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اليـومية
النشرة

اليــوم

االمارات العربية املتحدة  -القوات املسلحة مديرية التوجيه املعنوي

تفقد عددًا من أجنحة آيدكس وأطلع على أحدث االبتكارات الدفاعية

حممد بن زايد:مساهمة شباب الوطن يف الصناعة الوطنية
تثلج الصدر وتعزز الثقة بهم ملواجهة التحديات
قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
أمس ولليوم الثالث بجولة تفقدية لفعاليات وأجنحة
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس  2013الذي يقام
يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وزار سمو ويل عهد أبوظبي عددا ً من أجنحة الرشكات
الوطنية والدولية املشاركة يف الدورة الحادية عرشة
ملعرض آيدكس  ،2013والتي يبلغ عددها  1112رشكة
متثل  59دولة من مختلف دول العامل.
وأطلع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
عىل أهم الصناعات والتقنيات الحديثة التي يتم عرضها
يف آيدكس ،والتي تتصل باالستخدام يف القطاعات املدنية
والعسكرية.
وخالل تبادله األحاديث مع كبار املسؤولني يف الرشكات
واألجنحة تعرف سموه عىل آرائهم حول فعاليات وبرامج
وأنشطة املعرض وتطلعاتهم يف املشاركة والتواجد يف
الدورات القادمة ،حيث أكد العارضون أن معرض الدفاع
آيدكس نجح يف إثبات مكانته عىل خريطة املعارض
العاملية ،وأصبح عالمة بارزة عىل نطاق واسع لكربيات
الرشكات العاملية املعنية بقطاع الدفاع ،وعزز حضوره
يف أن ميثل حدثاً مهامً للدول واملصنعني املهتمني بسوق
الدفاع املتنامي يف املنطقة.
واستهل سموه الجولة يف جناح رشكة مبادلة للتنمية

10.1

«مبادلة» التي تشارك بسبع من الرشكات اململوكة لها
والعاملة يف عدد من القطاعات املدنية والعسكرية.
وقدم املسؤولون يف مبادلة ملحة عن عدد من
املعروضات التي تشارك فيها رشكات مبادلة ،ومجموعة
خدماتها وخرباتها يف مجاالت الدعم الفني والتدريب
وإدارة املشاريع يف قطاعات الطريان والدفاعات البحرية
والربية ومدى مساهمة األيدي الوطنية يف التصنيع
واإلنتاج واإلرشاف ،كام قدم املسؤولون أبرز الخطط التي
تسعى إليها مبادلة يف التوطني ،يف املرحلة املقبلة من
خالل تهيئة أفضل مجاالت التدريب والتطور الوظيفي

للمواطنني حيث تدعم الرشكة وتشجع عمليات تطوير
قدرات ومهارات الشباب اإلمارايت يف مجاالت العلوم
والهندسة والتكنولوجيا .
وتشمل قامئة الرشكات التابعة ملجموعة مبادلة املشاركة
يف املعرض كالً من الطيف للخدمات الفنية وبيانات
للخدمات املساحية «بيانات» وإنجازات لنظم البيانات،
واملركز العسكري املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة
«أمرك» وأكادميية أفق للطريان ورشكة الياه لالتصاالت
الفضائية «ياه سات» ورشكة أبوظبي لبناء السفن.
التتمة ص 2

مليار درهم إجمايل صفقات
القوات املسلحةحتى أمس يف آيدكس
بلغت القيمة اإلجاملية للعقود التي أبرمتها القوات املسلحة حتى أمس ضمن معرض
آيدكس  10.1مليار درهم.
أعلن ذلك معايل اللواء الركن عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا املتحدث الرسمي
ملعرض ومؤمتر الدفاع آيدكس  2013خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده بعد ظهر أمس.
وأوضح أن الصفقات التي أبرمت مع عدد من الرشكات املحلية والعاملية عبارة عن رشاء
آليات وأسلحة وذخائر ومكمالت للقنابل وصيانة الطائرات وإضافة تعديالت فنية عىل
التتمة ص 3
					
القطع البحرية.

اليوم الرابع  20فرباير
تتمة الغالف

وزار سمو ويل عهد أبوظبي رشكة اإلمارات لألبحاث
والتكنولوجيا املتقدمة « ايرث» التي تعمل عىل تطوير
األبحاث املتعلقة باألمور الفنية العسكرية املرتبط منها
بالسالح الجوي والربي والبحري ،وتعرف سموه من مسؤويل
الرشكة عىل األعامل التي تجريها لتطوير مختلف املعدات
من أجل رفع كفاءة استخدامها وأدائها يف مختلف الظروف
امليدانية ،مستمعاً سموه إىل املواصفات والتجهيزات الفنية
التي أدخلت عىل عدد من املركبات واملعدات العسكرية
لتطوير مهامها التشغيلية والعملياتية إضافة إىل التعاون
والرشاكات التي تقيمها الرشكة مع املؤسسات التعليمية،
ومن ضمنها مرشوع مع جامعة خليفة لتصميم وصناعة
مركبة تعمل يف كافة الظروف ينفذها طلبة مواطنون
ستشارك يف مسابقة ستعقد يف يونيو من العام الجاري
يف واشنطن ،وأشار القامئون عىل رشكة اإلمارات لألبحاث
والتكنولوجيا املتقدمة بأن املشاريع التي تقوم بها الرشكة
ينفذها مواطنون عىل مستوى عال من الكفاءة والخربة.
وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته برؤية الكوادر املواطنة
سواء اإلدارية أو الفنية ،وهي تساهم بفاعلية يف رفع
جودة الصناعة الوطنية واملنتج املحيل ،خاصة يف الصناعات
الدقيقة والنوعية ،واملشاركة يف دفع عجلة التصنيع واإلنتاج
يف الرشكات الوطنية وصوالً إىل تنافسية املنتج اإلمارايت يف
األسواق الخارجية ،وقال سموه «أن رؤية أمثالكم من شباب
الوطن يف هذه التخصصات النوعية والدقيقة تثلج الصدر
وتعزز الثقة بكفاءة أبنائنا ملواجهة التحديات» ،وصافح
سموه أثناء جولته يف املعرض عددا ً من طلبة املدارس
والكليات العسكرية والرشطية الذين يزورون املعرض
للتعرف عىل التقنيات واألجهزة الحديثة التي تعرضها
الرشكات العاملية ،مبدياً سموه سعادته برؤية أبنائه الطلبة
وهم يتواجدون يف مثل هذه التظاهرات الدولية لتوسيع
املعرفة وكسب العلوم واإلطالع عىل تطورات صناعة الدفاع.
بعدها قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بجولة تفقدية لجناح الواليات املتحدة األمريكية الذي يضم
 160رشكة تشارك يف معرض الدفاع الدويل آيدكس ومعرض
الدفاع البحري نافدكس ،وكان يف استقبال سموه مايكل
كوربني السفري األمرييك لدى الدولة وتوماس كييل رئيس وفد
الواليات املتحدة األمريكية املشارك يف املعرض نائب مساعد
وزير الخارجية األمريكية للشؤون السياسية والعسكرية.
والتقى سموه مع مديري وكبار املسؤولني التنفيذيني للعديد
من الرشكات األمريكية املشاركة باملعرض مثل لوكهيد مارتن
ونورثروب جرومان وبوينج وريثيون ورشكة أوشكوش ورشكة
كينيتيك.
ويف ختام الجولة التقى سمو ويل عهد أبوظبي بالسيد
أولينيش أوليكسندر النائب األول لوزير الدفاع األوكراين الذي
أشاد مبستوى تنظيم املعرض ،معرباً عن حرص بالده عىل
املشاركة يف هذه التظاهرات الدولية وعرض آخر ما وصلت
إليه الصناعات الدفاعية األوكرانية ،وتم تبادل الحديث حول
سبل تطوير التعاون املشرتك والعمل عىل إيجاد اآلليات التي
من شأنها تعزيز عالقات الصداقة والتعاون املشرتك خاصة يف
املجاالت املتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.
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سمو وزير اخلارجية يف زيارة ملعرض آيدكس 2013
كتبت :جميلة الكعبي
زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس معرض ومؤمتر الدفاع
ال��دويل آيدكس  2013الذي يق��ام يف مركز أبوظبي للمع��ارض الدولية ،وتفقد خالل
جولته عددأ من األجنحة الوطنية املشاركة يف املعرض.
ب��دأت زيارة س��موه بجن��اح رشكة مبادلة وال�شركات التابعة له��ا ،وتعرف من خالل
العارضني املشاركني عىل أهم معروضاتهم وخدماتهم التي يشاركون بها خالل املعرض،
ك�ما اس��تمع إىل رشح مفصل عن أهم املعروضات والتقني��ات التي متيزت بها أجنحة
الرشك��ة املتعددة كرشكة حلول األقامر الصناعي��ة املتكاملة ( ،)yahsatوأهم الربامج،
ونظم اإلتص��االت والتقنيات والخدمات الحديثة إىل جانب األقامر الصناعية املتعددة
اإلس��تخدام ،كام توجه بعد ذلك إىل رشكة أكادميية الطريان الدولية «هورايزون» حيث
ق��دم العارضون خاللها رشحاً ألهم معروضاتهم ،وتوج��ه بعدها لرشكة أمرك وبيانات
والطيف واستمع خاللها إىل رشح واف فيام يتعلق بأهم التقنيات الحديثة التي تقدمها
ه��ذه ال�شركات كالّ يف مجال اختصاصه ،بعدها توجه س��موه إىل جن��اح رشكة توازن
القابضة وتع��رف من خالل القامئني عىل أفرع الرشكة املتع��ددة كربكان ورشكة توازن
دايناميك��س (،)TDورشكة جباريا،وتوازن للصناع��ات الدقيقة( )TPIورشكة أبوظبي
االستثامرية لألنظمة الذاتية ( ، )ADASIكام تعرف سموه عىل مجسم ملجمع توازن
الصناعي إحدى رشكات توازن القابضة.
بعدها اختتم س��موه جولته بزيارة جناح رشكة أدفانس��د انتجريتد سيستمز AiTiS
 Groupواطل��ع م��ن خالل العارض�ين بالرشكة عىل أه��م الحلول األمني��ة املبتكرة
واملخصص��ة لتلبي��ة احتياج��ات عمالئها يف املنطق��ة ،حيث تعرض الرشك��ة منتجاتها
وحلولها العملية والتي تش��مل أمن الحدود وحامية املنشآت الحيوية ،وإدارة وحامية
املدن ونظم تحليل البيانات إىل جانب أجهزة الرصد اإلعالمي.

تتمة الغالف

وق��ال معاليه إنه تم التعاقد م��ع رشكة «أمرك» املحلية
إلدارة وصيانة وإصالح طائرات القوات املس��لحة بقيمة
 1.8مليار دره��م ،كام تم التعاقد م��ع رشكة «رايثون»
األمريكي��ة ل�شراء مكم�لات القنابل «ج��ي يب يو »12
و«ج��ي يب يو  »58وبلغت قيم��ة العقد  430.7مليون
درهم.
وأوض��ح معاليه أن��ه تم أيض��اً إبرام صفق��ة مع رشكة
كاراكال للذخائر الخفيف��ة اململوكة لرشكة توازن لرشاء
ذخائ��ر خفيف��ة مختلفة األع�يرة تم تصنيعه��ا يف دولة
اإلمارات بقيم��ة  829.8مليون درهم ،وت��م ابرام عقد
مع رشكة « اير بورن سس��تمز» األمريكية لرشاء مظالت
موجهة باألقامر الصناعية «جي يب أيه دي» بقيمة 27.7
مليون درهم.
وتعاقدت القوات املسلحة مع رشكة « درويش بن أحمد
وأوالده» املحلية لرشاء آليات بقيمة  209ماليني درهم،
ك�ما تم التعاقد مع رشكة أبوظبي لبناء الس��فن املحلية
إلضاف��ة تعديالت فنية عىل س��فن بينون��ة بقيمة 265
مليون درهم يف إطار سعى القوات املسلحة لرفع كفاءة
القطع البحرية وتطويرها.
وت��م التعاقد مع رشكة «انرتناش��يونال جولدن جروب»

املحلي��ة ل�شراء أس��لحة ومكمالتها وذخائ��ر ومهامت
عس��كرية بقيم��ة  367.1مليون دره��م ،كام تعاقدت
القوات املس��لحة مع رشكة «روكويل كولينز» الربيطانية
لرشاء نظ��ام التهديف والتصويب «فايرس��تورم» بقيمة
 146.9مليون درهم.
وأش��ار معاليه إىل أن القوات املسلحة أبرمت أيضاً عقدا ً
مع رشكة «الفهد لألنظمة الذكية» املحلية لرشاء وتركيب
أجهزة أمنية وصيانتها بقيمة  45.9مليون درهم ،وعقدا ً
مع رشكة «أدايس» املحلية لرشاء كامريات «ام اكس »10
وأجهزة ومعدات ألنظمة املناطيد وتقديم الدعم الفني
لها ،باإلضافة إىل تطوير نظام الس�بر للطائرة بدون طيار
بقيمة  119.4مليون درهم.
كام تم التعاقد مع رشكة « االتحاد لبناء السفن » املحلية
لتقديم اإلسناد الفني لسفن الفلج بقيمة  176.4درهم،
وتم التعاقد مع رشكة «بيلتش» من بالروسيا لرشاء قطع
غيار ملنظار «س��وزه ناموت» لناقلة الجنود «يب ام يب »3
بقيمة  59.6مليون درهم.
وتم التعاقد مع رشك��ة «ميليبول» املحلية لرشاء أجهزة
ومع��دات دقيقة بقيمة  43.5مليون درهم ،ورشاء قطع
غيار لآللي��ات املختلفة من رشكة «الج��زر لتجارة قطع
غيار السيارات» املحلية بقيمة  12.6مليون درهم.

كام تم إبرام صفقة مع رشكة «اير تاليس سيس��تمز اس.
ايه» الفرنس��ية بشأن اإلس��ناد الفني والصيانة واإلصالح
لصواريخ «كروتال» بقيمة  37مليون درهم.
ويف نطاق تطوير ش��بكات نظ��م املعلومات تم التعاقد
مع رشكة « انكون ملقاوالت البنى التحتية » وهي رشكة
محلية لرشاء أجهزة ومعدات دقيقة بقيمة  43.5مليون
دره��م ،كام ت��م التعاقد مع رشكة «يب يت س�ير ريجييك
ايسامن» األندونيس��ية لرشاء مالبس ومهامت عسكرية
مختلفة بقيمة  9.4مليون درهم.
وق��ال مع��ايل الل��واء الركن عبي��د الكتب��ي أن القوات
املس��لحة تس��عى دامئاً إىل رفع كفاءة وتطوير القدرات
م��ن خالل إبرام عقود تختص مبجال التدريب ،لذلك تم
إبرام عقد مع رشكة «يس  4ادفانسد سولوشني» املحلية
لرشاء مشبهات وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب
بقيمة  185مليون درهم.
وأبرم��ت القوات املس��لحة عق��دا ً مع رشك��ة «تاليس
أوبرتونيكس» الفرنس��ية لرشاء كامريات كاترينا لرتكيبها
عىل أنظمة إطالق الصواريخ املض��ادة للدبابات بقيمة
 43.5مليون درهم.
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل مدير مكتب رئيس جمهورية القمر املتحدة

حرض املقابلة سعادة اللواء الركن خليفة محمد حمد املزروعي وسعادة اللواء
استقبل سعادة الفريق الركن عبيد محمد عبدالله الكعبي وكيل وزارة الدفاع مبكتبه
مبعرض آيدكس  2013صباح أمس معايل حامدا مادي مدير مكتب رئيس جمهورية الركن محمد عيل عبدالله العيىس مدير مديرية الشؤون املعنوية بوزارة الدفاع
القمر املتحدة املكلف بالدفاع والوفد املرافق له وتم خالل املقابلة تناول املواضيع والعميد الركن سلطان محمد أحمد السهول مدير مديرية اإلدارة واإلمداد بوزارة
الدفاع والعميد لركن سعيد مبارك املشغوين مدير مكتب وكيل وزارة الدفاع.
ذات االهتامم املشرتك بني الجانبني.

رئيس األركان يستقبل عددًا من ضيوف آيدكس

استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة
مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل آيدكس  2013صباح أمس السيد ميخائيلوفيتج النائب
األول لوزير الدفاع األوكراين ،ومعايل أحمد ولد آدي ولد محمد الرايض وزير الدفاع
املوريتاين.
وجرى خالل اللقاءات إستعراض عالقات التعاون الطيبة التي تربط بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وكل من دول أعضاء الوفود الزائرة ،خاصة ذات الصلة بالشؤون
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
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كام تم تبادل األحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عاملياً
ويف مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدويل آيدكس باعتبارها أحد أهم امللتقيات العاملية
لشؤون الدفاع والتسليح ومصدرا ً مهامً للمعرفة الدفاعية والعسكرية يف ظل تزايد إعداد
العارضني واملشاركني ذوي الصناعات التقنية الرفيعة إىل جانب تواجد حشد من صناع
القرار واملختصني واملهتمني يف شؤون الدفاع ومنظومات السالح الذين يوفر لهم معرض
الدفاع الدويل آيدكس  2013منصة هامة لطرح النظريات العسكرية الحديثة والتعرف
عىل آخر املستجدات املتعلقة بالعلوم العسكرية العاملية.

اليوم الرابع  20فرباير

رئيس األركان يقوم بجولة يف آيدكس ونافدكس

قام س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي
رئيس أركان القوات املس��لحة أم��س بزيارة إىل معرض
آيدكس  2013تفقد خاللها ع��ددا ً من األجنحة الدولية
املش��اركة يف املعرض وأطلع س��عادته ع�لى ما تضمنته
األجنح��ة من معروض��ات ومعدات عس��كرية وأنظمة
دفاعية ،وآخر ما توصلت إليه الرشكات يف مجال تقنيات
وتكنولوجي��ا الس�لاح والدفاع ،كام قام س��عادته بزيارة

إىل إيجاز من بعض الضباط حول مهام تلك السفن.
معرض نافدكس.
وقد اجتمع الفريق الركن الرميثي باملسؤولني واملندوبني يذكر أن معظ��م زوارق حرس الحدود والس��واحل من
يف نافدك��س ،يرافق��ه ع��دد من كب��ار ضب��اط القوات صنع دول��ة اإلمارات وتتص��ف بأداء ع��ال وتكنولوجيا
املس��لحة ،أثناء الجولة التي زار فيها عدة سفن وزوارق متطورة.
ك�ما قام أيضاً مبش��اهدة عرض رسيع لتل��ك الزوارق يف
يف منطقة العرض.
كام صعد أيضاً عىل منت بعض زوارق الدورية واالعرتاض البحر ،بينام قامت س��فن أجنبية راسية يف تلك املنطقة
التابعة لدوريات حرس الحدود والسواحل ،حيث استمع بعرض حي لليوم الثالث عىل التوايل.

قائد القوات اجلوية يقوم بجولة تفقدية يف معرض «آيدكس»

قام سعادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان
سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
بزيارة تفقدية ملعرض آيدكس  ،2013زار خاللها عددا ً
من األجنحة الوطنية لدولة اإلمارات ،ومجموعة من

أجنحة الدول املشاركة ،وأطلع خاللها عىل ما تضمنته
من معروضات عسكرية وأنظمة دفاعية ،وآخر ما
توصلت إليه أسلحة الدفاع الجوي ،واستمع سعادته من
املسؤولني والعارضني عىل طبيعة مشاركتهم يف معرض

آيدكس ،وأهم الصناعات التي يتم عرضها خالل املعرض،
كام استعرض عددا ً من املشبهات الخاصة بالقوات
الجوية والدفاع الجوي التي تعرضها عدد من الرشكات
الكربى املتخصصة يف هذا املجال.
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اليوم الرابع  20فرباير

رئيس األركان يستقبل قادة عسكريني

استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة
مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل آيدكس  2013صباح أمس معايل اجيم سيكوا وزير القوى
األمنية يف كوسوفا ،واللواء الركن محمد نارص أحمد وزير الدفاع اليمني.
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون الطيبة التي تربط بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وكل من دول أعضاء الوفود الزائرة ،خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية
والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
كام تم تبادل األحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عاملياً

ويف مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدويل آيدكس باعتبارها أحد أهم امللتقيات العاملية
لشؤون الدفاع والتسليح ومصدرا ً مهامً للمعرفة الدفاعية والعسكرية يف ظل تزايد إعداد
العارضني واملشاركني ذوي الصناعات التقنية الرفيعة إىل جانب تواجد حشد من صناع
القرار واملختصني واملهتمني يف شؤون الدفاع ومنظومات السالح الذين يوفر لهم معرض
الدفاع الدويل آيدكس  2013منصة هامة لطرح النظريات العسكرية الحديثة والتعرف
عىل آخر املستجدات املتعلقة بالعلوم العسكرية العاملية.

اإلمارات توقع مذكرة تفاهم مع متحف القوات اجلوية امللكية الربيطانية
كتبت :جميلة الكعبي
شهد سعادة اللواء الركن سيف مصبح املسافري رئيس
هيئة العمليات واملارشال السري ستيفن دالتون قائد
القوات الجوية امللكية الربيطانية توقيع مذكرة تفاهم بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومتحف القوات الجوية
امللكية الربيطانية بشأن التعاون يف مجاالت املتاحف
والتاريخ واألرشيف العسكري ،وقع املذكرة من الجانب
اإلمارايت العميد الركن/م عبدالله أحمد آل عيل مدير
املتحف العسكري ،ومن الجانب الربيطاين نائب أمريال
جوي بيرت داي مدير متحف القوات امللكية الربيطانية.
ويعمل الطرفان مبوجب االتفاقية يف مجاالت التعاون
والتي تضمنت العديد من البنود منها :التعاون يف
مجال الدراسات والبحوث واملؤمترات واألنشطة الثقافية
العسكرية وتبادل املقتنيات واملعلومات واألفالم والصور
الفوتوغرافية املتعلقة بتاريخ الطريان يف الخليج والعامل
بشكل عام ،إىل جانب توفري التدريب املناسب ألفراد
فريق العمل يف مجال البحث والصيانة وتسجيل مقتنيات
املتحف ،كام شملت املذكرة طرق ووسائل التعاون والبنود
امللزمة بني الطرفني والتكاليف املادية الخاصة مبجاالت
التعاون.
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وعىل ضوء االتفاق بني الجهتني املوقعتني لعقد التعاون ،تدخل مذكرة التفاهم حيز الرسيان اعتبارا ً من تاريخ التوقيع
عليها من قبل الطرفني وتبقى سارية املفعول ملدة ( )5سنوات قابلة للتمديد.

اليوم الرابع  20فرباير

رئيس هيئة العمليات يف زيارة تفقدية ملعرض آيدكس

قام سعادة اللواء الركن سيف مصبح املسافري رئيس هيئة العمليات بزيارة تفقدية
إىل معرض آيدكس  2013حيث التقى بعدد من كبار الزوار والعارضني ،وزار عددا ً
من األجنحة لإلطالع عىل أحدث املعروضات يف مجال صناعات الدفاع ،وآخر ما
توصلت إليه الرشكات العارضة من أسلحة دفاعية ،وانتقل بعد ذلك إىل األجنحة
الوطنية حيث التقى بعدد من املرشفني عليها ،واطلع سيادته خالل الزيارة عىل

ما تضمنته أجنحة الرشكات واملؤسسات من تكنولوجيا السالح والدفاع الذي يلبي
متطلبات واحتياجات مختلف جيوش العامل ،واستمع سعادته خالل الجولة إىل عدد
من العارضني للتعرف عىل طبيعة مشاركتهم يف املعرض وأهم الصناعات التي يتم
عرضها خالل املعرض.

طالب املدرسة الثانوية العسكرية
وفريق الفرسان يزورون جناح جملة درع الوطن

قام سعادة العميد الركن محمد النعيمي قائد املدرسة الثانوية العسكرية وبرفقته عدد
من طالب املدرسة بزيارة إىل جناح مجلة درع الوطن مبعرض آيدكس  ،2013حيث أطلعوا
عىل النرشة اليومية وأعداد من املجلة التي صدرت مبناسبة افتتاح املعرض ،كام قام فريق

الفرسان لالستعراضات الجوية بزيارة لجناح مجلة درع الوطن ،وقد أشاد سعادة العميد
وفريق الفرسان بجناح درع الوطن ومشاركته بنرشة يومية يف املعرض إضافة للتغطية
اليومية لزيارات الوفود للمعرض.
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اليوم الرابع  20فرباير

«إنرتناشيونال جولدن جروب» كشفت عن شراء طائرات
بدون ط ّيار للقوات املسلحة االماراتية
كشفت رشكة «إنرتناشيونال جولدن جروب» ،عن
قرار يقيض برشاء طائرات Predator EPبدون ط ّيار،
من رشكة  General Atomicsاألمريكية ،للقوات
املسلحة اإلماراتية ،ومتتاز هذه الطائرات بإمكانية
القيام مبهام واستخدامات خاصة مختلفة ،وقد أعرب
مسئولو الرشكة األمريكية املصنعة عن ترشفهم بالتعامل
مع «إنرتناشيونال جولدن جروب» ،وباختيارهم الرشكة
املثىل لتويل عملية تسويق وترويج منتجاتها يف املنطقة.
وتم التوقيع عىل سلسلة جديدة من العقود واالتفاقيات
مع العديد من الرشكات الدولية ،تتعلق بتوريد معدات
عسكرية متنوعة لصالح القوات املسلحة اإلماراتية
وغريها من األجهزة األمنية.
ويف هذا اإلطار وقع سعادة فاضل سيف الكعبي
الرئيس التنفيذي لـ «إنرتناشيونال جولدن جروب»
عقدا ً مع مجموعة Rheinmetall Denel Munitions
الجنوب أفريقية بشخص رئيسها التنفيذي السيد
نوربرت شولتزر ،يتناول توريد حشوات ذخرية لقذائف
مدفعية امليدان الثقيلة ،املخصصة لخدمة القوات الربية.
وتعمل «رينميتال دانيل ميونيشنز» ،وهي تحالف
بني  Rheinmetallاألملانية األصل ،و  Denelالجنوب
إفريقية ،يف مجال تصميم وتصنيع مدفعيات امليدان

الثقيلة ،والقاذفات من مختلف العيارات ،إضافة إىل
حشوات الذخرية املدفعية ،وتتخذ من جنوب إفريقيا
مقرا ً ملصانعها ،كام تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون بني
«إنرتناشيونال جولدن جروب» ورشكة Cadex Defense
الكندية ،لتطوير أنظمة األسلحة.
وقد وقع عىل االتفاقية من جانب الرشكة الكندية
السيد سريج دكسرتاز ،املدير العام التنفيذي للرشكة.
ووقعت «إنرتناشيونال جولدن جروب» اتفاقية مع
رشكة  Ukrinmashاألوكرانية للمنتجات الدفاعية
املختلف ،وقد وقع االتفاقية عن الجانب األوكراين مدير

الرشكة ،رسالن ميدفيد.
كذلك تم يف جناح «إنرتناشيونال جولدن جروب»
يف املعرض التوقيع عىل اتفاقية مامثلة لتوزيع حرصي
للمنتجات الدفاعية للرشكة الرصبية ،Zastava Arms
إضافة إىل عقد توريد مع رشكة  Sig Sauerاألملانية
املتخصصة بتصنيع املسدسات والبنادق ،وهي من أشهر
الرشكات يف هذا املجال ،كذلك تم التوقيع عىل اتفاقية
تعاون مع رشكة  Nexterالفرنسية ،املتخصصة يف تصنيع
املعدات الدفاعية العسكرية والذخائر ،وذلك لتوزيع
منتجات الرشكة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

“أمرك” يجهز طائرات للقوات اجلوية اإلماراتية بأنظمة
إلكرتونية حديثة بقيمة  157مليون درهم
كتبت :نازيل نارص البلويش
وقع املركز العسكري املتطور للصيانة واإلصالح
والعمرة «أمرك» ذ.م.م ،اتفاقية مع القوات الجوية
اإلماراتية إلجراء عمليات تعديل وتجهيز متكاملة
لألنظمة اإللكرتونية يف عدد من الطائرات من طراز
 C-130بقيمة  157مليون درهم ،وتعد “أمرك” رشكة
مشرتكة ومملوكة من قبل وحدة مبادلة لصناعة الطريان
ورشكة “سيكورسيك” ورشكة “لوكهيد مارتن”.
وتهدف اإلتفاقية إىل تجهيز عدد من طائرات C-130
بأحدث ما توصلت إليه التقنية من خالل تعديل
األنظمة التناظرية يف قمرة القيادة إىل أنظمة رقمية
تعتمد يف عملها عىل الحواسيب وأحدث االبتكارات
التقنية ،وتساهم عملية تطوير قمرة القيادة وتحديث
أنظمتها إىل أنظمة إلكرتونية بدالً من تناظرية يف زيادة
أمد خدمة الطائرات ،ولتحقيق هذه الغاية عقد مركز
“أمرك” إتفاقية مع رشكة “آي أكسيس تكنولوجيز”
الرائدة يف إلكرتونيات الطائرات ،لتحديث هذه الطائرات
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وتجهيزها بتقنيات جديدة ،وسيبدأ مركز أمرك العمل
عىل تحديث الطائرات خالل الشهور الثامنية القادمة.
وقال العقيد فهد الشاميس الرئيس التنفيذي ملركز
أمرك“ :الشك أن الخربات والكفاءات املمتازة التي يتمتع
بها مركز أمرك أهلتنا لنكون الرشيك األمثل لتطوير
قدرات طائرة  C-130التابعة للقوات الجوية اإلماراتية
ومتكينها من تقديم أفضل أداء يف القرن الحادي
والعرشين ،ومبا أن املركز يعمل مع القوات الجوية
اإلماراتية من خالل عدد من العقود الجارية ،فإنه

يتطلع إىل تقديم املزيد من الدعم والخدمات املميزة
إىل القوات الجوية اإلماراتية عن طريق إعادة تجهيز
الطائرات الحالية ،وتحديثها لتعمل لفرتة زمنية أطول
ضمن أسطول القوات الجوية اإلماراتية”.
وجدير بالذكر ،أن مركز “أمرك” هو واحد من سبع
رشكات تابعة لرشكة مبادلة للتنمية ،امللتزمة بدعم
القوات املسلحة اإلماراتية ،وتأمني أفضل معدات
وتجهيزات الصيانة لتقديم أجود الخدمات التقنية
وإمكانيات االتصال ذات املستوى العاملي.

اليوم الرابع  20فرباير

رئيس هيئة اإلمداد يستقبل عددًا من ضيـوف معرض آيدكس

استقبل سعادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد بالقوات
املسلحة مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل «آيدكس  »2013صباح أمس عددا ً من كبار
ضيوف املعرض وهم :الفريق شاهد إقبال وكيل الوزارة إلنتاج معدات الدفاع يف وزارة
الدفاع الباكستانية ،واللواء الكسندر دينيسوف املدير العام لرشكة  NPOالروسية،

والعميد الركن مهندس اليف راشد رئيس هيئة اإلمداد يف دولة الكويت.
وتم خالل االجتامعات التي حرضها عدد من كبار ضباط القوات املسلحة وأعضاء
الوفود املرافقة للضيوف استعراض أوجه التعاون ،كام تم مناقشة عدد من املواضيع
العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

قائد القوات البحرية يستقبل عـددًا مـن ضيـوف معرض آيدكس
استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد
املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع
الدويل «آيدكس  »2013صباح أمس اللواء بحري فيليب
جونز قائد األسطول نائب رئيس أركان البحرية امللكية
يف جمهورية أوكرانيا ،واللواء بحري محمد شفيق نائب
رئيس أركان البحرية بجمهورية باكستان اإلسالمية،
والسيد مراد بيار وكيل وزارة الصناعات الدفاعية
بجمهورية تركيا.
وتم خالل االجتامعات التي حرضها عدد من كبار
ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض
أوجه التعاون ،كام تم مناقشة عدد من املواضيع
العسكرية املشرتكة.

املوسيقى العسكرية تشارك يف آيدكس 2013
قامت فرقة املوسيقى العسكرية للقوات املسلحة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة باملشاركة يف افتتاح
معرض آيدكس  2013حيث عزفت عددا ً من املارشات
العسكرية التي نالت إعجاب الحضور وذلك يف اليوم
األول الفتتاح املعرض ،كام قامت الفرقة املوسيقية
بجولة حول أرض املعرض خالل اليوم الثالث ولقيت
االستحسان من جموع العارضني والزائرين.
هذا وقد دأبت فرقة املوسيقى العسكرية للقوات
املسلحة عىل املشاركة يف كافة املناسبات الوطنية التي
يحتفي بها يف إمارة أبوظبي ،وتعزف عددا ً من القطع
املوسيقية التي تتفق وطبيعة مناسبة اإلحتفال.
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وزير الدفاع اليوناين بانوس بانيجيو توبولوس:
آيدكس حدث كبري يضم أحدث التقنيات الدفاعية بالعامل
الخاص يف آيدكس  2013ومعرض نافدكس البحري،
فالحكوم��ة اليوناني��ة تقدر كث�يرا ً قيم��ة وأهمية
ه��ذا الحدث الكب�ير الذي يضم أح��دث التقنيات
واإلنج��ازات يف جميع القطاعات الدفاعية يف العامل،
ولذل��ك ليس هناك ش��ك يف أن وجود ه��ذا العدد
الكبري من الزوار والوفود العس��كرية واملس��ؤولني،
ستعطي دفعة كبرية للصناعة الدفاعية اليونانية.

حوار :جمال اجملايدة
أك��د معايل وزير الدف��اع اليوناين بانوس بانيجي��و توبولوس حرص الحكومة اليوناني��ة عىل تطوير عالقات
التعاون مع دولة اإلمارات يف املجاالت الدفاعية واالقتصادية والسياسية .
وق��ال يف حدي��ث خاص للنرشة اليومية ملعرض آيدكس  2013أن اليونان تتطلع إىل رشاكة دامئة مع دولة
اإلمارات ،وحول املش��اركة اليونانية يف املعرض قال إن ثالث مؤسس��ات يونانية كبرية تشارك يف هذا الحدث
ال��دويل الكبري ،باإلضافة إىل س��ت رشكات من القطاع الخاص تعرض منتجاته��ا الدفاعية ،وأكد أن الحكومة
اليوناني��ة تقدر كثريا ً قيمة وأهمية آيدكس  ،2013هذا الحدث الكبري الذي يضم أحدث التقنيات الدفاعية
يف العامل ،وأعرب عن إعتقاده بأن وجود هذا العدد الكبري من الزوار والوفود العسكرية واملسؤولني ستعطي
دفعة كبرية للصناعة الدفاعية اليونانية ،وفيام ييل نص الحوار:
ه��ل أنت راض عن عالقات التع��اون الدفاعي بني
اإلم��ارات واليونان ،وهل هن��اك أي خطة لتطوير
هذا التعاون؟
أالحظ بارتي��اح كبري أن عالقاتنا ممتازة ففي املجال
الدفاعي تتحسن باس��تمرار ،وكال البلدين يتبادالن
املصلحة املش�تركة للحفاظ عىل األمن يف مناطقهام
عىل نطاق أوسع ،وبالتايل لديهم مصلحة إسرتاتيجية
يف تطوير تعاونهام العسكري القائم ،فمن املعروف
أن التع��اون ال��دويل أمر ال بد من��ه لجميع وزارات
الدفاع ،ومن الطبيعي محاولة تحسني التعاون دامئا ً
مع الدول الصديقة.
ونح��ن دامئا ً نحــــاول تحدي��د مجاالت التعاون
التي تس��هم يف تطوير التعاون بني القوات املسلحة
يف اليون��ان واإلم��ارات العربيـــ��ة املتح��دة ،هذه
العملية املس��تمرة الت��ي وضعناه��ا ونتابعها هي
لصالــــ��ح الطرفـــني بش��كل عام ،وأود أن أش��دد
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عىل أن السمة الرئيس��ية لبالدي ،خالل هذه الفرتة
الحرجة أنها ليست األزمة االقتصادية التي تعصف
بن��ا ولك��ن وضعن��ا الجغ��رايف والجيواس�تراتيجي،
األمني

فاليون��ان تعت�بر مفتاحا ً الس��تقرار النظ��ام
الدويلجنوب رشق البحر األبيض املتوسط والرشق
األوس��ط ،وعىل الرغم من املصاعب االقتصادية يف
بالدي فإنه ال تزال لدينا القدرة العس��كرية الكافية
وقواتنا املس��لحة هي من بني أفضل القوات تدريبا ً
يف املنطق��ة ،ونق��وم بتدريب ضباط م��ن اإلمارات
العربية املتحدة يف معاهدنا ومؤسساتنا العسكرية.
ما هو حجم املش��اركة اليوناني��ة يف آيدكس 2013
وكي��ف تقيمون أهمي��ة ذلك يف تعزي��ز الصناعة
الدفاعية يف بلدكم؟
تشارك ثالث مؤسسات يونانية كبرية يف هذا الحدث
الدويل الكبري ،باإلضافة إىل ست رشكات من القطاع

ما هي مالم��ح التعاون الدفاعي بني اليونان ودول
مجلس التعاون الخليجي؟
هدفنــ��ا هو الحفاظ عىل وتعزي��ز العالقة املمتازة
الت��ي أقمناها م��ع دول الخليج ،ويف ه��ذا الصدد
اليونان تلع��ب دورا ً هاما ً يف منطقته��ا الجغرافية،
وبوصفه��ا عضــــ��وا ً يف اإلتحــ��اد األورويب وحلف
ش�مال األطليس ،وكذلك املش��اركة يف عدد كبري من
مب��ادرات التعاون اإلقليمي��ة واملنظامت يف جنوب
رشق أوروبا ،والبحر األسود والقوقاز ،والبحر األبيض
املتوس��ط ،مع اإلبقاء عىل عالقات تعاون قوية مع
دول الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا والعامل العريب،
ف��إن اليون��ان تعترب بواب��ة ألوروبا وحلف ش�مال
األطلـــــ�سي ،وه��ي متتــــــاز مبوقع إس�تراتيجي
دويل ،وينبغ��ي أن نضـــ��ع يف اإلعتب��ار أن اإلتحاد
األورويب ق��د بدأ بالفعل تطوي��ر دفاعاته يف مجمل
الــــــدول األعضـــاء.
هل ميك��ن لس��عادتكم أن تس��لطوا الض��وء عىل
الصناعة الدفاعية اليونانية؟
تشمل صناعة الدفاع اليونانية مجموعة واسعة من
املعدات مثل األس��لحة املحمولة والذخرية والسفن
البحرية (البناء  -اإلصالح) وقوارب مطاطية ،وأنظمة
الطائ��رات (أجزاء هياكل  -قط��ع الغيار  -محركات
صيان��ة  /إصالح  -دعم املعدات) ،وهياكل املركبات
(مثل ناقالت الدباب��ات ومركبات مكافحة الحرائق
وس��يارات تزوي��د الطائ��رات بالوق��ود والحافالت
واملالجئ وغريه��ا) باإلضافة إىل األجهزة اإللكرتونية
وأنظمة اإلتصال وبرمجيات املعدات الدفاعية.
وتتكون هذه الصناعة من ثالث مؤسسات رئيسة
مملوكة للحكوم��ة وهي صناعة الفض��اء اليونانية
وصناعة أنظمة الدفاع وصناع��ة املركبات مبختلف
أنواعها باإلضافة إىل الرشكات الصغرية واملتوس��طة
اململوكة للقطاع الخاص ،وكان عدد كبري من رشكات
الصناع��ة الدفاعية اليونانية ترك��ز عىل الدخول يف
رشاكات عاملية ضم��ن عقود من الباطن ولكن بعد
األزمة املالية بدأت تركز عىل األنش��طة التس��ويقية
والتصديرية.
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د .جمال السويدي:

استضافة آيدكس دعوة للسالم ونبذ العدوان والعنف

وجه سعادة الدكتور جامل سند السويدي مدير عام مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية كلمة إىل النرشة
اليومية التي تصدرها مجلة درع الوطن مبناس��بة معرض
آيدكس  2013جاء فيها:

إن انعقاد معرض آيدكس  2013يف دولة اإلمارات العربية
املتح��دة ،وبهذا الحض��ور الدويل الكب�ير ،يحمل أكرث من
داللة إس�تراتيجية ،س��واء من حيث امل��كان أو الحدث أو
القامئني عليه.
فداللة املكان ،وهو إمارة أبوظبي يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،تؤكد مدى اإلس��تقرار واألمن واألمان الذي يتسم
ب��ه املكان ،لذلك فإن التزام الدولة بثوابتها الدبلوماس��ية،
وس��لوكها الخارجي املتوازن ،واحرتامها للمواثيق الدولية،
واهتاممها بالتنمية الشاملة واملس��تدامة لقدراتها الذاتية
عامة ،واإلستثامر يف بناء اإلنس��ان اإلمارايت خاصة ،كان له
أبلغ األثر يف تحقيق اإلستقرار الداخيل ،واألمن الخارجي.
أما داللة الحدث فهي جزء من ثقافة إماراتية تس��عى إىل
أن تكون س��ياحة املع��ارض واملؤمترات جزءا ً رئيس��ياً من
مرتك��زات عنارص املنظومة الس��ياحية للدولة ،ومن يتابع
األنش��طة اإلقليمية والعاملية التي تجري عىل أرض الدولة

طوال العام ،يدرك مدى النجاح الذي تحقق يف ترسيخ مثل
هذه الثقافة ،كام أن إس��تضافة معرض دويل للدفاع تحمل
يف ثناياها دعوة للسالم ونبذ العدوان والعنف ،حيث ميثل
فرصة للقاء وتبادل اآلراء بني العس��كريني من جميع أنحاء
الع��امل والتع��رف إىل الفكر اإلس�تراتيجي يف مجال الدفاع
الوطني ،أما دالل��ة القامئني عليه فإنها متث��ل فخرا ً وطنياً،
حيث نجد أن جل العاملني يف اإلعداد والتحضري والتنظيم
واإلدارة يف املعرض من املواطنني ،لذلك ميثل نجاحه شهادة
عاملي��ة عىل مدى كف��اءة هؤالء املواطن�ين وقدرتهم عىل
األداء العايل واملتميز الذي يضاهي أعىل مستويات العمل،
وهذا نتاج طبيعي ملا قامت وتقوم به الدولة يف اإلستثامر
يف رأس امل��ال البرشي عن قناع��ة تامة بأن نهضة اإلمارات
وتقدمها يقومان عىل سواعد أبنائها.

وزير الدفاع السوداين:

آيدكس ميثل نافذة للسودان ولكثري من الدول والعامل لإلطالع على أحدث الصناعات الدفاعية
أكد س��عادة الفريق أول عبد الرحيم محمد حس�ين وزير الدفاع السوداين أن معرض آيدكس
 2013ميث��ل نافذة للس��ودان ولكثري من دول املنطقة والع��امل لإلطالع عىل أحدث الصناعات
الدفاعي��ة والتقني��ات املتط��ورة عاملياُ ،وأن دولة اإلم��ارات تقدم بهذا خدم��ة لألمة العربية
واإلسالمية ،بل والعامل بأجمع من خالل هذا املعرض الذي يعترب من أكرب املعارض العاملية.
وقال« :إننا نش��ارك ألول مرة كعارضني حيث نقدم منتجات سودانية دفاعية تغطي مختلف
املجاالت ،وهذه تعترب بالنس��بة لنا نقلة نوعية ورشف عظيم أن نكون إحدى الدول العارضة
يف آيدكس.
وأشاد سعادته بالتنظيم الدقيق واملرتب واملشاركة التي مل تشمل مشاركة العارضني فحسب،
ب��ل حتى الزائرين ،إذ أن معظم دول الع��امل تعرض منتجاتها يف هذا املعرض ،كام أن آيدكس
قياس��اً بالعامل العريب واإلس�لامي هو املعرض الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة وبهذا الحجم
وأعتقد أن كل دول العامل أصبحت اليوم حريصة عىل املشاركة يف معرض آيدكس.

نائب رئيس األركان الفنلندي:

آيدكس أول معرض تشارك فيه الربية والبحرية واجلوية
أك��د س��عادة الفريق جارم��و لندبرغ نائب رئي��س األركان لإلمداد والتس��ليح
الفنلندي أنه قد ش��هد عددا ً من املعارض العاملية إال أن معرض آيدكس 2013
يعتـ�بر األمـيز واالش��مل حيـث تش��ـارك فيـه أفـرع القوات املس��لحة الثالث
(الربية والبحرية والجوية) كام إنه يعد أكرب املعارض العسكرية من حيث عدد
الرشكات العارضة ،وعدد الوفود الرسمية الزائرة.
وأشاد سعادته باإلفتتاح وقال بأن االفتتاح كان مبهرا ً.
يف ختام حديثه عرب عن عظيم تقديره لزيارة الفريق أول س��مو الش��يخ محمد
ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة إىل
جناح فنلندا.
11

اليوم الرابع  20فرباير

رئيس أركان القوات املسلحة املصرية يشيد مبعرض آيدكس
ومبستوى الشركات اإلماراتية
يف حدي��ث إىل الن�شرة اليومية ملجل��ة درع الوطن قال
س��عادة الفريق صدق��ي صبحي رئي��س أركان القوات
املسلحة املرصية« :إن معرض آيدكس قد نجح يف عرض
أح��دث ما وصل إليه التطور يف مجال األنظمة الدفاعية
يف العامل ،وقد شهدتُ بصفة خاصة الجزء الخاص بدولة
اإلمارات ووج��دت تقدماُ عالياً للرشكات االماراتية ومن
بينها رشكة توازن ،وش��اهدت أش��ياء هنا مل أكن أتوقع
أن أراها.
وأكد س��عادته أن ما رآه يف آيدكس م��ن تقنيات عالية
ومبش��اركة عدد كبري من الدول يعكس أن املعرض كبري
ومتميز.
وعرب س��عادته عن تقديره للدعوة الكرمية التي وجهت
له لزيارة املعرض مام أتاح له الفرصة ملش��اهدة أحدث
التقنيات ،وقبل هذا اإللتقاء بعدد من املس��ؤولني ،وقال
بأن مرص وإن مل تش��ارك بجناح يف العرض ،إال أنه يأمل
أن تش��ارك يف ال��دورة القادمة ملع��رض آيدكس لعرض
الصناعات العسكرية املرصية.

حممد الرميثي:

آيدكس وجهة رئيسية لكبار صناع القرار
وجه سعادة محمد ثاين مرشد الرميثي رئيس اتحاد
غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة
غرف��ة تج��ارة وصناع��ة أبوظبي كلم��ة إىل النرشة
اليومي��ة التي تصدرها مجلة درع الوطن مبناس��بة
معرض آيدكس  2013جاء فيها:
مبناس��بة انعقاد مع��رض ومؤمتر الدف��اع الدويل
"آيدك��س  "2013ي�سرين أن أرحب باملش��اركني يف
ه��ذا الحدث ال��دويل الهام الذي يعق��د عىل أرض
دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة التي أضحت ويف
ف�ترة قصرية م��ن الزمن مرك��ز اإلش��عاع الحضاري
واالقتص��ادي يف املنطقة ،وأمنوذج��ا ً حيا ً للتوفيق ما
بني معطي��ات اإلرث الحضاري والتنمية االقتصادية
يف شتى مجاالتها.
ويرسنا نحن يف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دعم
ومس��اندة "آيدكس  "2013الوجهة الرئيسية لكبار
صن��اع القرار واملختص�ين يف الصناع��ات الدفاعية،
والذي أصبح مقرا ً لعقد الصفقات التجارية ،ونافذة
للتعرف عىل أحدث التطورات واالبتكارات الجديدة
والتكنولوجيا املتط��ورة يف مجال الدفاع والطائرات
املروحي��ة وأنظمة الدفاع البحري من خالل معرض
"نافدكس".
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إنن��ا فخورون حقا ً بتواج��د أكرث من  1000رشكة
عارضة ،واآلالف من املش��اركني ليشاهدوا ويتابعوا
أحداث "آيدكس  ،"2013الذي ش��هد نقالت نوعية
متميزة منذ بداياته ،واستطاع ويف دورته الحالية أن
يؤكد مكانته املتميزة كأحد أب��رز املعارض الدولية
املتخصص��ة يف صناعة الدف��اع وتكنولوجيا وأنظمة
الدفاع البحري ،ك�ما أن "آيدكس  "2013هذا العام
يش��هد إقب��االً منقطع النظ�ير حيث تج��اوز عدد
العارضني  1000عارض و 30جناحا ً للدول املش��اركة
وحضور  60وزيرا ً للدفاع.
يحظى معرض ومؤمتر الدف��اع "آيدكس "2013
مبميزات ال تتوفر يف أي معرض مشابه يف العامل  ،إذ
أنه املعرض الوحيد الذي يجمع تحت س��قف واحد
أبرز أقط��اب صناعات الدفاع واألنظم��ة البحرية،
والع��روض املائية الحي��ة ،والطائ��رات املروحية يف
العامل ،باإلضاف��ة إىل صناع الق��رار يف مجال الدفاع
والط�يران وك�برى ال�شركات الوطني��ة واألجنبي��ة
يف الع��امل ،إىل جان��ب طي��ف كب�ير م��ن الرشكات
املتخصصة يف تقديم الخدمات املساندة ،األمر الذي
يؤهل املع��رض ليكون املعرض الش��امل واملتكامل
لخدم��ات الصناعات والدف��اع وتكنولوجيا األنظمة

البحرية عىل املستوى العاملي ،كام أنه يوفر الفرصة
الحقيقية أمام املش��اركني لتبادل الخربات واإلطالع
ع�لى التج��ارب املتمي��زة باإلضافة لع��رض أحدث
التقني��ات العاملي��ة الجديدة يف مج��ال الصناعات
الدفاعية.

0 PM
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قائد اجليش السويسري:
آيدكس  2013فرصة مثالية للوصول ألسواق اخلليج

كتب :جمال اجملايدة

أشاد الجرنال أندريه بالمتان قائد الجيش السويرسي
بتنظي��م معرض آيدكس  2013ال��ذي بات من أهم
مع��ارض الدف��اع يف العامل ،وق��ال يف ترصيح للنرشة
اليومية ملجلة «درع الوط��ن» أنه تجول يف املعرض
عىل م��دى األي��ام الث�لاث األوىل وش��اهد ضخامة
الحضور واملش��اركة لصناعة األم��ن والدفاع العاملية
ودقة التنظيم وجودة الخدمات ،وأكد عىل األهمية
الكب�يرة لتواج��د صناع��ة الدف��اع الس��ويرسية يف
ه��ذا الحدث الهام ،وذكر أن الرشكات الس��ويرسية
املشاركة يف آيدكس والبالغ عددها  30رشكة أعربت
عن رضاها للنتائج التي حققتها يف املعرض .
وقال الج�نرال «أندريه بالمتان» أن آيدكس ميكن
ال�شركات الصناعي��ة والدفاعي��ة الس��ويرسية من
الوصول إىل األسواق الخليجية والعربية وباقي أسواق
العامل ،وهو أمر بالغ األهمية للصناعة الس��ويرسية
التي تعمل يف س��وق مح��دود ،وأن املع��رض يوفر
املكان املناسب لتعزيز صناعاتنا الوطنية والبقاء عىل
مقربة من أسواق منطقة الخليج واملنطقة العربية.
وذكر أن آيدكس يتيح الفرصة لصناعاتنا الدفاعية
التواجد يف بيئة تنافس��ية عاملي��ة وهو أمر رضوري

مبجموعة متكاملة من حلول التدريب وجتريب
تتمتع شركة " "CAEبالقدرة على تزويد قوات الدفاع واألمن
ٍ
املهمات من خالل استخدامها أكثر تقنيات احملاكاة تط ّور ًا في العالم .وبصفتها مزود أنظمة تدريب رائدة
متكاملة ،تقدم " "CAEحلو ًال متنوعة تضم مجموعة كاملة من منتجات احملاكاة باإلضافة إلى خدمات التدريب
الشاملة.
وأفضل مثال على اخلبرة والتجربة والريادة التقنية التي متتاز بها " ،"CAEمنصات املروحيات .حيث قامت
" "CAEبتصميم أنظمة تدريبية مخصصة ألكبر مجموعة من املروحيات مثل " "MH-60Rو""MH-60S
و" "70B Seahawkو" "UH-60M Black Hawkو" "NH90و" "AW109/139/189وغيرها.
ومخصصة ،مثل التصميم الثوري لقمرة اإلقالع والهبوط
وتتمتع الشركة بالقدرة على توفير حلول تدريب مبتكرة
ّ
اخلاصة بأجهزة محاكاة املهمات الكاملة ،وسلسلة " "CAE 3000ألجهزة محاكاة مهمات املروحيات ،مبا
اخلاصة باملروحيات.
مستوى غير مسبوق من الواقعية أثناء التدريب على املهام
يضمن
ّ
ً
وتعزّز خبرة " "CAEوسجلها احلافل في التم ّيز التشغيلي وريادتها في تقنية محاكاة املروحيات ،قدرتنا على
مساعدة عمالئنا في منطقة الشرق األوسط وحول العالم في تأمني جهوزية املهمات وضمان التف ّوق.

للحف��اظ عىل قاع��دة عالية املس��توى التكنولوجي
يف س��ويرسا ،وأن صناعة الدفاع السويرسية تتكون
أساس��ا ً من بعض كبار الرشكات ،ونظ��را ً ملحدودية
الس��وق املحلية فإن تركيز ه��ذه الرشكات هو عىل
الس��وق الدولي��ة ،ومعظمها ذات منتج��ات عالية
الجودة ،وأشار إىل أنه يوجد يف سويرسا حاليا ً قاعدة
واس��عة من ال�شركات الصغرية واملتوس��طة لتوريد
أنظمة وخدم��ات صغرية حيث يهيم��ن عىل قطاع
الدف��اع يف س��ويرسا الصناعات التقليدي��ة وخاصة
اآلالت واألجه��زة اإللكرتوني��ة والكهربائي��ة وكذلك
صناعة املعادن.
ووص��ف عالق��ات التع��اون الدفاعي ب�ين دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة وس��ويرسا ،بأنها إيجابية
مش�يرا ً إىل أن العالقة اإليجابية مع القوات املسلحة
اإلماراتي��ة تس��اهم يف تعزيز االس��تقرار يف منطقة
الخلي��ج التي تعد من أك�ثر مناطق الع��امل حيوية
لالقتصاد العاملي ،وأش��ار إىل أن تبادل الزيارات بني
الجانبني عىل مس��توى وزراء الدفاع والقيادة العامة
للقوات املس��لحة والقوات الجوية يؤدي إىل تعاون
طويل املدى قائم عىل أساس املصالح املشرتكة.

جهوزية
املهمات

تفضلوا بزيارة منصة " "CAEفي معرض ومؤمتر الدفاع الدولي "آيدكس" "املنصة رقم  "01-C06لتتعرفوا
على حلولنا العاملية املخصصة لتدريب املروحيات وجتريب املهمات.

تتمتع “ ”CAEبخرب ٍة واسعة ال تضاهى يف محاكاة وتدريب املروحيات ،وهي تعترب من الرشكات العاملية املتخصصة يف دمج أنظمة التدريب وتوفري التحليالت
املتقدمة الحتياجات التدريب ،واملدربني الخرباء ،والصيانة عالية الدقة وأجهزة تدريب طواقم الطائرات ،وخدمات دعم التدريب الشاملة.

milsim@cae.com
cae.com
13-01-21 4:20 PM
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"تراجان" أضخم مدفع بالعامل يتوسط ساحة معرض آيدكس

كتبت :رضا البواردي

يتوس��ط يف الباحة الخارجية ملعرض "آيدكس  ،"2013املدف��ع الفرنيس تراجان 155
العم�لاق الذي يص��ل ارتفاعه إىل  11مرتا ً مام جعل فوهته النارية توازي مع س��طح
أبنية املعرض ،وقال املهندس هرني جوزيه من الرشكة املصنعة " : Nexter Systemsإن
املدفع كان خالل األيام الثالثة املاضية محطة رئيس��ية لجميع زوار املعرض الذين لفت
نظرهم ارتفاعه الشاهق وامتداده عىل مساحة واسعة ،مشريا ً إىل أن املدفع هو األضخم
بالعامل مام جعله من أكرث املعروضات التي التقطت بجانبها الصور خالل املعرض".
وع��ن خصائص املدفع قال جوزيه" :إن وزن املدف��ع يصل إىل  14طن مام يعطيه
خاصي��ة الثبات عند إطالق القذائ��ف ،وبالتايل عدم انحراف القذائف عن مس��ارها

الصحيح نحو األهداف ،موضحاً أن املدفع قادر عىل إصابة أهداف يرتاوح بعدها من
 4.5إىل  42كيلو مرت ،وإن زمن تش��غيل املدفع وصوالً إىل إطالق القذائف ال يستغرق
أكرث من  90ثانية ،وه��و مزود بأحدث أجهزة تحديد األهداف وتعيني اإلحداثيات يف
كافة الظروف املناخية ،كام أنه مزود بعربة نقل متطورة تبلغ رسعتها  80كلم بالساعة
وهو زمن ممتاز نظرا ً لضخامة املدفع ووزنه الكبري.
وكانت  Nexter Systemsالفرنسية أبرمت مع رشكة "الرسون آند توربو" الهندية
رشاكة إلنتاج نظام املدفعية الجديدة "تراجان" عيار  155ملم 52/املقرر أن يستخدمه
الجي��ش الهندي ،ومبوج��ب االتفاقية بني الطرف�ين ،من املقرر دمج نظ��ام املدفعية
"س��يزار" ذايت االرتداد الذي تصنعه نكس�تر مع املركبة الحربية من رشكة "الرسن آند
توربو" الهندية.

مسؤول تشيكي كبري لـ« درع الوطن»:
معرض «آيدكس» سوق عاملي جيد لعقد صفقات مهمة
كتبت :مونيـا حنني
متيز الجناح التش��ييك بعرض نظ��ام رادارات مراقبة
متط��ورة حظي��ت باهتامم عدد من ال��زوار ،ويتوفر يف
نظام الرادارات كامريات دقيقة ومتطورة وبإمكانها رصد
كل االتجاه��ات ويف مدة زمنية وجي��زة ،كام أن الجناح
التش��ييك يعرض مالبس عس��كرية ومعدات عس��كرية
مختلفة وعىل الرغم من صغر مس��احته إال أنه يش��هد
إقباالً من قب��ل زوار املعرض لتعرف عىل التقنيات التي
يعرضها هذا البلد .
ويف ترصي��ح ملجل��ة «درع الوط��ن» أك��د فالدمي�ير
بومربوفي��ك مدير املش��اريع يف وزارة الصناعة والتجارة
لجمهورية التش��يك قال فيه« :إن معرض آيدكس أصبح
مح��ط أنظار لعدد م��ن دول أوروبا الرشقي��ة ،كام أنه
س��وق جيد لعقد صفق��ات مهمة ،الفت��اً إىل أن الوزارة
تهتم بالصناعات العس��كرية ،ألنه��ا تعطي دفعة قوية
14

لالس��تثامر التش��ييك مش�يرا ً إىل أن الرشكات التشيكية
الناشطة يف مجال الدفاع العسكري تعتمد عىل التصدير
ملختل��ف دول العامل ومن بني املنتج��ات التي تصدرها
جمهورية التش��يك الدبابات املتطورة وناقالت مش��اة
ومروحي��ات هليوكب�تر والطائرات الحربي��ة إضافة إىل
األسلحة الخفيفة».
وأكد فالدميري عىل أن جمهورية التش��يك تسعى إىل
فتح خطوط تسويق جديدة خصوصاً يف الرشق األوسط،
مشريا ً إىل أن الصناعات العسكرية يف جمهورية التشيك
تط��ورت يف الس��نوات األخرية بش��كل ملح��وظ ،رغم
التحديات االقتصادية الت��ي تواجه البالد ،خصوصاً وأن
األزم��ة االقتصادية التي عصفت بأوروب��ا كان لها تأثري
واض��ح عىل جمهوري��ة التش��يك ،لكنه أك��د أن بالده
تعتمد سياس��ة اقتصادية منفتحة الستقطاب املزيد من
االستثامرات األجنبية يف جميع املجاالت.

ح

ح
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 HIMARSنظام ميكن االعتماد عليه يف ساحة القتال
يواصل قاذف النظام الصاروخي الخاص باملدفعية الخفيفة
الحرك��ة High Mobility Artillery Rocket System
 (HIMARS) launcherال��ذي يتواج��د يف الخدمة منذ
مثاين س��نوات ،يواصل اس��تثامر تاريخه املتميز من حيث
إمكاني��ة االعتامد عليه وفعاليته القتالية ،وقد تم تس��ليم
أكرث م��ن  450راجمة صواريخ من ه��ذا النوع إىل عمالء
رشك��ة لوكهي��د مارت��ن األمريكيني وغ�ير األمريكيني ،وقد
حققت الراجمة درجة إستعداد يف ميدان القتال تصل إىل
أكرث من .% 90
والنظام الصاروخ��ي الخاص باملدفعية الخفيفة الحركة
مثبت عىل هيكل (شاس��يه) مدولب ،ويس��تخدم الذخرية
العالي��ة الدقة ،ويحمل النظام مجموعة مؤلفة من س��تة
صواريخ م��ن النظام الصاروخي املوج��ه املتعدد اإلطالق
Guided Multiple Launch Rocket System GMLRS
أو ص��اروخ واحد من النظ��ام الصاروخي التكتييك الخاص
بالق��وات الربي��ة Army Tactical Missile System
 ATACMSال��ذي ميك��ن الرامي من تصوي��ب الطلقات
نح��و أهداف عىل بُع��د يزيد ع�لى  300كيلومرتا ً ،وميكن
نق��ل النظام الصاروخي الخاص باملدفعية الخفيفة الحركة
بواس��طة طائ��رة النق��ل  ،C-130وهو ق��ادر عىل دخول
مناطق ال تستطيع القاذفات األقل وزناً دخولها.
ويتواجد القاذف الصاروخي يف الخدمة منذ عام ،2005
وقد اعتمدت عليه قوات الجيش األمرييك وقوات مش��اة
البحرية "املارينز" بشدة يف أفغانستان ،وتعترب دول الرشق
األوس��ط أيضاً من بني العمالء الذين يستخدمون القاذف
الصاروخ��ي  ،HIMARSك�ما تبحث ع��دة دول إمكانية

إضافة القاذف إىل أساطيلها.
ويتمت��ع الق��اذف الصاروخ��ي  HIMARSبالق��درة
عىل تحمي��ل الذخ�يرة آلي��اً ،والعمل بصورة مس��تقلة،
وه��ي املميزات الت��ي جعلته أفض��ل نظ��ام للمدفعية
الصاروخية يف العامل ،وميكن استخدام نظام مراقبة النريان
واألجهزة اإللكرتونية ووحدات االتصال الخاصة بالقاذف
 HIMARSمع الق��اذف  MLRS M270A1الحايل ،كام

يتش��ابه القاذفان من حيث أطقم التش��غيل والتدريب،
ويؤمن القاذف  HIMARSال��ذي أثبت فعاليته القتالية
قدرة أكرب عىل االس��تجابة وق��درا ً أكرب من الحامية ألطقم
التشغيل ،وقدرا ً أكرب من الفعالية يف التعامل مع األهداف
الرسيع��ة ،باإلضاف��ة إىل تقدي��م الدع��م ال�لازم للقوات
املسلحة يف جميع أنحاء العامل.

شركة  Raytheonتعرض احللول متعددة االستخدامات C41
تعمل رشك��ة  Raytheonالرائدة عاملي��اً يف مجاالت
أنظمة :القيادة ،والسيطرة ،واالتصاالت ،والحواسيب،
وأنظمة االس��تخبارات والتي تجمع كلها يف املس��مى
 ،C41كأنظم��ة توفر الحلول املبتك��رة للزبائن ،منذ
أكرث من  45عاماً.
وس��اندت الرشكة القوات األمريكي��ة يف املجاالت
الجوي��ة والربي��ة واألنظم��ة  C41م��ع مس��اندتها
أك�ثر من  60زبون��اً دولي��اً يف قارات العامل الس��ت،
م��ع توفريها نظ��ام األنظم��ة System of systems
املتط��ور يف س��احات القت��ال وذلك لتوف�ير قدرات :الحواس��يب حي��ث يكرث اس��تخدام املركب��ات UAS
اليقظة يف املواقف ،وتحليل املهام ،وإتخاذ القرارات ،وتتوسع تهديدات الصواريخ الباليستية.
ورصح "كي��م ك�يري"  Kim Kerryنائ��ب رئيس
واالستخبارات ،واملالحة وحلول املراقبة إلسناد املهام.
ولق��د تغ�يرت التهديدات ع�بر الس��نني وترتاوح الربام��ج  C41يف رشك��ة  Raytheonبقول��ه" :إن
مبختلف أنواعها عىل أسس السيطرة والدولة واملوقع "النظام  C41املتط��ور عليه توفري االعتامدية العالية
الجغرايف والسيايس ،ويجب عىل النظام  C41الناجح وخف��ة الحركة للعمل يف نط��اق التعقيدات الحديثة
أن يكون قادرا ً عىل التعام��ل مع التهديدات الحالية واملتطلب��ات الحالي��ة املتزايدة" ،وأض��اف بأن هذه
مبا في��ه الكفاية ،كام هو مطلوب م��ن الطروح التي األنظمة موجودة يف املكان املالئم مع تشغيلها لعدة
تظهر من وقت آلخر يف مج��ال االلكرتونيات وحرب عقود ويضاف لكل ذلك أن عدة س��نوات انقضت يف
16

تنفي��ذ البحوث والتطوي��رات الفنية مام جعل رشكة
 Raytheonتوف��ر حل��والً عديدة للزبائ��ن والرشكاء
حول العامل.
وتوفر األنظم��ة  C41الحديثة تقنيات اإلتصاالت
القوي��ة املتع��ددة ،وهو ما يعرف بأن��ه "قوة العمل
ش��بكياً"  Power of Networkوذل��ك م��ن خ�لال
إحض��ار هذه القدرات للعم��ل يف كافة االتجاهات ـ
سواء االسرتاتيجية أو التعبوية.

www.lockheedmartin.com/missiledefense
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كراكــال للذخائـــر اخلفيفـــة تعقـد اتفاقيـة توريـد مع
شركـــة أمريكيــــة

أعلن��ت رشك��ة ك��راكال للذخائ��ر الخفيف��ة واململوكة
بالكام��ل من قب��ل رشكة ت��وازن عن عقده��ا التفاقية
توريد م��ع الرشكة األمريكية سينش��وري آرم��ز ،والتي
ستدخل مبوجبها الرشكتان يف رشاكة تستمر ملدة خمسة
أع��وام ،وتن��ص االتفاقي��ة عىل قي��ام ك��راكال للذخائر
الخفيفة بتوريد مليونني طلقة ش��هرياً من (العيارين) –
 9MMو 5.56خ�لال الع��ام األول ،أم��ا يف العام الثاين

ح

فس��تتم مضاعفة هذا العدد بتوريد  4مليون من نفس
(العيارين) يف كل ش��هر ،كام ستش��هد االتفاقية توزيع
رشكة سينشوري آرمز ملنتجات كراكال للذخائر الخفيفة
يف س��وق الوالي��ات املتحدة ،وتحدي��دا ً قطاعي القوات
املسلحة والرشطة.
وق��ال محم��د الغفيل ،املدي��ر العام لرشك��ة كراكال
للذخائ��ر الخفيفة" :تعد ه��ذه االتفاقية فرصة جديدة

بيانـــات توقــــع عقـد مع أبوظبي
للعمليات البرتولية الربية
كش��فت رشكة بيانات للخدمات املساحية "بيانات" ،وهي
إحدى الرشكات التابعة لرشك��ة املبادلة للتنمية ،والعاملة
يف مجال صناعة الدفاع ،خالل مشاركتها يف معرض آيدكس
 ،2013أن��ه تم اختياره��ا مؤخرا ً من قب��ل رشكة أبوظبي
للعمليات البرتولية الربية  ADCOلتنفيذ مرشوع "مسح
وإنتاج البيانات املكانية" الذي يهدف إىل توفري معلومات
جغرافية مفصلة ح��ول  24,000كيلومرت مربع من حقول
النفط الرئيسية ومناطق االمتياز التابعة لـ "رشكة أبوظبي
للعمليات البرتولية الربية".
ومن املقرر أن تغطي خدمات املس��ح امليداين والجوي
نحو  % 30من املساحة الجغرافية الكلية لدولة اإلمارات،
لتسهم بذلك ،يف توفري وإنتاج صور جوية مصححة وخرائط
صورية ومناذج تضاريس رقمية ،وس��تقوم "رشكة أبوظبي
للعملي��ات البرتولية الربية" ،الرشكة املتخصصة يف عمليات
اس��تخراج وإنتاج النفط من املناطق الربية ومناطق املياه
الضحل��ة يف إمارة أبوظبي والتابع��ة لرشكة برتول أبوظبي
الوطنية "أدنوك" ،باستخدام نتائج املسح امليداين والجوي
لتحسني كفاءة عملياتها التش��غيلية وإنجاح خطط منوها
املستقبلية.
ويأيت اختيار رشكة "بيانات للخدمات املساحية" لتنفيذ
م�شروع "تجميع البيانات املكاني��ة" كنتيجة ملا تتمتع به
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من مكانة ريادية وتاريخ حافل باإلنجاز والتميز يف مجال
توف�ير الخدم��ات الجيومكانية وإنت��اج الخرائط ،وتوفر
الرشكة التي متتلك قاعدة البيانات الطبوغرافية األشمل يف
اإلمارات ،مختلف خدمات مس��ح وإنتاج ومتثيل البيانات
املكاني��ة لتلبي احتياجات مختل��ف القطاعات من هذه
البيان��ات والخدمات ،ويندرج توقي��ع العقد الجديد مع
"رشكة أبوظبي للعمليات البرتولية الربية" يف إطار الجهود
الحثيث��ة املبذولة من قبل "بيانات للخدمات املس��احية"
لتوس��يع نطاق عملياتها التش��غيلية ضم��ن قطاع النفط
والغاز وغريه من القطاعات الحيوية ذات الفرص الواعدة
والتي تعمل عىل زيادة إنتاجية الرشكة.
وقال خالد امللحي ،الرئي��س التنفيذي لرشكة "بيانات
للخدمات املس��احية"" :ننظر إىل مرشوع "رشكة أبوظبي
للعمليات البرتولية الربي��ة" باعتباره خطوة نوعية هامة

للميض قدماً يف عملياتنا التوسعية واجتذاب عمالء جدد
يف هذا الس��وق املزدهر ،ويف الوقت الذي تس��تمر فيه
اإلمارات العربية املتحدة يف مس�يرتها لرتس��يخ مكانتها
كمركز صناعي ،نفخر بالتقدير الذي تحظى به منتجاتنا
املصنوعة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مستوى
األسواق العاملية – من خالل اجتذابها لصفقات التوريد
الناجح��ة مع ال��رواد الصناعيني مثل رشكة سينش��وري
آرمز".
تقع منش��آت ك��راكال للذخائر الخفيف��ة التصنيعية
يف مجمع ت��وازن الصناعي ،الواق��ع يف منطقة العجبان
بني أبوظبي وديب ،وتعد سينش��وري آرمز أكرب مس��تورد
لألس��لحة الناري��ة والذخائر واالكسس��وارات يف أمريكا
الشاملية ،وقد قامت الرشكة بتلبية احتياجات الصيادين
وهواة اقتناء قطع الس�لاح النادرة والرماة ألكرث من 50
عاماً ،وتحظى سينش��وري آرمز بخربة يف التعامل املبارش
مع تجار التجزئة وتجار الجملة للسلع الرياضية يف جميع
أنحاء العامل من خالل شبكة توزيع كبرية ،وباإلضافة إىل
الس��لع الفائضة ،تعمل الرشكة أيضاً يف مجال األس��لحة
النارية حديثة التصنيع ،والسكاكني ،والسيوف والذخرية
وأكسسواراتها.
من ش��أنها توس��يع نط��اق تواجدنا ضمن قط��اع النفط
والغ��از ،الذي ميث��ل أحد أبرز القطاعات الرئيس��ية ذات
األولوية بالنس��بة لنا ،ونتوقع أن يس��هم عملنا مع "رشكة
أبوظب��ي للعملي��ات البرتولية الربية" ،الت��ي تعترب إحدى
أب��رز الرشكات املرموقة يف قط��اع الطاقة ،يف إثراء خربتنا
العملية ضمن قطاع النف��ط والغاز ،ونحن عىل ثقة تامة
بأن املرشوع الجديد س��يمكننا من املس��اهمة بفعالية يف
تعزيز القدرات اإلس�تراتيجية إلمارة أبوظبي ،ال س��يام يف
مجال النفط والغاز".
م��ن جانبه ،ق��ال محمد عيل س��ند القبي�سي ،نائب
الرئي��س التنفيذي للخدمات املس��اندة يف "رشكة أبوظبي
للعمليات البرتولية الربية"" :بالنظر إىل خصوصية ونطاق
عملياتن��ا التش��غيلية ،نحتاج إىل ضامن س��هولة الوصول
املبارش إىل أدق التفاصي��ل الجغرافية املتعلقة بها ،ونحن
عىل ثقة تامة بأننا س��نتمكن ،عرب االستفادة من القدرات
العالي��ة واإلمكانات الرائدة التي تتمت��ع بها "بيانات" يف
مجال املس��ح وإنت��اج الخرائط ،من الحص��ول عىل كافة
املعلوم��ات الالزمة إلدارة ورص��د وتخطيط حقول النفط
ومناطق االمتياز املختلفة بالشكل األمثل".
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املؤسسة العامة للصناعات احلربية السعودية تشارك
يف آيدكس 2013

كتبت :نازيل ناصر البلوشي
تحرص املؤسسة العامة للصناعات الحربية السعودية عىل
املش��اركة يف معرض «آيدكس» ال��ذي يعد من أهم وأكرب
املعارض العس��كرية ،وذلك لعرض آخر م��ا توصلت إليه
الصناعات العس��كرية يف الس��عودية والتعريف بالتطور
الذي وصلت إليه هذه الصناعات.
ضم جناح املؤسسة يف املعرض ثالث مجموعات رئيسة،
املجموعة األوىل تضم منتجات مصنع املدرعات واملعدات
الثقيلة ،واملجموعة الثاني��ة تضم منتجات مصنع املالبس
والتجهيزات العس��كرية ،والثالثة تش��مل منتجات مصنع
األسلحة والذخرية وقطع الغيار.
وتعرض املؤسس��ة للمرة األوىل عرب��ة «طويق» وهي
عربة مض��ادة لأللغام والكامئ��ن تم تطويره��ا وإنتاجها  7.62مل��م ،وزجاج مدرع يف األمام والجانبني ليوفر حامية ميكن اإلعتامد عليها يف أنظمة الدفاع العسكرية وبصناعة
يف مصن��ع املدرعات واملعدات الثقيلة التابع للمؤسس��ة ،من جمي��ع الجوانب ويوفر الحامية نفس��ها التي يوفرها سعودية خاصة.
وتتمي��ز بقدرتها العالية عىل التكيف مع أصعب الظروف الدرع كام تتميز بوجود فتحات رماية يف الجوانب والخلف
كام تعرض املؤسس��ة العامة للصناعات الحربية إحدى
املناخية والصحراوية يف اململكة ،وقد تم تجهيزها لتناسب وحامية خزان الوقود ضد نريان األسلحة الرشاشة الخفيفة البن��ادق التي تنتجها ،وهي البندقي��ة ج  36والتي تتميز
عدة اس��تخدامات «ناقلة أفراد ،إسعاف ،وقيادة ،كام أنها والقناب��ل اليدوية ،كام صممت غرفة املحرك بحيث ميكن بعملها بكفاءة عالي��ة يف مختلف الظروف املناخية والتي
مجه��زة بأحدث أنظمة التدريع والتس��ليح والحامية ضد الوصول بس��هولة لألجزاء التي تتطل��ب صيانة دورية كام تلف��ت اإلنظ��ار إليها يف عدد من املع��ارض ،كام تم عرض
تحظى عربتي «الش��بل  »1و «الش��بل  »2بقبول من قبل مجموع��ة من الذخائر والقنابل وقط��ع الغيار التي تقوم
األسلحة غري التقليدية.
كام تعرض املؤسس��ة خالل املعرض عددا ً من منتجاتها عدد من الجهات العسكرية واألمنية يف اململكة.
املصانع التابعة للمؤسسة بإنتاجها.
وكذلك يعرض يف جناح املؤسس��ة منوذج لطائرة بدون
الجدير بالذكر أن املؤسس��ة العامة للصناعات الحربية
األخ��رى مثل عربة «الش��بل »1وعربة «الش��بل  »2وهام
عب��ارة عن عربت�ين مدرعتني خفيفت�ين ذوايت دفع رباعي طيار تعمل املؤسسة بإنشاء وتجهيز خطوط انتاج لتصنيع تحرص عىل املش��اركة يف مثل هذه املع��ارض لتعرض من
بأحج��ام ومواصفات متعددة ،وبهي��كل مدرع مصنع من كام��ل أجزائها ،وتتميز هذه الطائ��رة بخفة وزنها وقدرتها خالله��ا أحدث م��ا تنتجه م��ن معدات متط��ورة ،إضافة
الف��والذ عايل الصالبة ومصمم بطريق��ة فنية بحيث يوفر عىل التخف��ي وحموالته��ا املتعددة التي تش��مل أنظمة لعك��س صورة حقيقية عن التطور الذي تش��هده اململكة
حامي��ة من جمي��ع الجوانب ضد األس��لحة الخفيفة عيار التصوير النهارية والليلية لتكون بذلك أحد الوس��ائل التي العربية السعودية يف مجال الصناعات العسكرية.
19

اليوم الرابع  20فرباير

توازن للصناعات الدقيقة
توقع إتفاقية توريد مع
سيليكس إي إس

لوكهيد مارتن حتقق سبق
تقني يف املركبات الربية غري
املأهولة

خالل مش��اركتها يف آيدك��س  2013أعلنت توازن للصناع��ات الدقيقة  -رشكة تصنيع
املكون��ات الدقيق��ة يف مجموعة توازن  -ع��ن عقدها إتفاقية مع الرشك��ة اإليطالية
س��يليكس اي اس ،ومبوج��ب ه��ذه اإلتفاقية مع ه��ذه الرشكة  -التابع��ة ملجموعة
فينميكاني��كا اإليطالية والتي تعمل يف مجال توريد التقنيات اإللكرتونية واملعلوماتية
لألنظم��ة الدفاعية وقط��اع الطريان والبيانات والبنى التحتي��ة واألمن والحامية الربية
والحلول الذكية املستدامة -ستقوم توازن للصناعات الدقيقة بتصنيع مكونات متنوعة
تتعلق بأنظمة تتبع الرتددات الالس��لكية لسيليكس إي إس ،والتي تعترب من املكونات
األساسية يف مجموعة صواريخ ام يب دي ايه اي يت ماريت /أوتومات.
تم دعم االتفاقية بني سيليكس اي اس وتوازن للصناعات الدقيقة من قبل ام يب دي
ايه حيث تعترب هذه االتفاقية خطوة أوىل يف مجال التعاون املس��تقبيل بني الرشكتني،
وبتصني��ع أج��زاء آلي��ة معق��دة ملتتبع��ات اس ام –  1اس و اس ام –  2اس الخاصة
بس��يليكس اي اس ،ستحصل توازن للصناعات الدقيقة عىل خربة يف إنتاج أنظمة تتبع
الرتددات الالس��لكية التي متهد الطريق أم��ام إقامة رشاكات جديدة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة وخارجها ،وسيس��مح هذا االتفاق للرشكتني مستقبالً بتعزيز تعاونهم
يف التطورات املس��تقبلية يف مجموعة ماريت ،وتعترب ه��ذه املرة األوىل التي تقوم فيها
رشكة سيليكس إس إس اإليطالية باالستعانة مبكونات يتم تصنيعها خارج إيطاليا.
قال معتصم الع��ودة ،الرئيس التنفيذي لتوازن للصناع��ات الدقيقة« :تؤكد توازن
للصناعات الدقيقة عىل التزامها بضامن بناء القدرات املس��تمرة ونقل املعرفة والخربة
للقوى العامل��ة املحلية لتمكينهم من تطوير املنتجات وعمل اإلجراءات التي تتامىش
م��ع أعىل املعايري العاملية ،ويف معرض آيدكس نعلن عن رشاكتني هامتني يعتربان دليالً
عىل العمل بالتزامنا بنجاح.
وأض��اف قائالً« :نس��تمر يف ترس��يخ مكانتنا عاملي��اً ،وبإضافة ه��ذه الرشاكات إىل
محفظتنا تفتح أبواباً جديدة لرشاكات نثق متام الثقة أنها ستجني تطورا ً متواصالً عرب
تبادل الخربات والتكنولوجيا وأفضل املامرسات».
تم منح هذا العقد لتوازن للصناعات الدقيقة بفضل املؤهالت اإلنتاجية والقدرات
التش��غيلية والرقاب��ة الصارمة عىل ج��ودة عمليات التصنيع الت��ي تعتمد عىل أفضل
املامرسات واملعايري العاملية ،وتعليقاً عىل ذلك ،قال فابريزيو غولياين الرئيس التنفيذي
لس��يليكس اي اس« :نحن عىل ثقة من أن املس��توى الرائع من القدرات التي تحظى
بها توازن للصناعات الدقيقة هو العامل األس��ايس الذي يساعدنا يف االستمرار يف دعم
النمو الذي تشهده القاعدة التصنيعية القوية لدولة اإلمارات».
وتعم��ل رشكة تـــ��وازن للصناعاتالدقيق��ة كرشكة تصنيـــع ومرك��زخدمـــات
للعدي��دمنال�شركات والــــوكاالت العاملةوالتيتتخذ مندول�� ة اإلمارات العربية
املتحـــدة مق��را ً لها،باإلضافـــة إىلالرشكات العامليةيف مج��االت الغـــاز والنفـــط
والطريان والقطــــاعات الدفاعية.

أجرت رشكة لوكهيد مارتن بنجاح تجربة تحكم عن بعد عرب األقامر االصطناعية مبركبة غري
مأهولة ضمن نظام  SMSSالخاص بدعم املهامت امليدانية للقوات.
خ�لال التجربة العملية ،قامت املركبة بتنفيذ مه��ام مراقبة مليدان املعركة ،عرب التحكم
به��ا من خالل القمر اإلصطناعي من مرك��ز األبحاث والتطوير الهنديس التابع ملركز أبحاث
املركبات اآللية للقوات املسلحة األمريكية.
حول هذه التجربة قال جو زينيكر مدير أنظمة املناورات العسكرية يف إدارة القذائف
والتحكم يف النريان لدى رشكة لوكهيد مارتن« :إن هذه التجربة تتيح للقوات الحصول عىل
معلوم��ات أفضل عن اإلمكانيات باس��تخدام نظام  ،SMSSفمن خالل التجربة يس��تطيع
عمالئنا رؤية تلك الطريقة املبتكرة لتوظيف املركبات غري املأهولة التي تدار بنظام SMSS
لتنفي��ذ امله��ام امليدانية ،ويف ذات الوق��ت نربهن عىل جاهزية ه��ذه التقنية لالنتقال إىل
مرحلة االعتامد عليها يف امليدان واالستفادة من قدراتها الجديدة».
وقد أثبتت التجربة أن املزج بني التقنيات املس��تخدمة يف املركبات اآللية غري املأهولة،
ومجس��ات املراقبة ،واإلتصاالت الفضائية ميكنها أن تع��زز القدرات امليدانية عرب الحصول
عىل مزيد من املعلومات ،ويف ذات الوقت الحفاظ عىل س�لامة الجند .وقد تم خالل هذه
التجربة تزويد مركبة  SMSSمبجس��ات مراقبة تكتيكية من طراز  ،Gyrocam 9Mوتقنية
 SATCOM-On-the-Moveالتي تنتجها رشكة جينريال داينمكس ساتكوم.
يحتوي نظام  SMSSأيضاً عىل إمكانيات أخرى تتضمن ضبط ارتفاع املجس��ات بحسب
الحاج��ة ،لتوفري مقاطع مصورة حراري��ة عالية الدقة بتقنية الكهرب��اء البرصية .ويف أثناء
االختب��ار ت��م التحكم بحركة املركبة واملجس��ات عرب محط��ة إدارة العملي��ات ،فضالً عن
اس��تعراض الق��درات اآللية للمركبة التي انطلقت عىل مس��ار موضوع س��لفاً ،حيث أتاح
نظ��ام  SMSSللمركبة إمكانية إدارة عمليات املالحة آلياً عند الحد األدىن للتدخل البرشي،
وكذلك تم استعراض التقنيات األخرى مثل تقنية اتبعني  ،follow-meوأذهب إىل النقطة
 go-to-pointواالجتياز .retro-traverse
وق��د نفذت رشك��ة لوكهيد مارتن العديد م��ن العروض لنظ��ام  SMSSلصالح القوات
املس��لحة األمريكية خالل عام  ،2012حيث ت��م تزويد املركبة بعدد من املعدات امليدانية
لتنفيذ املهام امليدانية كدعم انزال الجند ،واالس��تطالع واملراقبة واالس��تحواذ عىل الهدف،
وقد تم اختبار أربع مركبات  SMSSبنجاح يف أفغانس��تان خالل  2012لتنفيذ مهام النقل
لتخفيف األعباء عن كاهل الجند خالل العمليات.
وأض��اف جو زينيــك��ر :إن فكرة وجود إمكاني��ة التحرك املقرتنة بتنفي��ذ مهام خاصة
مبعدات ميدانية ه��ي الجواب الصحيح لحل معضلة تقليل نفق��ات التطوير ،واالنتـــاج،
ويف ذات الوقت توفري املرونة القصوى للقادة ،ونحـــن مس��تمرون يف استـــعراض قدرات
نظ��ام  SMSSللتأكيـــــ��د عىل جاهزيتـــه للدخــــول منظومـــ��ة األنظمة الربيـــة غري
املأهولة للجيش».
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إنرتناشيونال جولدن جروب تربم  30إتفاقية للتزود
باملركبــــات القتاليــة ومنظومــــات التسليـــح
كتبت :إسراء املالح
أبرمت رشك��ة انرتناش��يونال جولدن ج��روب  30إتفاقية
وعق��د تعاون خالل األيام الثالث��ة األوىل من آيدكس منها
 15عقدا ً مع رشكات دولية لتزويد القوات املس��لحة بعدد
م��ن املركبات القتالية ومنظومات التس��ليح املدمجة عىل
املركب��ات ،وقال الرئي��س التنفيذي فاض��ل الكعبي« :إن
الرشكة س��تعمل من خالل آيدكس عىل إب��رام املزيد من
االتفاقيات والتي تس��تطيع من خاللها زيادة أعاملها عىل
الصعيد العس��كري بالدولة بأكرث م��ن  % 50خالل العام
الجاري ،كام تشمل االتفاقيات بعض املشاريع لتطوير أداء
الرشكة اإلنتاجي».
وأض��اف يف ترصيح��ات للن�شرة اليومي��ة عىل هامش
آيدك��س أن العقود التي أبرمت تش��مل إتفاقيات لتوريد
أنظمة قتالية ودفاعية خاصة يتم دمجها عىل املركبات ،إىل
جانب التزود ببعض الناقالت واملدرعات العس��كرية ،وأن
الرشك��ة تعمل حالياً مع حوايل  50رشكة مختلفة املنتجات
لتوفري أحدث التقنيات واألس��لحة التي تخصص حس��ب
طلب العمالء عىل املركبات القتالية ،وتش��مل اإلتفاقيات
التي أبرمتها الرشكة ع��دة دول منها أمريكا وكندا ،إضافة
إىل عدد م��ن الدول األوروبي��ة امل��زودة للمنتجات التي

تس��وقها الرشكة والس��يام من املركبات املدرعة وحامالت
الجنود ذات األحجام املختلفة.
وتفصي�لاً ق��ال الكعب��ي« :إن الرشكة تتج��ه للتعاون
مع أك�بر عدد من ال�شركات لتوائم املتطلب��ات املختلفة
للعمالء ،والسيام القوات املسلحة ،والتي تتطلب التحديث
املستمر ملنظومات األس��لحة املدمجة عىل تلك املركبات،
وتسعى الرشكة من خالل املعرض إىل زيادة حجم أعاملها
إىل الضع��ف ملواكب��ة التطورات التي يش��هدها الس��وق،
والس��يام مع توسع االنفاق عىل التقنيات القتالية الحديثة
واملنظوم��ات املتط��ورة املدمج��ة ع�لى مركب��ات القتال
والدع��م ،وأن الرشكة س��توفر من خ�لال االتفاقيات جيالً
جديدا ً من املركبات املزودة بع��دد من التقنيات مختلفة
االس��تخدامات سواء من جانب التسليح أو الوسائل الفنية
املساعدة للعمليات العس��كرية ،إضافة إىل توفري تشكيلة
متنوعة من املركبات والناقالت ذات السعات املختلفة.
وق��ال إن االتفاقي��ات ت��م اإلعداد لها من��ذ فرتة ليتم
توقيعها النهايئ بالفعل من خالل فعاليات املعرض ،مضيفاً
أن هناك عدد من االتفاقيات التي تتفاوض بش��أنها حالياً م��ن خاللها إضاف��ة إىل الدخول بقوة للقط��اع الصناعي،
لتصني��ع بعض املعدات العس��كرية الخفيف��ة إضافة إىل ويبلغ متوس��ط حجم أع�مال الرشكة حس��ب التقديرات
إدخال بعض التطويرات عىل املركبات املدرعة ،وتس��عي حوايل  3مليارات درهم يف الوقت الحايل.
انرتناش��يونال جولدن جروب لتنويع األس��واق التي تعمل

"طريان أبوظبي" تساند القوات املسلحة يف آيدكس

أكدت رشكة طريان أبوظبي دعمها للقوات املس��لحة
اإلماراتية ،من خالل نقل املرىض والبحث عن املفقودين
معتمدة عىل أحدث التجهيزات واس��تعدادها التام عىل
مدار الساعة ،وذلك يف ثاين مشاركة لها يف معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل آيدكس.
وحول خطط طريان أبوظبي املستقبلية ،قالت أروى
الكندي مديرة اإلعالم واالتصال يف الرشكة" :إن طريان أبو
ظبي تنوي توس��يع وجودها عىل مستوى دولة اإلمارات
عموماً ويف إمارة أبوظبي عىل وجه الخصوص ،إىل جانب

توسعها عىل النطاق العاملي ،مضيفة أن الرشكة تعمل يف
مجال البحث واإلنقاذ واإلس��عاف الجوي ،كام أكدت أن
الرشكة تس��عى للوصول إىل العاملية والتوسع بشكل أكرب
من خالل أنش��طتها الخاصة والخربات التي متتلكها من
طياري��ن محرتفني وأحدث أن��واع الطائرات ،وقد تضمن
جن��اح "ط�يران أبوظبي" مجس�مات ألح��دث طائرات
تسلمتها الرشكة".
وقالت الكندي" :إن عام  2013سيشهد اكتامل تسلم
الرشك��ة ألحدث صفقاتها التي تضم  7طائرات من طراز

بي��ل  412املروحي��ة األمريكية متعددة االس��تخدامات
املصنعة م��ن قبل رشكة بي��ل للمروحيات ،مش�يرة إىل
أن قيمة الصفقة تتجاوز  330مليون درهم" ،وكش��فت
الرشكة عن خططها للتوسع املستقبيل يف أنشطتها داخل
وخارج الدولة ومس��اعيها املستمرة لزيادة أسطولها من
الطائرات الهليكوب�تر التجارية والطائرات ذات األجنحة
الثابتة.
وقد رفعت الرشكة خالل الفرتة األخرية عدد الطائرات
الت��ي تتملكها إىل  61طائ��رة تضم عدة طائ��رات منها
طائرة هليكوبرت "مروحية" من طرازي "بيل  "212و"بيل
 "412ومن ط��رازات بومباردير داش  8-200وبومباردير
داش  8-300وبومباردي��ر داش  8-400ودي هايفالن��د
كندا ومن نوع "أوجوستا ويست الند".
وأش��ار إىل أن حوايل  % 80م��ن حجم أعامل الرشكة
يرتك��ز عىل تقديم الخدم��ات الجوية والنق��ل واإلدارة
والتشغيل والنقل الجوي للرشكات العاملة بقطاع النفط
والغاز داخل الدولة وخارجها.
يشار إىل أن رشكة طريان أبوظبي تأسست عام 1976
وتعد أكرب مش��غل طريان يف الرشق واألوسط وتغطي يف
عملها ،آسيا وأوروبا وأفريقيا إىل جانب العديد من دول
العامل .
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دوبونت توفر دروعًا قوية وخفيفة الوزن يف آيدكس
أعلن��ت رشك��ة "دوبون��ت" يف آيدك��س  2013ع��ن
اس��تحواذها عىل العالمة التجارية دوبونت تنسيلون
للم��واد العالية الج��ودة و األداء ،و ت��م إطالق هذا
املنتج يف معرض آيدكس .2013
وبعملي��ة االس��تحواذ ع�لى دوبون��ت تنس��يلون
البالس��تية الجدي��دة ،س��تتعزز ق��درة دوبونت عىل
تطوير املزيد من الحلول البالس��تية خصوصاً يف قطاع
املقذوفات الصلب��ة ،واس��تعامالت وتطبيقات أخرى
متعددة تش��مل صفائ��ح الحامية املضاف��ة ،الدروع،
الخوذ وصفائح املركبات واملدرعات.
وتعتزم دوبونت من خالل عملية االس��تحواذ هذه
عىل إط�لاق وتصنيع مواد جديدة تس��تخدم للدروع
الواقي��ة التي من ش��أنها رفع وتحس�ين األداء وزيادة
الجودة واملتانة يف مجال صناعة الدروع.
وباإلضاف��ة إىل ذلك فإن منص��ة التكنولوجيا هذه والتي تس��عى دوبونت من خاللها إىل تعزيز التعاون هذه املنصات التقنية وبتوفري املزيد من األلياف عالية
س��تمكن دوبونت من توفري مواد جديدة لالستخدام يف مج��ال تطوير تكنولوجيا أنابي��ب النانو الكربونية ،األداء ،تعمل دوبونت عىل تعزيز مجموعة من الفرص
يف قطاع��ات صناعية متنوعة مث��ل الحبال والكابالت وبخط��وة دمج تكنولوجي��ا أنابيب النان��و الكربونية م��ن خالل التع��اون م��ع العمالء ،املصنع�ين وبعض
التي تقدم الدعم املتني ،القوي والدائم لقواعد النفط جنب��اً إىل جنب مع تقنيات دوبون��ت كفلر الجديدة الحكومات وغريها يف األسواق الجديدة أو القامئة.
والغاز الخارجية.
وتعد دوبونت واحدة من أهم العالمات الرائدة يف
واملتوف��رة س��تدعم جهود دوبون��ت لتطوير وتقديم
هذه
من
الصناعي��ة
الفرص
إج�مايل
وتق��در قيمة
حل��ول جدي��دة لقطاع��ي الجيش واألم��ن وألغراض مجال تصنيع الدروع الجس��دية املقاومة للمقذوفات
والطعن��ات حيث س��اهمت دوبونت كفل��ر يف إنقاذ
العمليات مبا يزيد عن مليار دوالر أمرييك كام رصحت صناعية أخرى مختلفة.
دوبونت.
وته��دف دوبون��ت من ه��ذه الصناع��ات تقديم حياة اآلالف من رجال حفظ األمن والجيش يف جميع
باإلضافة لعملية االس��تحواذ ه��ذه قامت دوبونت منتجات متين��ة خفيفة الوزن م��ع خصائص جديدة أنحاء العامل.
برشاء حصص األقليات يف رشكة نانوكومب تكنولوجي ذات قيمة مضافة مثل التوصيل الكهربايئ ،وإىل جانب

فينميكانيكا اإليطالية تعرض صاروخ «األفعى السوداء»
للمرة األوىل يف آيدكس
كتبت :مونيا حنني
تعرض رشكة « فينميكانيكا « االيطالية نظام صواريخ
متطور ،إضافة إىل مروحيات هليكوبرت التي تستخدم
يف عملي��ات االس��تطالع البحري ،وم��ن بني مجموعة
الصواريخ الذي تعرضها رشكة « فينميكانيكا « صاروخ
بحري اس��تطالعي يعرف باس��م» البالك س��نوك أي
األفعى الس��وداء ميكنه رصد األه��داف عن بعد عدة
كيلوم�ترات وبدق��ة متناهية ،كام أن ه��ذا الصاروخ
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يتميز بش��كل األفع��ى ،وهو ش��فاف بحيث ال ميكن
رصد حركته بس��هولة ،وصمم ه��ذا الصاروخ خصيصاً
لالس��تخبارات العس��كرية حي��ث أن ص��اروخ «بالك
س��نوك» يؤدي مهمته يف رسية تامة دون أن يستطيع
الع��دو رصد حركت��ه ،وتعرض الرشكة أيض��اً الصاروخ
الذي يعرف باس��م «فالش بالك» أو «القرش األسود»
ومهمت��ه الدف��اع والهجوم ،ويحتل املرتب��ة  21عاملياً
من حيث الدقة ،القدرة ،والحجم ،ويس��تخدم مضادا ً

للصواريخ ،كام يستخدم يف شن أي هجوم عىل السفن
الحربية املضادة.
وأكد مس��ؤول الرشكة أن إيطاليا طورت عددا ً من
الصواريخ البحري��ة ،وكذا الجوي��ة وعقدت رشاكات
مهم��ة مع دول أجنبية وعربية ،كام أن الجيل الجديد
م��ن الصواريخ اإليطالي��ة يحظى باهت�مام مختلف
املهتمني بالشأن العسكري.
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طالب من كلية التقنية العليا يزرون جناح شركة ريثيون
كتبت :إسراء املالح
زار وفد طاليب من كلية التقنية العليا جناح رشكة ريثيون للتعرف عىل املنتجات والتقنيات الجديدة للرشكة التي تعرضها خالل مش��اركتها يف معرض آيدكس
 2013وهدفت الزيارة أيضاً إىل اإلطالع عىل التقنيات الجديدة والفرص الهندسية املتوفرة لدى الرشكة لتعزيز املعلومات لدى الطالب.
وقال ج��اري منيك املدير اإلقليمي التنفيذي لرشكة
ريثيون نح��ن فخورين بعالقاتنا العريقة واملس��تمرة
م��ع دولة اإلمارات ،وحضورنا ىف املنطقة كرشيك قوي
ونقدم حلوالً تقنية عاملية املس��توى ونتطلع إىل تلبية
احتياجات عمالئن��ا يف مختلف دول املنطقة من أجل
املس��اهمة يف ض�مان تجهيز قواتها املس��لحة تجهيزا ً
جيدا ً يف مواجه��ة أية أخطار أمني��ة إقليمية وحامية
مواطنيها.
ولف��ت منيك إىل أن زيارة طالب كلية التقنية العليا
ت��أيت يف إط��ار التعاون املش�ترك بني ريثي��وم والكلية
مضيفاً نحن ندرك أن إلهام الطالب يستوجب التعاطي
معهم وهم يف عمر مبكر ثم مساندتهم خالل سنوات
الدراسة التكميلية والثانوية ،واالستمرار يف تعزيز تلك
املس��اندة خالل حياتهم األكادميية ،وكرشكة تعمل يف
قطاع التقنيات واالبتكار تقف ريثيون لتظهر للطالب
ق��وة الرياضيات والعلوم والف��ارق الذي ميكن لهاتني
املادت�ين أن تحدث��اه يف ع��امل الواقع وأث��ر ذلك عىل
مستقبل الوطن.
وق��ال املدير اإلقليم��ي التنفيذي لرشك��ة ريثيون:
«إن تعاون الرشكة مع كلي��ات التقنية العليا بدأ منذ
 3س��نوات حي��ث قمنا بالتع��اون م��ع جامعة جونز
هوبكينز يف تأسيس برنامج دراسات عليا «ماجستري»
يف هندس��ة األنظمة فاملهندسون يلعبون دورا ً رئيسياً
يف ابت��كار تقنيات ريثيون ويحظ��ون بأهمية مامثلة
بالنس��بة لدولة اإلمارات ألنهم يبن��ون اقتصادا ً متيناً

ومتنوع��اً للمس��تقبل ،وأن الرشكة ترك��ز عىل قدرات
مجموعاتها املتنوعة من التقني��ات املبتكرة يف أربعة
أس��واق أساس��ية هي االستش��عار واملؤثرات وأنظمة
القي��ادة والتحك��م واالتص��ال واالس��تخبارات ودعم
املهامت.
ومن جانبه قال د.مركو مونيني عضو هيئة تدريس
بقسم تكنولوجيا الهندس��ة الكهربائية إن زيارة طلبة
الكلي��ة لجناح الرشك��ة مبعرض آيدكس ت��أيت للتعرف

عىل أح��دث منتجات الرشكة يف األنظم��ة والتقنيات
الجدي��دة واملحاكاة ،واس��تعراضها أمام الطلبة ،وذلك
لتوف�ير احتياج��ات الطلبة م��ن املعرف��ة والتدريب
العم�لي حيث يوج��د العديد من ال�شراكات للطلبة
مبجال األبح��اث املتخصصة يف كيفية تحديد األهداف
حيث يتم دراس��تها يف الكلية وتنفيذها بشكل عميل
وأكرث تطورا ً يف الرشكة.

يوروكوبرت تبيع أكرث من  500مروحية هليوكبرت يف اليوم
الثالث من معرض "آيدكس"2013
كتبت :مونيا حنني
تعرض رشك��ة "يوروكوبرت" األوروبي��ة املتخصصة
يف صناعة املروحيات العس��كرية ،مروحية هليكوبرت
"أي اس  " 565الت��ي تع��د م��ن أح��دث املروحيات
الت��ي تعرض يف الجناح الفرن�سي  ،حيث أنها مزودة
بصواريخ مضادة للغواصات ،كام تتوفر فيها رش��اش
للعمليات العسكرية الربية ،كام أنها تستخدم يف نقل
القوات الجوي��ة ،ويتوفر عىل ه��ذه املروحية جهاز
استطالع دقيق ومتطور يستخدم يف اكتشاف املخاطر
البحرية عىل مساحات شاسعة.
وكش��ف مس��ؤول يف الرشكة أن هذه املروحيات
تش��هد إقباالً كب�يرا ً من قب��ل دول أوروبية ،خصوصاً

حلف ش�مال األطليس "الناتو" ال��ذي ميتلك عرشات
املروحي��ات من فئ��ة "أي اس  ،" 565وذكر املتحدث
أن الرشك��ة وقعت صفقة بيع ألكرث من  500مروحية
هليكوبرت يف اليوم الثالث من املعرض.
ولفت مسؤول املبيعات يف رشكة "يورو كوبرت" أن
مع��رض آيدكس  2013مناس��بة مهمة لعقد رشاكات
مع أكرب ع��دد من الدول ،كام أن الدفاع العس��كري
مجال حيوي ومتطور ويف��رض عىل الرشكات تطوير
منتجاتها الس��تقطاب عدد من الرشكاء ،إضافة إىل أن
مروحي��ات الهليكوبرت أصبحت منتج��اً مهامً ومحط
أنظ��ار جميع القوات الدولية ملا لها من دور فعال يف أيام املعرض كان مقصد عدد كبري من الزوار ،خصوصاً
وأن الرشكات الفرنس��ية تحرص عىل الدقة والجودة
مجال الدفاع العسكري.
ويالحظ أن الجن��اح الفرنيس يف اليوم الثالث من يف منتجاتها.
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مركز امللك عبداهلل الثاين وجمموعة كادبي
يقدمان حلول التصنيع ومنتجات الرؤية الليلية

كتب :أحمد السعداوي
ش��اركت اململكة األردنية بق��وة يف آيدكس هذا العام عرب مرك��ز امللك عبدالله الثاين
للتصمي��م والتطوي��ر ومجموعة كاديب اإلس��تثامرية والرشكات التابعة لها ،واش��تمل
الجن��اح الذي إمتد عىل مس��احة  245م�ترا ً مربعاً عىل معروضات عس��كرية عديدة
تعكس مدى التقدم الذي أحرز عىل مستوى الصناعات الدفاعية واألمنية ،التي ترتكز
عىل قاعدة من التقنية والكفاءة واملقدرة يف اس��تخدام التكنولوجيا والخربات البرشية
املؤهلة ،للمش��اركة يف معرض الدفاع الدويل آيدكس ،2013وتأيت املشاركة بعد النجاح
الذي تحقق من خالل املشاركة يف هذا املعرض عىل مداراألعوام السابقة ،أثبت خاللها
تفوقه عىل كثري من معارض الدفاع يف أوروبا وآسيا.
أما بالنس��بة ملعروضات املركز يف معرض الدفاع الدويل آيدكس  ،2013فيتم عرض
التصمي��م الحدي��ث آللية س��تاليون وآلية  ATVالتي تش��ارك يف ع��روض املقدرات
والكفاءات التي تقام عىل هامش املعرض ،واآلليات األرضية والجوية املسرية عن بعد
ومنوذج لنظام التحكم بالس�لاح عن بعد  ،RWSوقاعدة سالح متحركة ،ومنوذج آللية
 MAPاملتعددة االستخدامات.
كام يعرض املركز منوذج��اً مصغرا ً ملركز الفحص والتقييم املعتمد عاملياً الذي يقوم
بفحص اآللي��ات األرضية ،واألس��لحة ،والذخائر ،واملعدات العس��كرية ،باإلضافة إىل
فحص املواد املس��تخدمة يف التدريع ،وقس��م لدورة تكنولوجيا الدفاع ،التي يعقدها

ح

املركز مرتني سنوياً بالتعاون مع جامعة كرانفيلد الربيطانية.
أما الرشكات املش��اركة باس��م مجموعة كاديب االس��تثامرية يف املعرض فهي ،قطاع
اآللي��ات والصناعات الثقيلة املتمثل بالرشكة األردني��ة لصناعة اآلليات الخفيفة التي
تعن��ى بتصفيح اآلليات ،وتعرض آلية الجواد الس��تخدامات األم��ن الداخيل ،والرشكة
األردنية املتقدمة لتشكيل املعادن التي تعني بتوفري خدمات التصنيع الدقيقة العالية
الج��ودة التي تعرض عددا ً من األبراج املحورية ،ومنتجات أخرى تبني مس��توى الدقة
العالية يف التصني��ع ،والرشكة األردنية لحلول التصني��ع والخدمات التي تعني بتوفري
خدم��ات وحلول التصنيع والصيانة الثقيلة واملتوس��طة الحج��م التي تعرض منوذجاً
مليدان رماية إلكرتوين.
وع��ن قطاع معدات الق��وات فهناك الرشك��ة األوىل لأللياف املركب��ة واملتخصصة
بتطوير وتصنيع الخوذ والسرت الواقية ،املصنعة من املواد املركبة ،و ت َعرض مناذجاً من
الخوذ والس�تر الواقية ،والرشكة العربية لألغذية الجاهزة وتعرض عينات من األغذية
املرزومة ،كام تشارك الرشكة األردنية لتصنيع األحذية الخاصة والتي تعرض بعضاً من
أحذيتها املتخصصة وحذاء أكس��فورد ،ومن قطاع األس��لحة والذخائر ،شاركت رشكة
ج��دارا للمعدات واألنظمة الدفاعي��ة وتعرض نظام قاذف القنابل املحمول آر يب جى
 " 32نش��اب" ،وأخ�يرا ً هناك قطاع الخدمات املس��اندة الذي يتمث��ل مبنطقة كاديبالصناعية ورشكة أسلس��ان الرشق األوسط أحدث رشكات مجموعة كاديب اإلستثامرية
التي تعرض منتجات الرؤية الليلية املتطورة.
ويعترب املركز واملجموعة أن املش��اركة يف مثل هذه املعارض فرصة للتعرف عىل آخر
ما ت��م التوصل إليه من الصناعات الدفاعية واألمنية ،وأيض��اً للتواصل مع صناع القرار
والالعبني الرئيس��يني يف مجال الصناعة الدفاعية من خ�لال عرض املنتجات والخدمات
والق��درات ل��كل من املرك��ز واملجموعة وال�شركات التابعة لها ،إىل جانب إس��تهداف
إس��تثامرات ،وخلق فرص جديدة ،وتعزيز وتوس��يع العالقات التجارية عىل املستويني
املحيل والدويل.
ومجموعة كاديب اإلس��تثامرية تأسس��ت لتعمل كذراع تجاري وإستثامري ملركز امللك
عبدالله الثاين للتصميم والتطوير والرشكات التابعة له ،وتسعى املجموعة اإلستثامرية إىل
تأس��يس رشاكات يف املجاالت الدفاعية واألمنية والصناعات املختلفة املكملة لها ،ويشمل
نط��اق العمل ال��ذي تغطيه رشكات املجموعة ع��ددا ً من القطاع��ات تتمثل يف اآلليات
والصناعات الثقيلة ومعدات القوات واألسلحة والذخرية ،باإلضافة للخدمات املساندة.

السويسرية تعرض أصغر مزيل ألغام يف العامل

Mine Wolf...

عرضت رشكة  Mine Wolfالسويرسية أصغر مزيل لأللغام يف العامل ،والذي يتم تشغيله
بنظ��ام التحكم عن بعد من خالل كامريا ،واملفجر ميكن نقله بس��هولة ووضعه يف حاوية
 ISO، 20قدم��اً ويتميز املفجر الفريد من نوع��ه يف العامل بإمكانية تركيب مجموعة من
املعدات به ،وتتعدد استخداماته يف إزالة األلغام املضادة لألفراد أو الدبابات.
ووفقاً ألحد مس��ئويل الرشكة ،تعترب  Mine Wolfمن ال�شركات الرائدة يف العامل التي
تق��دم حلوالً آمنة وموثوق بها ،ورسيعة ومنخفض��ة التكاليف إلزالة األلغام واملتفجرات
األخ��رى ،وتعمل أنظمة الرشكة عىل تطهري األرض امللغمة وحامية املدنيني والعس��كريني
من مخلفات الحروب من املتفجرات يف أكرث من عرشين دولة.
وإىل جان��ب ه��ذه املعدة تقدم الرشكة جه��از  MW370والذي يق��وم بإزالة األلغام
املضادة لألفراد واملضادة للدبابات الثقيلة ،وميكنه تطهري مس��احات تصل إىل  30000مرت
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مربع يومياً ،وبه نظام للتحكم يف عمق التطهري ميكن تعديله حتى  35سم.
وهناك  MW330وهي معدة متوس��طة تس��تخدم يف إزالة األلغ��ام املضادة لألفراد
واملضادة للدبابات الثقيلة ،ويتم تش��غيلها عرب نظام التشغيل أو بنظام التحكم عن بعد
«كابين��ة قابلة لالنفصال» ،وميكن نقلها عىل طائ��رة  ،C-130أو بحاوية  ISO، 40قدماً،
فض�لاً عن إمكانية تزويدها ببعض املعدات ،وفيام يخص التعامل مع العبوات الناس��فة
تق��دم الرشكة أجه��زة للتعامل عن بعد من خ�لال ذراع روبوتية يُتحك��م فيها عن بعد
بواس��طة كامريا ،وسبق للجيش الربيطاين اس��تخدامها ،كام طرحت الرشكة نظاماً لتطهري
الطرق بالتحكم عن بعد بواسطة أداة ماسكة قادوسية أثبتت كفاءتها العالية مع الجيش
األملاين.
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أسبانيـا تعتزم إنفاق  60بليـون دوالر ملنافسـة األسواق العاملية
كتبت :حنني الداود
قال خرباء عسكريون يف الجناح األسباين مبعرض آيدكس
 2013أنه ع�لى الرغم من األزمة االقتصادية التي تعاين
منها أس��بانيا أسوة بس��ائر دول أوروبا الغربية ،إال أنه
يتوق��ع أن تنف��ق ح��وايل  60بليون دوالر ع�لى قواتها
املس��لحة حتى ع��ام  ، 2015وأكدوا أن مش��اركتهم يف
آيدك��س  2013ته��دف للبح��ث ع��ن رشاكات دفاعية
جدي��دة مع دولة اإلمارات وبقي��ة دول الخليج األخرى
للنه��وض بالصناعة الدفاعية ،والخ��روج بها من الركود
إىل املنافسة يف الس��وق الدولية ،ولعل الصعوبات التي
تواجه صناعة الدفاع األس��بانية لتوفري مس��توى حامية
األمن القومي املطلوبة تكمن يف تقليص شتى امليزانيات
الدفاعية وتأخري املش��اريع ،نظرا ً لرضورة تنسيق العمل
يف شتى املش��اريع الدفاعية الكبرية بني دول املجموعة
األوروبي��ة املش�تركة فيه��ا ،وع�لى الرغم م��ن وضعها
االقتص��ادي الضعي��ف زادت صناعة الدفاع األس��بانية
بش��كل ملم��وس م�ما تصدر وتس��تورد من األس��لحة
واملعدات لصالح سالحي الجيش والبحرية.
ويذكر أن أس��بانيا تش�ترط وضع برام��ج مبادلة أو
تعويض فيام يختص مبش�ترياتها الضخمة من األس��لحة
الت��ي تزي��د قيمتها ع��ن  30,1بليون دوالر ،وحس��ب
الخرباء عززت أس��بانيا قطاعاتها البحرية والجوفضائية
بش��كل ملموس خ�لال العقد املايض م�ما جعل الجزء
األك�بر من صادرات الدفاع األس��بانية يتمثل باس��ترياد
وصن��ع الس��فن والطائ��رات ،ويعت�بر مج��ال األبحاث
املشرتكة وتطوير النظم الدفاعية طريقاً ممهدة لدخول
سوق الس�لاح األس��بانية ،ومجموعة  EADSالعمالقة

دخلت س��وق السالح األسبانية من خالل هذه الطريق،
ويذكر أن املانيا باتت حالياً أكرب مورد س�لاح ألس��بانيا،
وبلغت صادراتها  % 52من مجموع ما تستورده أسبانيا
من شتى نظم األسلحة واملعدات تليها فرنسا ،والواليات
املتحدة ،وبريطانيا وسويرسا.
وأشار الخرباء إىل أن من أهم رشكات الدفاع األسبانية
رشكة  ،Navantiaوهي رشكة عاملية رائدة يف ما تقدمه
م��ن منتجات دفاعي��ة يف مجاالت تصميم وبناء س��فن
عسكرية عالية التقنية ،إضافة إىل سفن مدنية ،تصميم
وإنت��اج نظم قتالي��ة ،وتحكم نق��ل التكنولوجيا ،إجراء
عمرات شاملة للسفن ،تقديم الخدمات مدى الحياة ملا
تبنيه من سفن وتنتجه من نظم قتالية ،تصنيع محركات
الديزل ،تصنيع املحركات الرتبينية.
وتقدم  Navantiaلزبائنها حلوالً ش��املة ،كام لديها
القدرة عىل تحمل مس��ؤولياتها بالنس��بة إلنجاز برامج
بناء الس��فن حول العامل ،وهي تس��لم س��فن عملياتية
بصورة كاملة ،وتقدم الدعم املطلوب خالل كامل الحياة
العملياتية للسفينة.
وقالوا إن رشكة  ITRمتخصصة يف مجال الهندس��ة،
واألبح��اث ،والتطوي��ر والتصني��ع والتجمي��ع ،واختبار
محركات الط�يران وتوربينات الغاز ،وتضاف إىل أعاملها
تل��ك املتعلقة بالطائ��رات ،صيانة املح��ركات وخدمات
تأجري املحركات والطائرات وبيعها.
وذكر الخرباء أن رشكة  Sainselاألسبانية متخصصة يف
تصميم وتطوير وصنع وتوريد كونصوالت للنظم القتالية
ولنظم املالحة ونظم ع��رض املعطيات ،وطورت الرشكة

شاشة العرض األحدث وبرمجياتها مثل Mini WECDIS
 MNR-02وهي إنت��اج جمع بني خربة الرشكة يف مجال
املع��دات ذات الحج��م الصغري ومه��ارة إنتاجها ،ومالها
من ميزات وأهميتها الكبرية خصوصاً بالنس��بة للطائرات
والطوافات والغواصات ،كام تنتج الرشكة بش��كل خاص
معدات غ��رف قيادة الطائرات والطوافات مع متطلبات
الحجم الصارمة إضافة إىل شاشات العرض الخاصة بنظم
تزيد معطيات املالحة يف الغواصات.
أم��ا رشك��ة  Instalazaفهي رائ��دة يف تطبيق آخر
التكنولوجي��ات يف تصاميمها ويف مج��ال تطوير وإنتاج
املع��دات والنظ��م لتقدي��م منتج��ات فعال��ة وقادرة،
وخصوصاً بالنس��بة لقوات املش��اة ،أنش��أت عام 1943
ويقع مركزها الرئييس ومصانعها يف مدينة .Zaragoza

"توازن" و"روكيتسان" الرتكية تطوران أنظمة
صواريخ  CIRITلصالح القوات املسلحة

م

م

وقعت توازن رشكة االس��تثامرات اإلسرتاتيجية التي تركز
عىل املساهمة يف تطوير قطاع التصنيع بدولة اإلمارات،
ورشكة روكيتس��ان إحدى أكرب رشكات التصنيع الدفاعي
يف تركيا ،عقدا ً لتزويد القوات املس��لحة لدولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة بأنظمة صواريخ موجه��ة بالليزر من
طراز سرييت .CIRIT
ويأيت التوقيع عىل العق��د يف أعقاب تكليف القوات
املسلحة لرشكة توازن القابضة بتزويد هذه النوعية من
الصواريخ مبا يتناس��ب مع احتياجات القوات املس��لحة
لدولة اإلمارات العربية املتح��دة ،ويحقق رؤية الدولة
من حي��ث نقل املعرفة والتعاون الصناعي ،وقد متكنت
الرشكت��ان مبوجب هذا العقد م��ن وضع خطة للتطوير
املش�ترك للنظام يف دولة اإلمارات وض�مان تكامله مع
منظومة القوات املسلحة الدفاعية.
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« صوفيا » تعرض أنظمة تدريب حديثة تؤمن تدريبًا
حقيقيًا للفرد على أرض املعركة
كتبت :إسراء املالح
تع��رض رشك��ة صوفي��ا للتج��ارة والت��ي تتخذ من
أبوظبي مقرا ً لها خالل مش��اركتها يف معرض "آيدكس"
أحدث التجهيزات والتكنولوجيا املتطورة للمس��تخدم
العسكري بالقوات املسلحة والرشطة ،وتعرض الرشكة
أنظمة تدري��ب حديثة تس��تخدم للقوات املس��لحة
من خالل اس��تخدام تكنولوجيا عالي��ة الجودة وتؤمن
تدريب��اً حقيقياً للفرد ع�لى أرض املعركة وهي أنظمة
مستخدمة يف الجيش األمرييك وهو من أحدث أنظمة
التدريب يف العامل ،وذلك بحسب ما قاله السيد أحمد
القييس مستش��ار رشك��ة صوفيا للتجارة خ�لال لقائه
مع نرشة «درع الوط��ن» "إن الهدف من عرض هذه
األنظمة ه��و تقليل نفقات التدريب وكس��ب الوقت
املطل��وب للتدريب قبل العمليات الحقيقية وغالباً لن
يكون متوفرا ً فضالً عن تقليل اإلصابات بني الجنود إىل
الحد األدىن والتي غالب��اً ما تحدث يف اللحظات األوىل
من بداية العمليات الحقيقية".
ولفت القييس إىل أن الرشكة تعرض خالل مشاركتها
باملع��رض نظ��ام متط��ور للكش��ف واملراقب��ة يعمل
بالس��يطرة عن بعد من خالل برمجة مس��احية وهوة
أداة عىل ش��كل ك��رة مطاطية تحم��ل كامريتني تؤمن
تصويرا ً مبارشا ً  360درجة دائرياً وميكن اس��تبدال هذه

الكامريات مبستشعرات للكش��ف عن عوامل كياموية
أو جرثومية أو إش��عاعية نووي��ة أو املتفجرات وميكن
الس��يطرة عىل هذا الجهاز ملسافة ترتاوح بني  2إىل 10
كيل��و مرتا ً وميكن اس��تخدامها برا ً وبح��را ً وعىل الثلوج
وميكن تركيب س��ونار ع�لى ذات الجه��از للتصوير يف
أعامق البحار.

وأوضح القي�سي أن الرشكة تعرض جهازا ً آخرا ً وهو
"رادار" للتصوي��ر خل��ف الج��دران اإلس��منتية القادر
عىل كش��ف وتحديد موقع ومتابعة األه��داف الحية
واألش��خاص خل��ف الج��دران الصلبة ملس��افة  20مرتا ً
ويستخدم من قبل القوات املسلحة والرشطة.

صاروخ الشهب األسباين يف آيدكس 2013
كتبت :حنني الداود
تع��رض رشكة صناع��ات دفاعية أس��بانية صواريخ برية وجوي��ة وبحرية متطورة يف
آيدكس  2013تشمل صاروخاً من طراز "الشهب" وهو صاروخ جو -جو متوسط املدى،
وصاروخ بر -بحر وصاروخ جو -جو قصري املدى وصواريخ أخرى متعددة املهام.
وأشارت رشكة "سيرن" إىل أن جناحها يف املعرض يضم أيضاً صاروخاً بعيد املدى من
طراز "تاروس  "350الذي سيتم إنتاج املئات منه للقوات األسبانية ،كام تعرض الرشكة

برنامج تطوير املروحيات من طراز "أوغس��تا ب��ل  "212التي متتلكها القوات البحرية
األسبانية ،مشرية إىل أن الربنامج يشمل تحديث تلك املروحيات لتمديد حياتها العملية
لفرتة  15سنة أخرى عن طريق تزويدها مبعدات طريان وأنظمة إتصاالت حديثة.
وقد تأسست مجموعة "سيرن" عام  1956ومتتلك خربة واسعة يف عدة مجاالت من بينها
أنظمة الدفاع البحرية والفضاء ،وتشارك املجموعة يف صناعة محرك TP400 Europrop
لطائرة إيرباص العسكرية ويف إنتاج مراوح وأنظمة أخرى يف مقاتلة "يوروفايرت".

"بروكر" األمريكية تعرض جهازًا متطورًا
للكشف عن املتفجرات واخملدرات
كتبت :حنني الداود
قال��ت رشكة "بروك��ر" األمريكي��ة لصناعة األنظم��ة واملعدات
االلكرتوني��ة أنها تع��رض للمرة األوىل يف آيدك��س  2013جهازا ً
متطورا ً للكشف عن املتفجرات واملخدرات يف وقت واحد.
وأش��ارت الرشك��ة ومقره��ا يف والي��ة ماساشوس��تس أن جهاز
"ديتكتور" املبتكر له القدرة عىل الكش��ف الرسيع عن أية مواد
متفج��رة أو مخدرة دون األرضار ،أو تفتيت هذه املواد ،مضيفة
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بأنه أول جهاز من نوعه تصنعه الرشكة يش��مل عمليات الرقابة
والتتبع والكش��ف عن مثل هذه امل��واد بدقة متناهية ،وذكرت
أن الجه��از يتضمن مي��زات متعددة املس��تويات يف الربمجيات
ومنتجات استهالكية ذات حياة طويلة ،ويعترب من أكرث األجهزة
أمان��اً نظرا ً لعدم وجود أية إش��عاعات فيه ،ويس��تخدم النظام
جهاز كمبيوتر محمول مس��تقل مع خوارزمي��ات ذكية وأنظمة
تحليل دقيقة ميكنها تخفيض معدالت اإلنذار الكاذب بشكل كبري.

اليوم الرابع  20فرباير

هيئة التصنيع احلربي يف السودان تشارك ألول مرة
مبعرض آيدكس 2013
كتبت :نازيل ناصر البلوشي
تش��ارك «هيئ��ة التصنيع الحريب الس��ودانية» ألول مرة
مبعرض آيدكس  ،2013وأكد السيد عيل عثامن محمود
مدي��ر العالق��ات الخارجي��ة والناطق الرس��مي لهيئة
التصنيع الس��ودانية أهمية املش��اركة يف معرض ومؤمتر
الدف��اع الدويل آيدك��س  ،2013وقال أن م��ا مييز هذه
املش��اركة أن الوفد الزائر الرس��مي بقيادة وزير الدفاع
الفري��ق أول الركن عبدالرحيم محمد حس�ين ،وأضاف
أن نش��اط الهيئة يتلخص بعدد من املجاالت من أهمها
«إنتاج األسلحة» الخفيفة واملتوسطة والثقيلة والذخائر
الصغ�يرة واملتوس��طة والكب�يرة ،ك�ما تنت��ج املركبات
مبختلف أنواعه��ا» إضافة إىل اآلليات الثقيلة والدروع،
وكذلك التعدين وإنتاج املع��ادن وتصنيع اإللكرتونيات
ومعدات االتصال وصناعة الطريان مثل تصميم وتصنيع
الطائرات الخفيفة وصيانة وتأهيل وترفيع الطائرات أما
عن الصناع��ات البحرية فهي تنتج ال��زوارق والقوارب
والس��فن النهرية وتقوم ببناء وتأهيل وصيانة الس��فن
والقطع البحرية والنهرية واملهامت والتجهيزات إضافة
إىل األبحاث والتطوير.
وتتميز الهيئة السودانية بإمكانيات وقدرات صناعية
تجعلها من أكرب رواد الصناعة يف املنطقة مثل التشغيل
امليكانييك املربمج ،وتش��كيل املعادن ،وصهر املعادن يف
مصاه��ر الحديد والنحاس واألملونيوم والرصاص وطرقها
وصناعة س��بائك هذه املعادن حس��ب املواصفات التي
تستخدم لها السباكة املستمرة والسباكة الدقيقة وتقنية
اللح��ام املتق��دم املتمثل��ة يف تقنيات اللحام املس��تمر
واللح��ام الكهرب��ايئ ملختل��ف اإلس��تخدامات والطالء

بإستخدام أحدث األساليب والتقانات.
وتعت��ز هيئ��ة التصنيع الح��ريب بكونه��ا هيئة دامئة
التعل��م ،وتدرك أن نجاحه��ا حارضا ً ومس��تقبالً يعتمد
بالدرجة األوىل عىل مهارات وتفاين ثروتها البرشية التي
ال تدخر جهدا ً يف س��بيل إس��تثامرها اإلس��تثامر األمثل
وتنمية قدراتها اإلنتاجية واإلبداعية.
وتع��رض الهيئة من خ�لال معرض ومؤمت��ر آيدكس
 2013عددا ً من منتجاتها ومن أهمها «العدد واملعدات
الصناعي��ة وصناعة املركبات وصناع��ة البحرية وصناعة
الطريان والصناع��ات االلكرتوني��ة والربمجيات ،وكذلك
املهامت والتجهيزات والدروع ودبابات القتال الرئيس��ة
وعدد من أنواع األسلحة والذخائر.
ويعود نجاح الهيئة املتواصل بش��كل مبارش إىل دأبها
نحو تنمية قدرات ومهارات مواردها البرشية ومن خالل
تطوير هذه القدرات الحيوي��ة تعزز أصول الهيئة عىل وتوطني التكنولوجيا الحديثة واالس��تفادة منها يف مجال
نحو يوفر املوارد والطاق��ات الالزمة ملواجهة التحديات الدفاع ،ونجح��ت الهيئة ىف القيام بتل��ك املهمة بفضل
املتزايدة يف أس��واق تش��هد منافسة رشس��ة ،ولتحقيق الخط��ط والسياس��ات الت��ي انتهجته��ا وانفتاحها عىل
أقىص فائدة ممكن��ة من موظفيها تواصل الهيئة تحفيز اآلخرين ،وتعترب الهيئة ركيزة من ركائز التنمية والنهضة
منتس��بيها عرب العديد من الربامج التي تشمل مكافآت الصناعية والزراعية يف الس��ودان من خالل إس��هاماتها
األداء والتطوي��ر الوظيف��ي والتعلم املس��تمر وتطوير املتمي��زة وإدخالها للعدي��د من الصناع��ات والتقانات
الثقافة اإلدارية وثقافة العمل وغريها من الجوانب التي الهامة.
كام تعترب الهيئة منوذجاً ناجحاً للرشاكة بني القطاعني
تعزز األداء ،وتس��اعد عىل إجتذاب املوظفني املوهوبني
الع��ام والخاص ،وتتميز بباقة من املنتجات العس��كرية
واإلحتفاظ بهم عىل رأس العمل.
يذكر أنه تم تأسيس هيئة التصنيع الحريب السودانية ألغراض الدف��اع املرشوع ،وباقة م��ن املنتجات املدنية
يف ع��ام  1993به��دف قي��ام صناعات حربي��ة متطورة الت��ي تس��اهم به��ا يف تنمي��ة وتطوير البالد يف ش��تى
ملقابل��ة احتياج��ات الدفاع بالبالد ،واملس��اهمة يف نقل املجاالت.
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