��ركات التحكم باالرتف��اع والتوجيه
بالقصور الذايت .والعنرص الرئييس يف رشاقة الصاروخ
هو محركات��ه  ،ACMs 180وهي محركات صغرية
وقص�يرة األمد قرب مقدمة الصاروخ ،حيث تضمن
الرشاقة املطلوبة.
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إيق��اف التهدي��د :حين�ما يع�ترض الصاروخ
التهديد فإنه يدمر الهدف عن طريق االصطدام
املبارش الذي يش��به اصط��دام رصاصة برصاصة
أخرى وس��ط األجواء ،وله��ذا االصطدام املبارش
طاقة حركية عالية ،حي��ث يحمي املنطقة التي

يتم الدفاع عنها من األنقاض.
إن نظام لوكهيد مارتن الصاروخي الدفاعي يوفر
طريقة من عدة مستويات للدفاع الصاروخي ضامناً
لس�لامة املنطقة الخاضعة للحامية من التهديدات
القادمة.

طائرات تدريب متطورة وتقنيات مبتكرة خاصة
بتبادل المعلومات من Finmeccanica
طائرة التدريب M-345 HET
أحدث حل للمرحلة األساسية
المتقدمة لمنهاج التدريب
للطيارين العسكريين
تشارك رشكة  Finmeccanicaيف معرض آيدكس
 ،2015ويعت�بر هذا الحدث ال��ذي يقام مرة كل
عامني أحد معارض الدفاع الرئيس��ية عىل أجندة
املعارض العاملية.
متثل دول الخليج منطقة مهمة للغاية ،ورشيكاً
مثالي��اً للرشك��ة ،باعتباره��ا إحدى أكرث األس��واق
ديناميكي��ة يف الع��امل ،حيث تتمتع باس�تراتيجية
واضح��ة تتمثل يف النم��و يف مج��ال التكنولوجيا
العالية الحتالل مركز الريادة عىل املستوى العاملي.
ويعود وج��ود  Finmeccanicaيف دولة اإلمارات
إىل أك�ثر من  40عام��اً ،أي إىل وق��ت مبكر يعود
إىل س��بعينيات القرن املايض ،عندما بدأت الرشكة
تحقق نجاحات ك�برى بإنتاج طائ��رات التدريب
الس��ابقة  Aermacchi (MB.326و،)MB.339
وطائرات التدريب األساس��يةSIAI Marchetti
 )(SF.260املوج��ودة يف الخدم��ة يف عدة دول يف
ش��به الجزيرة العربي��ة ،إىل جانب طائ��رة النقل

التكتيكي��ة  ،G.222ومع توري��د املدافع البحرية
م��ن ط��راز  .OTO Melaraومن��ذ ذل��ك الحني
حظي��ت مجموع��ة  Finmeccanicaبإنتاج عدد
م��ن املنتجات يف جمي��ع قطاعاتها االس�تراتيجية
الرئيس��ية .وق��د أدى هذا التطور إىل إنش��اء مقر
للرشك��ة يف دولة اإلمارات موقعه يف أبوظبي يقوم
بتنسيق وجود  Finmeccanicaيف دولة اإلمارات،
وكذلك يف املنطقة عموماً.
وبالنس��بة إىل قط��اع املروحي��ات ،ف��إن الرشكة
س��يكون لها حضور يف معرض آيدكس  2015حيث
ستقوم بعرض العديد من منتجا ت �AgustaWest
 landالتجاري��ة ،وش��به الحكومي��ة ،والعس��كرية

الرائدة .وتش��مل هذه املنتجات مروحية AW169
م��ن الجيل الجديد بتصميمه��ا املخصص لخدمات
الط��وارئ الطبية ،ومروحي��ة  AW139األكرث مبيعاً
بنس��ختها املصممة للبح��ث واإلنق��اذ ،واملروحية
العس��كرية املتع��ددة املهام الجدي��دة ،AW149
واملروحي��ة املتوس��طة-الثقيلة الثالث��ة املح��ركات
 ،AW101ومروحي��ة الق��وات البحري��ة املتعددة
امله��ام  .AW159ويف قطاع الطريان ،تعرض الرشكة
يف آيدكس طائرة التدري��ب Alenia Aermacchi
 MB.339ايت اختارته��ا دول��ة اإلم��ارات العربي��ة
املتحدة إلنشاء فريق االستعراضات الجوية الوطني
“الفرسان”.

كليات التقنية العليا تعرض خبرات االبتكار الطالبي في «آيدكس »2015
تشارك كليات التقنية العليا من خالل عدد كبري من
النش��اطات التي ينفذها الطالب والطالبات وخرباء
تقني��ات التعل��م باملامرس��ة والتدري��ب والتأهيل
الطاليب يف الدورة الثانية عرش ملعرض ومؤمتر الدفاع
الخليجي “ايدكس .”2015
وتنظ��م الكليات خ�لال املع��رض مجموعة من
األنش��طة املرتبطة بفعاليات املعرض بالتعاون مع
الرشكاء املحلي�ين والدوليني وتعرض قدرات الطلبة

املواطن�ين يف مج��االت التصمي��م التقن��ي املتقدم
وانجازاته��م يف مجال تقنيات الط�يران اآليل بدون
طي��ار .ويقدم جن��اح الكلي��ات يف املعرض مناذج
ألح��دث ما توصلت اليه تقنية املعلومات يف مجال
نق��ل املعلومة وتوف�ير بيئة حديث��ة لتهيئة املناخ
للط�لاب للحصول ع�لى أفضل درج��ة ممكنة من
املعرف��ة إىل جانب ع��رض الكليات بع��ض الربامج
التعليمية والتدريبية واملش��اريع البحثية واألعامل

واإلنج��ازات الطالبي��ة واملش��اريع التجاري��ة التي
تنفذه��ا الكلي��ات اضاف��ة اىل الع��روض العملية
والس��معية البرصي��ة .وس��يتم خ�لال املع��رض
التعريف باملشاريع اإلبداعية واالبتكارية يف كليات
التقنية العليا عىل مس��توى الدولة فيام سيش��كل
جن��اح الكليات ملتقى للتباح��ث يف فرص التطوير
واالس��تفادة م��ن الخ�براء املتواجدي��ن يف املعرض
لتنفيذ مشاريع نوعية يف مجاالت االبداع الطاليب.
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حلول  Manitouالخاصة بعمليات الجيش عالميًا

قوة وموثوقية وقدرات عالية األداء
تعد مجموعة Manitou
رائدة في حلول التضاريس
الوعرة والتخليص األرضي
للمركبات وتصفيح الدروع
والنقل الجوي
مازال��ت مجموع��ة  Manitou Groupعىل مدى
أكرث م��ن ثالثني عاماً تق��دم الحل��ول للتعامل مع
امل��واد إىل كب��ار الالعبني يف مجايل الدف��اع واألمن،
لتأمني احتياجات اللوجستيات العسكرية ،وصيانة
الطائرات ،وبناء املخازن واملستودعات .إن مجموعة
 Manitouتقدم مع��دات قوية ومدمجة ومتنوعة
توفر حلوالً متعددة املهام.
ومن خ�لال قدرتها يف رفع ونقل ما يصل إىل 40
ط��ن ،وارتفاعات عملي��ة تصل إىل  42م�ترا ً ،تقوم
بتوف�ير جميع أنواع املعدات العالي��ة األداء؛ مبا يف
ذل��ك آليات املناولة عن بعد وش��احنات الرافعات
الش��وكية ذات الس��ارية ،ومنص��ات الوص��ول،
والجرافات االنزالقية التوجي��ه ،ومعدات التخزين،
وغري ذلك .وتشمل نقاط القوة يف حلول Manitou
مناولة املواد العاملية إىل جانب القوة واملوثوقية.
ك��م إنها رائ��دة يف حل��ول التضاري��س الوعرة،

والتخليص األريض للمركب��ات ،والقدرات يف الطرق
غ�ير املمه��دة .وكذلك يدخ��ل ضم��ن اختصاصها
حامية املكونات الحساسة ،وكذلك الحلول املصممة
حس��ب الحاجة ،مثل تصفيح ال��دروع ،وإمكانات
النقل الجوي ،وخيارات وملحقات محددة.
وهن��اك نح��و  1,400متعامل يف أنح��اء العامل،
باإلضاف��ة إىل اآلالت يف املوقع ،ونظا م �Easyman
 agerوهو نظام إدارة أس��اطيل بس��يط ومرن ،مع
تحديد املوقع الجغرايف أو بدونه ،ألي عالمة تجارية
أو آلة.
وتعترب البس��اطة هي شعار مجموعة Manitou

من خالل االستخدام الرسيع والبديهي ،حيث يعترب
نظام ( JSMعصا التحكم بالتش��غيل والحركة) هو
نظ��ام  Manitouاملريح الذي يس��يطر عىل جميع
الحركات بيد واحدة .وتتوافر الس��هولة يف الصيانة،
بغض النظر عن املدى النموذجي ،وذلك عن طريق
القدرة عىل الوصول للمحركات والتشخيص وتوافر
الخدم��ة والصيان��ة .ك�ما تتوافر مئ��ات امللحقات
لتلبي��ة احتياج��ات العمالء ،مثل س��طول الروافع،
ودالء خلط الخرس��انة ،والسالل ،والروافع الشوكية
واألوناش وش��احنات البيك أب ،وفرايش التكنيس،
ومنظفات الضغط العايل.

يوروساتوري يستعد إلطالق دورته الجديدة العام القادم
م��ن املقرر تنظيم معرض يوروس��اتوري ،وهو أهم
مع��رض يف العامل للدف��اع األريض والدف��اع الجوي
واألمني ،يف العاصمة الفرنسية باريس العام القادم،
ولهذا تجري االستعدادات لتنظيم هذا الحدث عىل
قدم وساق.
وترشف مجموعة  COGESعىل تنظيم املعرض
ال��ذي يج��ري تنظيم��ه كل عامني يف ش��هر يونيو،
ويعت�بر املعرض أك�بر معرض متكام��ل من حيث
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ش��مولية املنتجات املعروضة فيه .ومتنح مجموعة
 COGESالرشكات العارضة فرصة ذهبية للتواصل
مع عدد كبري من كبار ال��زوار ،كام تقدم مجموعة
كب�يرة ومختلفة م��ن الخدمات املهمة ملس��اعدة
تلك الرشكات يف تطوير مش��اريعها ،وتوسيع رقعة
عملياته��ا .وق��د كان معرض يوروس��اتوري للدفاع
األريض والدف��اع الجوي واألمن��ي يف دورته األخرية
ع��ام  2014معرض��اً عاملياً ب��كل املقاييس ،وهو ما

أكدته مشاركة ست دول جديدة .ونجح املعرض يف
دورته املش��ار إليها يف تلبية توقعات عدد كبري من
املتخصصني واملس��ؤوليني الحكوميني .وقد شارك يف
معرض يوروساتوري للدفاع األريض والدفاع الجوي
واألمن��ي يف دورته األخرية ع��ام  2014نحو 1.507
رشك��ة عارضة ( % 70منها عاملي��ة) متثل  59دولة،
وقامت بعرض منتجاتها داخل صاالت املعرض وخارجه
عىل مساحة تقدر بحوايل  175.964مرتا ً مربعاً.

رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي:

نمتلك  61طائرة منها ما يعد األحدث عالميًا
طيران أبوظبي بصدد إنشاء
أكبر مركز (محاكاة) للتدريب
على الطيران المروحي بحجم
إستثمار  440مليون درهم
محسن راشد – درع الوطن

اك��د نادر أحم��د الح�مادي  ،املش��غل األكرب
للطائ��رات العمودية يف الخليج والرشق األوس��ط
وش�مال أفريقي��ا  ،ع�لى أن مش��اركتهم مبعرض
ومؤمتر ا لدفاع الدويل أيدكس  ، 2015تأيت تتويجا
للرؤية اإلس�تراتيجية لطريان أبوظبي والتي تتمثل
يف أن تك��ون واحدة من أه��م رشكات الطريا ن
املروح��ي يف العامل  ،وذلك بناء عىل ما تقدمه من
خدمات تنافس��ية،يف مجال دع��م رشكات النفط
داخ��ل الدولة وخارجه��ا أو يف مجال الصيانة أو
التدريب أو االسعاف الجوي  ،مضيفا إىل إن قطاع
الطريان له خصوصية فليس باملقدور التنافس مامل
تك��ن العبا مهام يف هذا املج��ال  ،مؤكدا أن دولة
اإلمارات العربي��ة املتحدة حققت تفوقا الفتا يف
مجال الطريان بش��قيه املدين والعس��كري  ،جاء
ذلك خالل اللقاء الذي أجرته معه النرشة اليومية
ملجلة “ درع الوطن “.
ويف ردا ع�لى أهمي��ة تواج��د ط�يران أبوظبي
مبعرض الدفاع الدويل أيدكس  ، 2015وما يكتسبه
املعرض من س��معة عاملية  ،أشار الحامدي اىل أن
معرض أيدك��س يعد من أهم املع��ارض العاملية
التي تقام عىل أرض أبوظبي  ،فاملشاركة يف معرض
الدف��اع بع��دد العارض�ين الكبري وال��ذي يتجاوز
ال��ـ  1200عارض يعترب فرص��ة متكننا من إظهار
قدرات رشكتنا باإلضافة إىل اإللتقاء بصناع القرار
وك�برى الرشكات  ،وذلك بهدف االطالع عىل آخر
املستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاع وهو
ما يتامىش متاما مع توجهات رشكة طريان أبوظبي

بامت�لاك الخربة ،الفتا اىل أن��ه من هنا تأيت أهمية
مشاركتنا الستعراض قدرات رشكتنا وإمكانياتها يف
املجاالت املختلفة الت��ي تعمل بها ،مضيفا اىل أن
رشكة ط�يران أبوظبي رشكة وطني��ة  ،ال ميكن أن
تتخلف عن التواجد بفعالية وحضور مميز.
وحول الخدم��ات التي يروج لها طريان أبوظبي
يف معرض الدفاع الدويل أيدكس  ،أوضح الحامدي
اىل أن ط�يران أبوظبي ميتد عمره��ا اليوم ألربعني

عاما مضت  ،ولها تاريخها وسريتها فيام حققته من
إنجازات يف مجال الطريان املروحي وكذلك مجال
الطائ��رات ذات األجنحة الثابت��ة  ،باالضافة اىل ما
حققته يف مجال الصيانة  ,ومجال البحث واإلنقاذ
 ،واإلس��عاف واإلخالء ا لجوي ،مشريا اىل أن طريان
أبوظبي سعت يف خطوة مهمة إىل إنشاء أكرب مركز
(محاكاة) متخصص للتدريب عىل الطريان املروحي
يف الرشق األوسط ويف شامل أفريقيا  ،ويبلغ حجم
اإلس��تثامر فيه  440مليون درهم  ,يتضمن املركز
مثانية أجه��زة محاكاة للتدري��ب  ،وترتاوح قيمة
الجه��از الواحد م��ا بني  74 – 55ملي��ون درهم ،
ويتوق��ع أن يتم تدريب نحو  2000طيار س��نويا
من دولة اإلمارات والخليج العريب وأفريقيا والهند
 ،الفت��ا اىل أن طريان أبوظب��ي مل تكتفي بذلك بل
أسس��ت أيضا رشكة أواس لخدمات صيانة وبيع
قطع غيار الطائ��رات  ،وذلك بالرشاكة مع رشكة
أجوستا ويستالند  ،وذلك لإلستجابة للنمو املستمر
ألس��طول الطائرات يف املنطق��ة  ،حيث أن الطلب
بات كبريا عىل خدمات الطائرات العمودية.
وردا عىل حجم أسطول طائرات طريان أبوظبي
 ،ونوعي��ة الطائرات وه��ل هناك توج��ه بزيادة
أس��طول طائراتها  ،أوضح الحامدي أن طريان أبو
ظبي متتلك  61طائرة منها  56طائرة مروحية من
ن��وع  ، AW139ون��وع  ، AW139VVIPونوع
 ، Bell 412EPون��وع  EPI 412وه��ي االحدث
يف العامل م��ن حيث االمان والرسع��ة وما بها من
تقني��ات حديث��ة  ،باالضاف��ة اىل  5طائرات ذات
الجناح الثابت من نوع  ، DASH8 Q200ونوع
 ، DASH8Q300ونوع  DASH8 Q400وتعد
االخ�يرة االحدث عامليا  ،إضاف��ة اىل أن طريان أبو
ظبي تدير نح��و  90طائرة لجه��ات مختلفة من
الجي��ش والرشط��ة للدعم اللوجس��تي وعمليات
الصيان��ة وترقي��ة الطائ��رات وعملي��ات االنقاز
واالسعاف الجوي.
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الطائرة  E-2DAdvanced Hawkeyeتضمن
حماية الوحدات المقاتلة بأنظمة اإلنذار المبكر

تعترب الطائرة  E-2DAdvanced Hawkeyeطائرة
اإلنذار املبكر والتحك��م املجوقل ة �AEW&C air
 craftالوحي��دة التي ج��رى تصميمه��ا واختبارها
وإنتاجها ،وتم بناؤه��ا خصيصاً لتنفيذ مهام اإلنذار
املبكر والتحكم املجوقلة ،وتعترب الطائرة الرئيس��ية
املكلف��ة بالتحلي��ق قب��ل ب��دء عملي��ات القصف
ولضامن تقديم الحامية الالزمة للوحدات املقاتلة.
وتس��تطيع الطائر ة �E-2DAdvanced Hawk
 ،eyeاملعروفة بقبتها وذيلها الرأيس ،تنفيذ عمليات
املراقبة واالستطالع غري املسبوقة بزاوية  360درجة
وتخزي��ن املعلوم��ات الخاصة بها .كام تس��تطيع،
بفضل جهاز الرادار املتط��ور الجديد للغاية لديها،
رصد األه��داف الصغرية من عىل مس��افات بعيدة
فوق املاء أو عىل الس��احل أو فوق اليابس��ة بغض
النظر عن الظروف واألحوال الجوية.
وتس��تطيع طائرة واح��دة من طائ��رات اإلنذار
املبكر والتحكم املجوقلة إدارة املعركة وتنفيذ مهام
الدف��اع الجوي والصاروخي ،وتس��اهم اإلمكانيات
الهائل��ة التي تتميز بها قرون االستش��عار لديها يف
تحقيق األمن الداخيل والدويل بصورة تامة.
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ويف ش��هر يونيو عام  2014حقق��ت الطائرة E-
 2DAdvanced Hawkeyeإنجازا ً كبريا ً عندما قام
س�لاح البحرية األمريكية برتس��ية عقد ممتد لعدة
س��نوات بقيم ة  3.6مليار دوالر عىل رشكة �North
 rop Grumman Corporationلتسليم  25طائرة
من طراز  ،E-2DAdvanced Hawkeyeويف ش��هر
أكتوب��ر عام  2014أعلن س�لاح البحرية األمريكية
أن الطائ��رة  E-2DAdvanced Hawkeyeنجحت
يف اجتي��از “الق��درات التش��غيلية األولية” ،IOC
وهو مصطل��ح يعني أن أول رسب عمليايت – رسب
اإلنذار املبك��ر املجوق ل �Carrier Airborne Ear
 – ly Warning Squadron: VAW 125أصب��ح
جاهزا لب��دء الرتتيبات الالزمة لن�شره اعتامدا عىل
الطائرة  E-2DAdvanced Hawkeyeومن املقرر
ن�شر الطائ��رة  E-2DAdvanced Hawkeyeيف
عام  .2015وم��ن الجدير بالذكر أن الطائرة E-2C
 ،Hawkeyesوه��ي الطائرة الس��ابقة عىل الطائرة
 ،E-2DAdvanced Hawkeyeتتواجد يف صفوف
الخدم��ة يف جمي��ع أنحاء الع��امل يف الوقت الحايل،
حي��ث تتواجد يف فرنس��ا ومرص وتاي��وان واليابان.

ويستخدم س�لاح البحرية األمريكية حاليا طائرات
 E-2Cضمن أسطوله الخامس.
ويف ش��هر نوفمرب عام  2014أعلنت وزارة الدفاع
اليابانية أنها تزمع رشاء الطائرة E-2DAdvanced
 Hawkeyeلتلبي��ة متطلب��ات جم��ع املعلوم��ات
االس��تخباراتية .ومع تزايد عدد الدول األخرى التي
اش�ترت الطائرة  E-2Dيؤكد الخرباء أن اس��تعداد
الطائ��رة للعم��ل بص��ورة متوافق��ة م��ع القوات
األمريكية من ش��أنه أن يحقق عدة مزايا عسكرية
وعملياتية ،عالوة عىل املكاسب التي تحققها عملية
التحديث واالستدامة.
وتتميز الطائ��رة E-2DAdvanced Hawkeye
مبرونته��ا الفائقة ،حي��ث ميكنها اإلق�لاع والهبوط
عىل املدارج الجوية القصرية ،كام ميكن استخدامها
يف دع��م املجهود الحريب وتنفي��ذ العمليات البيئية
واإلنس��انية واملهام األمني��ة التقليدية األخرى .كام
تس��تطيع الطائ��رة  Hawkeyeتقديم الدعم الالزم
لعملي��ات البح��ث واإلنق��اذ وعملي��ات مكافحة
تهري��ب املخدرات ،وس��اهمت بالفعل يف عمليات
اإلغاثة اإلنسانية عقب الكوارث الطبيعية.

رادار  SABRيوفر أداءًا متميزًا
وموثوقية عالية

سوف يسهم حل شركة
Northrop Grumaman
في تزويد أساطيل طائرات
 F-16في أنحاء العالم
بقدرات رادار AESA
يعترب رادار  SABRأح��دث رادارات  AESAللتحكم
بالنريان املتطورة ،وقد تم تصميمه خصيصاً كتحس�ين
بس��يط ومعق��ول الثم��ن للطائ��رة Martin’s F-16
 Fighting Falconم��ن صنع رشك��ة لوكهيد مارتن.
وقد ت��م تصمي��م رادار  SABRيف ع��ام  ،2006وتم
اس��تخدامه يف الطائرات أول مرة يف عام  ،2008ومتت
تجربته عىل طائرة  F-16تابعة لس�لاح الجو األمرييك
يف عام  ،2009وبالتايل فقد تم اختياره بصورة تنافسية
من قبل رشك��ة  Lockheed Martinلربامج تحديث
رادارات  F-16ألجل س�لاح الجو األمرييك وتايوان يف
عام .2013
وق��د اتبع رادار  SABRمن��ذ ذلك الوقت جدوالً
متس��ارعاً للتطوير ،حيث تم إنجاز مراحل التصميم
الرئيس��ية الخمس جميعاً يف اإلثني عرش شهرا ً األوىل

بعد وقوع االختيار عليه .وبالنظر إىل مستوى النضج
العايل جدا ً لرادا ر  SABRفقد قامت رشكة �North
 rop Grummanبتس��ليم نظام التصميم الهنديس
والتصنيعي  EMDاألول إىل لوكهيد مارتن يف ديسمرب
 ،2014حي��ث تش��به أنظمة التصمي��م هذه أنظمة
اإلنتاج املس��تقبلية ،وس��وف يكون  APG-83رادارا ً
جاهزا ً يف عام  .2017يوفر رادار  SABRأداء متميزا ً
يف وضعيت��ي جو -جو وجو  -أرض ،وموثوقية عالية،
وتوفري كبري يف تكاليف الدعم .وميكن مشاهدة رادار
 SABRوقدرات متطورة أخرى أثناء معرض آيدكس
 20155يف منص��ة عرض رشك��ة �Northrop Grum
 manضمن جناح الواليات املتحدة يف املقصورة 02-
 A10ومنص��ة العرض  .CS-2ويعت�بر نظام التوجيه
 LITENINGم��ن إنتاج رشكة نورث��روب جرومان
نظام اس��تهداف ومراقبة قامئاً بذاته ومتعدد أنظمة
االستش��عار ،ومجرب��اً يف القتال .ويس��هم النظام يف
متك�ين طواق��م الطائرات م��ن اكتش��اف األهداف
وتتبعها ذاتياً وتحديدها عىل مسافات بعيدة للغاية
من أجل إطالق األس��لحة أو مهام االس��تخبارات غري
التقليدية واملراقبة واالستطالع.

رؤية آيدكس

املش��هد يف “آيدك��س” يدعو للفخ��ر ..فمن
حرض الدورة األوىل من ه��ذا املعرض يف عام
 1993وم��ن يح�ضره الي��وم س��يدرك كيف
ميك��ن لألحالم مهام كانت كبرية أن تتحول اىل
حقيقية “فقط” ل��و توفر اإلميان بها وتوفرت
االرداة القوية والقيادة الرش��يدة التي وفرت
كل اإلمكاني��ات لتحقي��ق النج��اح والتمي��ز.
والحقيقة أن نجاح آيدكس ليس فقط يف عدد
العارضني وال يف عدد الدول املش��اركة فأهم
نج��اح حققته الدولة م��ن وراء هذا املعرض
الدويل املتميز هو تطوي��ر قاعدة وطنية من
الصناع��ات العس��كرية فأصبح��ت اإلمارت
اليوم من دول الخلي��ج العريب التي لها وزنها
وحضوره��ا يف مج��ال الصناعات العس��كرية
وه��ذا م��ا ينعكس ع�لى االقتص��اد الوطني،
وظه��رت العديد م��ن ال�شركات التي تعمل
يف مجال تصنيع االس��لحة مث��ل رشكة توازن
القابض��ة ومجموع��ة رشكاتها مث��ل كاراكال،
وت��وازن لألنظمة الدفاعي��ة املتطورة ،وكذلك
رشكة أبوظبي لبناء الس��فن ،وما مييز “توازن”
أنه��ا رشك��ة تعم��ل يف مج��ال االس��تثامرات
االس�تراتيجية وترك��ز عىل تطوي��ر الكفاءات
التصنيعية والتكنولوجي��ة ونقل املعرفة عىل
املدى البعيد.لقد بني هذا املعرض عىل رؤية
وإس�تراتيجية بعيدة املدى لكنها واضحة لذا
استطاع أن يحقق نجاحا عامليا ليصبح اضخم
معرض دفاع��ي ثاليث “بري ,ج��وي وبحري”
يف الع��امل وليكون املعرض ال��دويل الوحيد يف
الرشق االوسط وش�مال افريقيا الذي يعرض
اه��م التقنيات الدفاعية.وهك��ذا تؤكد قيادة
اإلم��ارات للعامل أنها تخط��ط لتحقق النجاح
والتميز والريادة يف مختلف املجاالت.
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العربات المدرعة الروسية الحديثة من النوع المضاد لأللغام

«تايفون ‑كي» تدخل في األسواق العالمية
أخ��ذت رشك��ة «روس أوبورون إكس��بورت» –
وهي املص ِّدر الرويس الوحيد لألسلحة والخدمات
العس��كرية – تر ِّوج يف األسواق العاملية أرسة من
العرب��ات العس��كرية عالية الحامي��ة من طراز
«تايف��ون‑يك» (« )»Typhoon‑Kم��ن إنت��اج
«مصنع العربات الخاصة» يف روس��يا .وتش��مل
األرسة نوعني من العربات برتتيب العجالت 6×6
ه�ما :عربة ذات هيكل مك�� َّون من املجموعات
القياسية (طراز «تايفون‑ ،)»63968وعربة ذات
هيكل متكامل (طراز «تايفون‑ ،)»63969وكذلك
العربة برتتي��ب العج�لات  4×4برتتيب املحرك
أمام مقصورة السائق (طراز «تايفون‑.)»53949
العربات م��ن أرسة «تايفون‑يك» مصممة من
املجموعات املوحدة ومتتاز مبواصفات عالية مثل
االعتامدي��ة عالية والقدرة ع�لى املناورة واجتياز
األرايض وتجس��دت فيها الحل��ول الحديثة فيام
يخ��ص الحامية وس��هولة االس��تخدام والرتتيب
واملعدات.
هذه العربات قادرة – بدون التهيئة املس��بقة
– ع�لى اجتي��از املخاض��ات بعمق حت��ى 1,75
م�تر ،وصع��ود املنح��درات بزاوي��ة  30درجة.
وبفضل مح��ركات الدي��زل من الجي��ل الجديد
بق��درة  450حص��ان ( 350حس��ان للعربة من
ط��راز «تايف��ون‑ )»53949وصن��دوق ال�تروس
الهيدروميكانييك ذي س��ت نس��ب تروس ،فإنها
ق��ادرة عىل التحرك برسعة تزي��د عن  100كلم/
ساعة ومتتاز مبدى عمل ال يقل عن  1000كيلومرت.
تضم��ن مجموع��ة التعلي��ق الهيدروهوائية
نعوم��ة الحرك��ة ومتك��ن م��ن التغي�ير اآليل أو
املقص��ود ملواصف��ات صالبة مجموع��ة التعليق
ومقدار املس��افة بني الطريق والنقطة الس��فىل
للعرب��ة وموضع صن��دوق العربة بالنس��بة إىل
سطح الطريق.
يت��م تجهي��ز جمي��ع العرب��ات م��ن أرسة
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قادرة على اجتياز المخاضات
بعمق حتى  1,75متر ،وصعود
المنحدرات بزاوية  30درجة
«تايف��ون‑يك» بنظام معلوم��ايت للتحكم ،ودورة
مركزية لضبط ضغط الهواء يف اإلطارات املضادة
للمؤث��رات القتالي��ة ،ونظ��ام للرؤي��ة الدائرية،
ومجموعة أوتوماتيكية إلطف��اء الحريق ،ومولد
كهربايئ يُدار مبحرك ديزل مس��تقل .كام ميكن أن
يت��م تجهيز هذه العربات مبجموعات مس��تقرة
لألس��لحة يت��م التحكم فيه��ا عن بُعد .تس��ليح
العربات ميكن تغيريه وفقاً الحتياجات املستخدم.
لتأمني سهولة ورسعة ركوب ونزول الجنود تم
تزوي��د العربات برتتيب العجالت  6×6بس��طح
(معرب) قابل للنزول يف مؤخرة بدن العربة.
وعن��د تطوي��ر ه��ذه العرب��ات أضيفت إىل
الخربات الواس��عة يف تصميم واستخدام عربات
الجي��ش مفاهي��م جدي��دة للتصمي��م وأحدث
تقنيات للحامية من أخطر تهديدات.
تقاوم العربات املدرعة «تايفون‑( »63968تسع

لـ 19فردا ً) و«تايفون‑( »63969تس��ع لـ 12فردا ً)
النفجار عبوة ناس��فة تع��ادل  8كيلوغرامات من
م��ادة (ت.ن.ت) تحت العج�لات أو أي منطقة
من القاع .وبالنسبة إىل العربة «تايفون‑»53949
يكون هذا املؤرش مبق��دار  6كيلوغرامات .جميع
العربات من ه��ذه األرسة محمية من الرصاصات
والش��ظايا مبس��توى ( )3حس��ب معاي�ير الناتو
القياس��ية العس��كرية  ،STANAG 4569وميكن
تعزيز هذه الحامية حتى مستوى (.)4
تم ض�مان املس��توى العايل للحامي��ة بفضل
الدروع املؤتلفة التي تشمل جسامً مدرعاً وألواح
دروع إضافي��ة مجه��زة بعنارص م��ن خزفيات،
وكذلك بفضل الشكل االنسيايب للجسم وأحواض
قابل��ة للنزع مض��ادة لأللغ��ام .مقاع��د األفراد
مجهزة بنظام تعليق بالسقف وعنارص امتصاص
قوة انفج��ار اللغم ،كام أنها مزودة بأحزمة أمان
ومساند رأس لتثبيت رأس الجندي يف مكانه .كام
راعى املصمم��ون إمكانية تركيب حامية إضافية
مث��ل التجهي��زات الداخلية املقاومة للش��ظايا،
وكذلك حصائر معلقة خاصة تزيد من مس��توى
الحامية من القواذف املضادة للدبابات.

