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محمد بن راشد ومحمد بن زايد
يفتتحان فعاليات «آيدكس »2015
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب
“ رعاه الله “ وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة  ..أمس فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
“ آيدكس  .. “ 2015وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو أولياء
العهود والش��يوخ وضي��وف الدول��ة إىل جانب فخامة

الرئي��س عمر حس��ن أحمد البش�ير رئي��س جمهورية
الس��ودان وفخامة الرئي��س رس��تم مينيخانوف رئيس
جمهورية تتارس��تان ،ورؤس��اء وفود الدول الش��قيقة
والصديقة.
وش��هد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
والضيوف العرض العس��كري الذي ج��رى أمام املنصة
الرئيسية يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدا أجنحة
الدول المشاركة في المعرض
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “
رعاه الله “ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهي��ان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة كل عىل حدة بجولة تفقدي��ة يف مختلف
أرجاء معرض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس .“2015
واطل��ع س��موهام ع�لى آخ��ر منتج��ات رشكات
الصناعات العس��كرية واألنظم��ة الدفاعية املتطورة
من دولة اإلمارات والدول الش��قيقة والصديقة الـ55
املشاركة يف املعرض دورته الـ .12
وأشاد صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل
مكت��وم بحجم املش��اركة الوطنية أوال ثم مش��اركة
ال��دول الش��قيقة والصديقة يف “ آيدك��س “ 2015
ال��ذي وصفه س��موه بأنه أضحى م��ن أهم املعارض
الدولية الصناعية وأكرث اس��تقطابا للصناعات العاملية
املتخصص��ة يف مختل��ف املج��االت الدفاعية خاصة
تقنيات الدفاع الجوي والربي ثم البحري .
وأكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل
نهي��ان أن مع��رض ومؤمتر الدفاع ال��دويل “ آيدكس
 “ 2015واملع��ارض املصاحب��ة تعد نافذة لتس��ليط
الضوء عىل صناعاتنا الدفاعية الوطنية التي أصبحت
تتمتع بثقة عاملية متنامية.

سيف بن زايد يفتتح معرض الدفاع البحري «نافدكس »2015
تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” افتتح
الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح
أمس  -معرض الدفاع البحري “نافدكس ”2015
الذي يقام عىل الرصيف البحري املقابل للمنصة
الرئيس��ية ملركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن
فعاليات معرض الدفاع الدويل “آيدكس.”2015
وج��ال س��موه يف أجنحة ال�شركات الوطنية
والعاملي��ة املش��اركة يف مع��رض الدف��اع الدويل
“آيدكس” واملعرض البح��ري “نافدكس” وتبادل
سموه األحاديث مع العارضني حول املعرض.
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وكيل وزارة الدفاع يلتقي كبار ضيوف المعرض
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس
وكي��ل وزارة الدف��اع مبكتبه يف مع��رض الدفاع
ال��دويل ايدك��س  2015مبرك��ز أبوظب��ي الدويل
للمعارض امس كال عىل حدة معايل املشري الركن
الش��يخ خليفه بن أحمد آل خليفة القائد العام
لقوة الدفاع البحريني و بيدرو أرغييس ساالفرييا
وزير أسبانيا لشؤون الدفاع و معايل فيليب دون
العضو يف الربملان الربيطاين ووزير معدات الدعم
وتكنواوجيا الدفاع و الفريق زهانج يوكيس عضو
اللجنة العسكرية املركزية للحزب الصيني.
وجرى خ�لال اللق��اءات اس��تعراض عالقات
التعاون بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وكل
م��ن اعضاء وفود الدول الزائرة وجوانب تفعيلها
وتطويره��ا مبا يخ��دم املصلحة املش�تركة إضافة
إىل الش��ؤون ذات الصلة باملجاالت العس��كرية
والدفاعية.
كام جرى تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد
مع��رض الدفاع ال��دويل ايدك��س  2015باعتباره

البواردي مستقبالً وزير الدفاع الروماين
حدثا عس��كريا عامليا يس��تقطب كبار الرشكات
العاملية املصنعة ألنظمة الدفاع والس�لاح ويؤمه
كبار املس��ئولني وصناع القرار م��ن دول املنطقة
مل��ا يوفره من أرضيه تعرض آخر ما توصلت إليه
تكنولوجيا الس�لاح والدفاع بالش��كل الذي يلبي

متطلبات واحتياجات مختلف جيوش العامل .
وق��د أش��اد الضي��وف بحس��ن إدارة وتنظيم
املعرض وما يش��هده من إقب��ال متواصل يربهن
ع�لى نج��اح اإلم��ارات وريادته��ا يف الصناع��ة
املعرضية.

قائد القوات الجوية يلتقي كبار ضباط
الوفود المشاركة

قائد القوات البحرية يستقبل عددًا من
ضيوف المعرض

العلوي مستقبالً رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية البيالرويس
اس��تعرض س��عادة اللواء الرك��ن طي��ار ابراهيم نارص العل��وي قائد
الق��وات الجوية والدف��اع الجوي مبكتبه يف “ آيدك��س  “ 2015أمس
عالق��ات التعاون مع كال من الفريق س�يرجي جورولوف رئيس لجنة
الدولة للش��ؤون العس��كرية الصناعية البيالرويس والفريق أول زانج
يوكس��يا عضو اللجنة العس��كرية املركزية للحزب الش��يوعي ورئيس
دائ��رة التس��ليح العامة الصيني وبيث ماكورمي��ك مدير ادارة الدفاع
لتكنولوجيا االمن االمرييك.

املرشخ مستقبالً قائد القوة املحيطية األسرتاتيجية الفرنسية
استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد القوات
البحري��ة يف مكتبه مبعرض آيدكس  2015صباح اليوم الفريق الركن بحري
لوي ميش��يل غييوم قائد القوة املحيطية األس�تراتيجية الفرنس��ية ومعايل
جانني هينس وزير الدفاع الهولندي.
وت��م خ�لال االجتامع��ات التي حرضها ع��دد من كبار ضب��اط القوات
البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون ،ومناقشة عدد من
املواضيع العسكرية املشرتكة.
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رئيس األركان يستقبل عددا من رؤساء الوفود المشاركة
اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف معرض
“ آيدك��س  “ 2015اليوم كال ع�لى حده الفريق
أول الركن مش��عل محمد الزين مستشار جاللة
مل��ك األردن للش��ؤون العس��كرية رئيس هيئة
األركان املش�تركة األردني��ة والفري��ق أول جانغ
يو س��يا عضو اللجنة العسكرية املركزية للحزب
الش��يوعي رئيس دائرة التس��ليح العامة لجيش
التحرير الش��عبي الصين��ي و الفريق أول راحيل
رشيف رئيس أركان الجيش الباكس��تاين والفريق
أول ميخائيل كوس��تار أكوس رئيس أركان الدفاع
الوطن��ي اليون��اين الذين ي��زورون الب�لاد حاليا
للمش��اركة يف فعالي��ات معرض ومؤمت��ر الدفاع
الدويل “آيدكس .”2015
ورحب س��عادة رئيس أركان القوات املسلحة
بالضيوف وبحث معهم عالقات الصداقة وأوجه
التع��اون القامئ��ة بني الق��وات املس��لحة لدولة
االم��ارات العربي��ة املتحدة والقوات املس��لحة
لبلدانهم الصديقة.

الرميثي مستقبالً رئيس هيئة األركان املشرتكة األردنية
ك�ما تم خالل اللق��اءات اس��تعراض مجاالت تبادل االحاديث حول أهمية الدورة الثانية عرش
التع��اون والتنس��يق يف ع��دد م��ن املج��االت ملع��رض ومؤمتر الدفاع ال��دويل “آيدكس ”2015
العس��كرية والدفاعي��ة يف ظل الحرص املش�ترك باعتباره��ا منص��ة دولي��ة هامة تع��رض أحدت
لرف��ع مس��توى التع��اون إىل آفاق أوس��ع ومبا تقنيات الدفاع ومستجدات الصناعات العسكرية
يحقق املصالح املشرتكة .وتناولت اللقاءات آخر التي تتس��ارع بش��كل مضطرد وحجم مش��اركة
التط��ورات واملس��تجدات يف املنطق��ة والقضايا صناع��ات ومعروضات بلدانه��م يف هذه الدورة
ذات اإلهتامم املش�ترك .وجرى خ�لال اللقاءات التي تشهد مزيدا من التوسع والتطور.

رئيس هيئة اإلمداد يستقبل رئيس لجنة
الشؤون العسكرية الصناعية البيالروسي

قائد القوات البرية يستقبل عددًا من
ضيوف «آيدكس»

البلويش يستقبل الفريق سريجي غودو لوين
استقبل س��عادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد البلويش رئيس
هيئ��ة االمداد يف مكتبه مبع��رض «آيدكس  »2015الفريق س�يرجي
غودو لوين رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية لجمهورية
بيالروس��يا  .وجرى خالل اللقاء اس��تعراض عالقات التعاون بني دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة و بيالروس��يا وجوانب تفعيلها وتطويرها
مبا يخدم املصلحة املش�تركة إضافة إىل الشؤون ذات الصلة بالشؤون
اللوجستية.

العامري نائب القائد العام للقيادة املركزية للجيش األمرييك
اس��تقبل العمي��د صالح محمد العامري قائ��د القوات الربية مبكتب��ه يف معرض الدفاع
الدويل “ايدكس  ”2015كال عىل حده الفريق أول راحيل رشيف قائد الجيش الباكستاين
والل��واء دانا بيتارد نائب القائد العام للقيادة املركزي��ة للجيش األمرييك واللواء ديفيد
كولن مس��اعد رئيس هيئ��ة االركان العامة الربيطاين الذي ي��زوران البالد حالياً لحضور
فعاليات مع��رض الدفاع الدويل “آيدكس  .”2015واس��تعرض قائ��د القوات الربية مع
الضيف��ان عالقات التعاون القامئة بني الجانبني وس��بل تعزيزها وما تش��هده من تطور
خصوصاً ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بني البلدين الصديقني.
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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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جرى تطويره خصيصا لقوات االنتشار السريع

مدفع الهاون «الهاوتزر»  M777مثالي للبيئات الصحراوية

يتطل��ب املوق��ع الجغرايف ل��دول الخلي��ج العربية،
باإلضاف��ة إىل البيئ��ة الصحراوية للمنطقة ،س�لاحا
ميكن نقله بسهولة من أجل التعامل مع التهديدات
االس�تراتيجية .ويتطلب أمن املنطقة ككل استخدام
أكرث األس��لحة الحديثة تطورا املطروحة يف األس��واق
حالي��ا ،مبا يف ذلك مدفع اله��اون (الهاوتزر) M777
الخفيف الوزن.
يعت�بر مدفع الهاون (الهاوت��زر)  M777الخفيف
ال��وزن عيار  155ملليمرت  39املدف��ع الرئييس الذي
جرى تطويره خصيصا لقوات االنتشار الرسي ع �rap
 id reaction forcesألداء الحمالت العس��كرية أو
حامي��ة الحدود .ويعترب ه��ذا املدفع مدفعا خفيف
الوزن وخفيف الحركة بدرجة كبرية ،وميكن نرشه إما
كبطارية أو نرشه كس�لاح مستقل مبساعدة املراقبة
الرقمية للن�يران .ويدخل مدفع اله��اون (الهاوتزر)
 M777الخفي��ف ال��وزن س��احة املعرك��ة قبل أي
قطع��ة مدفعية مقطورة towed artillery system
أخ��رى ،وذلك مل��ا يتميز به من ق��وة نريانية رسيعة
وحاس��مة بفضل دقة القصف والقدرة عىل اعرتاض
األس��لحة املعادي��ة  interdictionوالدعم املبارش.
ويعترب مدفع اله��اون (الهاوت��زر)  M777الخفيف
الوزن س�لاحا رابحا أكيدا بفض��ل قدرته عىل العمل
يف البيئات الصحراوية ملدة تزيد عىل عرش سنوات.
كام ميكن أيضا نقل مدفع الهاون بالطائرة ،ونرشه

مبعرفة طوافات الدعم الربمائي ة �amphibious sup
 port craftثم إنزاله عىل الش��اطئ أو نقله بالسفن
وتحريكه عىل الشاطئ بواسطة الطائرات املروحية.
وال يزي��د وزن مدفع اله��اون (الهاوتزر) M777
الخفي��ف ال��وزن عن أي بدي��ل تقلي��دي آخر من
البدائل التي تحتاج إىل مركبات قطر ثقيلة heavier
 towing vehiclesذات الحركة املحدودة يف البيئات
الصعب��ة مثل الرم��ال الناعمة أو الط��رث الصخرية
الوع��رة ،ولكن ميكن قطر مدفع اله��اون (الهاوتزر)
 M777الخفي��ف الوزن باس��تخدام مركبات صغرية
ذات ق��درة عالي��ة عىل املن��اورة يف س��احة القتال.
وميك��ن نق��ل املدفع ومركب��ة القط��ر الصغرية جوا
باستخدام الطائرات املروحية املساندة مثل CH47,

 CH53 and V22 Ospreyك�ما ميكن أيضا إيصاله
إىل موقعه عن طريق إس��قاطه باملظلة (الباراشوت)
لضامن رسعة انتشاره ووصوله إىل املواقع الصعبة.
وميكن نصب مدف��ع اله��اون (الهاوتزر) M777
الخفيف الوزن يف أقل م��ن دقيقتني ،وميكن تهيئته
للعمل يف أقل من ثالث دقائق .وباإلضافة إىل قدرته
عىل إطالق الذخرية القياس��ية يتمي��ز مدفع الهاوتز
بقدرت��ه عىل إط�لاق الذخ�يرة الهجومي��ة الدقيقة
الجدي��دة  M982 Excaliburملس��افات تزيد عىل
 37كيلومرتا ،عالوة عىل اس��تخدام القذائف املوجهة
القياس��ية املتع��ددة multi service-standard
 guided projectileمقاس  5بوصات ملس��افة تزيد
عىل  100كيلومرتا.

بولي الصينية تعرض طائرة بدون طيار بسرعة  180كيلومترًا /الساعة
أف��اد لي��و ذي��ه مدير م�شروع برشك��ة “بويل”
الصينية ،بأن الرشكة تعرض طائرة بدون طيار يف
مع��رض “اندكس  ،”2015ت��م تصنيعها قبل عام
من اآلن ،وتس��تخدم الطائرة يف االستكش��افات
واالس��تطالعات الحربي��ة ،وع��دد م��ن امله��ام
العسكرية األخرى.
وأض��اف :تتمي��ز “الطائ��رة  ”UZ-5Eبأنه��ا
تستطيع الطريان ملدة  6ساعات وتصل حمولتها
إىل  50كيلوجرام��اً ،ويص��ل وزنه��ا عن��د اإلقالع
إىل  420كيلوجرام��اً ،كام تص��ل رسعتها إىل 180
كيلومرتا ً /الس��اعة ،ويبلغ أقىص ارتفاع لها 3500

مرت ،كام تبلغ درجة التحكم  80كيلو مرتا ً.
وأوضح ذيه أن الرشك��ة عملت عىل أن تكون
الطائرة مزودة بأح��دث التقنيات مبا مييزها عن
نظرياتها يف العامل ،الفتاً إىل أنه تم إدخال “الطائرة
 ”UZ-5Eيف الجي��ش الصيني ،حي��ث بلغ عدد
املروحي��ات من هذا النوع ال��ذي اقتنته القوات
املسلحة الصينية  12مروحية ،وأنه جار تسويقها
خارج الصني ألول مرة.
وذك��ر أن معرض اندكس يع��د فرصة عظيمة
لعرض ه��ذه الطائ��رة ،فف��ي الي��وم األول من
املعرض ،اس��تقبل جناح الرشكة مئات األشخاص

م��ن الجمه��ور واملعني�ين بالتس��ليح يف دولهم،
إضافة إىل تلقي الرشكة لعدد من العروض إلبرام
صفقات حول تصدير الطائرة بعض الدول.
وأك��د مدي��ر م�شروع برشكة ب��ويل عىل قوة
وحس��ن تنظي��م املعرض ،حي��ث تولي��ه إمارة
أبوظبي عناية كبرية ،م��ا جعله قبلة العديد من
كربيات الرشكات املصنع��ة واملصدرة للمنتجات
العس��كرية من أسلحة ومس��تلزماتها ،إضافة إىل
أنه بات يشهد العديد من الصفقات الكبرية ،كام
أصبح ملتق��ى للقيادات يف الع��امل ،ما يتيح لهم
تبادل الخربات ووجهات النظر يف مجال التسليح.
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خالل أحوال الطيران الصعبة

السالمة أوال ...شعار الطائرة Rafale
من أج��ل من��ع قائ��دي الطائرات م��ن فقدان
إحداثياتهم خالل أحوال الطريان الصعبة س��يتم
تجهي��ز الطائر ة  Rafaleمن إنت��اج رشكة �Das
 saultب “نظ��ام آيل لتجنب االصطدام األريض”
fully-automaticAGCAS
(automatic
)ground collision avoidance system
اعتبارا من ع��ام  .2018ومن أجل إعادة الطائرة
 Rafaleإىل نقط��ة الس�لامة يف أقل فاصل زمني
ممك��ن أثناء وجود الجناح�ين والطائرة يف وضع
الصعود قليال  slight climbتتم عملية اإلطالق
يدوي��ا عن طريق الضغط ع�لى زر موجود عىل
لوح��ة األجهزة الخاصة بالطيار .وتقوم إش��ارات
اإلنذار السمعية والبرصية Audio and visual
 alarmsاملوج��ودة ع�لى كافة شاش��ات العرض  )avoidance systemل��دى الطائ��رة Rafale
بتحذير الطيار من ق��رب دخول الطائرة يف بيئة مبراقبة ارتفاع الطائرة فوق سطح األرض ،وإجراء
خطر ة � controlled flight into terrain danتقييم متواصل ألي مخاطر جوية محتملة.
)ger (CFIT
ويعمل النظام اآليل الخاص بتجنب االصطدام
ومع ظهور وضع “الرقابة األرضية” األتوماتييك األر يض �fully-automaticAGCAS (auto
matic ground collision avoidance sys- fully automatic ‘ground watch’ mode
الذي يجري تطويره حاليا ستكون الطائرة قادرة  )temل��دى الطائ��رة  Rafaleم��ن خالل قاعدة
ع�لى تصحي��ح وضعه��ا  initiate a recoveryبيان��ات ثالثي��ة األبعاد ومن خ�لال الطيار اآليل
بنفس��ها مبجرد إدراكها بالدخ��ول يف بيئة خطرة  autopilottوأنظم��ة املراقب��ة الرقمي��ة �digi
 ،tal fly-by-wire control systems controlled flight into terrain dangerويك��ون
 )(CFITأو إذا أصبح الطيار عاجزا عن أداء مهامه النظام مستعدا دامئا لتنفيذ مناورة “التدحرج ثم
بس��بب فقدان الوعي بفع��ل الجاذبية األرضية االرتفاع بخط مستقيم” ‘roll and pitch up to
 upright’ manoeuvre G-LOC (g-induced loss of consciousالتي يحتاج تنفيذها إىل )nessوس��يقوم النظ��ام اآليل الخ��اص بتجنب ع��دة ثوان دون أي تدخل من جانب الطيار ويف
االصط��دام األريض  fully-automaticAGCASكل الظروف واألحوال ودون أي إنذارات كاذبة.
tion
 collisionوتتمتع رشك ة �Dassault Avia
(automatic ground
كبرية
بخ�برة عاملية

تؤهله��ا لضب��ط النظ��ام اآليل الخ��اص بتجنب
االصط��دام األريض fully-automaticAGCAS
(automatic ground collision avoidance
 )systemل��دى الطائ��رة  ،Rafaleويجب تنفيذ
مناورة تصحي��ح األوضا ع �recovery manoeu
 vreيف الوقت املحدد مع تجنب أي حركة عنيفة.
وم��ن املق��رر أن تبدأ اختب��ارات النظام اآليل
الخاص بتجنب االصط��دام األر يض �fully-auto
maticAGCAS (automatic ground colli )sion avoidance systemيف ش��هر إبريل عام
 2015يف ظ��ل تعاون وثيق بني مهنديس التحكم
يف الط�يران لدى رشكة  Dassault Aviationمع
الخرباء األرضيني من أجل تطوير النظام املش��ار
إليه ،وتطوير أوضاع تشغيله.
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«داينكورب انترناشيونال» رائدة في مجال اإلمدادات اللوجستية:

مجموعة فريدة من الخبرات عبر طيف واسع من التخصصات

تتمت��ع رشكة  DynCorp Internationalبخربة
طويل��ة تزيد عىل س��تة عقود كرشي��ك موثوق
به للعمالء التجاريني والحكوميني والعس��كريني،
وستطرح الرشكة ،التي تشارك يف معرض “آيدكس
 ،”2015مجموع��ة م��ن املنتج��ات املختلفة يف
مجال الطريان واإلمدادات اللوجستية والتدريب
وجمع املعلومات والحلول التشغيلية.
ورصحت رشك��ة DynCorp International
بأنها “تعتز بتقديم الدعم الالزم لدولة اإلمارات
العربية املتح��دة ودول مجل��س التعاون لدول
الخلي��ج العربي��ة عن طري��ق تأم�ين املنتجات
الفريدة التي تلبي متطلب��ات كل عميل يف عامل
حافل بالتقلب��ات املس��تمرة” .وأضافت الرشكة
أنه��ا “تتمتع بخربة دولي��ة طويلة تؤهلها لتأمني
الك��وادر البرشي��ة الالزم��ة يف ع��دد كب�ير من
التخصصات املختلفة”.
وتعت�بر رشك��ة DynCorp International
رشك��ة صناعي��ة عاملية رائ��دة يف مج��ال تأمني
الك��وادر البرشي��ة األمني��ة املدربة واملتمرس��ة
الالزمة لتنفيذ كافة املهام يف جميع أنحاء العامل.
وتستخدم الرشكة شبكة توظيف عاملية تتيح لها
إمكاني��ة اختيار الخرباء امله��رة واملحنكني الذين
يدركون معنى االحرتافية الالزمة والحساس��يات
املصاحب��ة عادة للمه��ام التي يت��م تنفيذها يف

البيئات الثقافية املختلفة.

قدرات متنوعة

تعتز رشكة  DynAviationبطرح مجموعة كبرية
ومتنوعة من املنتجات الفضائية وأجهزة الطريان
والعملي��ات الجوية عىل مس��توى العامل .وتقدم
الرشك��ة كافة الخدم��ات املتخصصة ،ب��دءا ً من
إج��راء أعامل الصيانة اليومي��ة ألجهزة ومعدات
الط�يران واألجه��زة األرضية وعم��ل التعديالت
والعم��رات الالزمة ،وانته��اء بعمليات املطارات
والطائ��رات الش��املة ،وذلك مب��ا يضمن تحقيق
والسالمة واملوثوقية واألداء األمثل.
وتس��تغل رشك��ة  DynGlobalمجموع��ة

متكامل��ة من الق��درات واإلمكاني��ات املتنوعة
ل��دى الرشك��ة األم DynCorp International
وس��نوات خربتها الطويلة من أجل تقديم خدمة
مميزة لعمالئها التجاريني يف جميع أنحاء العامل.
وتح��رص رشك��ة  DynLogisticsع�لى تأمني
أفض��ل درجة م��ن درج��ات الجاهزي��ة للمهام
عن طري��ق تقديم حلول الدعم الش��املة ،مثل
اإلمدادات اللوجستية التقليدية والطارئة ،ودعم
العمليات والصيانة ،وتعديل املنصات وتحديثها،
وإدارة سالس��ل اإلم��داد ،والتدري��ب ،وتقدي��م
الخدم��ات املتنوعة الخاصة بدع��م مهام جمع
املعلومات.

«بيليكن» األمريكية تعرض حقائب حفظ للصواريخ والطائرات
تع��رض رشك��ة بيليك��ن األمريكي��ة املتخصصة يف
تصني��ع الحقائب املس��تخدمة يف حفظ األس��لحة
والذخ�يرة واملعدات الحربية ،ع��ددا ً من منتجاتها
خالل مش��اركتها مبعرض أيدكس  ،2015وتستطيع
ه��ذه الحقائ��ب املصنوعة من البالس��تيك القوى،
حف��ظ املنتج��ات الحربية عىل اخت�لاف أحجامها،
ضد الك�سر والحريق وعوام��ل التعرية والطقس،
وتتف��اوت املقاس��ات املصنعة من ه��ذه الحقائب
لتصل إىل  500قياس.
رصح بذل��ك أحمد خضري مدي��ر فرع الرشكة يف
الرشق األوس��ط وش�مال أفريقيا ،والذي يتخذ من

أحمد خضير :اإلمارات
سوق رئيسية لمنتجاتنا
في الشرق األوسط
إمارة ديب مقرا ً له ،وال��ذي ذكر أن الرشكة مبيعات
الرشكة الس��نوية تفوق الـ 20ملي��ون دوالر ،ويعد
السوق اإلمارايت من بني األسواق الرئيسية للرشكة.
وأضاف أن أحجام الحقائب التي تصنعها الرشكة
تختلف حس��ب املقاس��ات واملواصف��ات التي يتم
تحديده��ا من قبل العمالء ،وتبل��غ أحجام ضخمة

تتسع لحفظ صواريخ وطائرات بطول  12مرتا ً ،الفتاً
إىل أنه ال يقترص استخدام تلك الحقائب فقط عىل
األس��لحة والذكية ،لكنه يتعداه ليشمل العديد من
االستخدامات األخرى ،س��واء يف القطاع الصحي أو
الدفاع املدين أو الجانب العسكري.
وحول املش��اركة يف معرض اندك��س ذكر خضري
أن رشكة “ بيليكن” تش��ارك بشكل دوري ،من دون
انقطاع ،باملعرض ،مل��ا ميثله من فرصة كبرية أمامها
لع��رض منتجاتها والرتويج له��ا ،حيث يعد املعرض
ساحة عاملية لألس��لحة وما تتطلبه من مستلزمات
متعددة يف مجاالت العمل العسكري.
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الحرب القائمة على األسلحة دقيقة اإلصابة

حلول األسلحة الجوية
مثبتة الفعالية في أرض
المعركة لتحقيق النجاح
في المهمات القتالية
في أرض المعركة ،يعتمد الحفاظ على أرواح المقاتلين على مدى
جودة أداء المع ّدات التي يستخدمونها .ولقد حازت حلول شركة “ريثيون”
على ثقة المقاتلين ،كونها قائمة على ضمان نجاح المهمات ،بأدائها
مثبت الفعالية في أكثر الظروف تطلّب ًا .وباعتبارها الرائدة على صعيد
العالم في تصميم وتطوير وإنتاج باقة متكاملة وشاملة من األنظمة
الصاروخية ،تو ّفر “ريثيون” حلو ً
ال مثبتة الفعالية خالل الحرب القائمة على
األسلحة دقيقة اإلصابة ،تبرهن عن موثوقيتها االستثنائية واعتماديتها
ً
مهمة تلو األخرى ،ومعركة بعد معركة.
العالية وقدراتها المعززة،

Raytheon.com
تواصل معنا
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“Customer Success Is Our Mission” is a registered trademark of Raytheon Company.
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من إنتاج رايثيون Raytheon’s Standard Missile-3

صواريخ  SM-3المعيارية تنطلق من البر أو البحر
عندم��ا تن�شر الوالي��ات املتح��دة أول موق��ع لها
لصواري��خ ‘ Aegis Ashore’ SM-3األرضي��ة يف
رومانيا يف وقت الحق من هذا العام س��يصبح هذا
الصاروخ الوحيد من نوع��ه املتميز باملرونة لنرشه
يف البحر والرب.
قال دين جيهر ،مدير برنامج الصواريخ املعيارية
الربي��ة يف رايثي��ون“ :ينظ��ر إىل صواري��خ SM-3
عىل نطاق واس��ع بأنها أفض��ل األنظمة االعرتاضية
للصواريخ البالس��تية ،غري أنها مل يعد اس��تخدامها
مقص��ورا ً عىل الس��فن؛ حيث ميكن إط�لاق هذه
الصواريخ نفسها من البحر أو الرب عىل حد سواء”.
اقت�صر ن�شر صواري��خ SM-3حت��ى اآلن عىل
الواليات املتحدة والياب��ان عىل طرادات ومدمرات
Aegisوقد نجح��ت اختبارات الصاروخ يف أكرث من
 25اختب��ار يف البحر ،وقد ت��م إجراء االختبار األول
يف الرب لصاروخ  SM-3يف موقع  Aegis Ashoreيف
هاواي خالل العام املايض.
بإم��كان الص��اروخ الدف��اع عن املناط��ق كافة،
ك�ما يقول جيهر ،م�ما يقلل من ع��دد البطاريات
والصواريخ املطلوبة للدفاع عن بلد ما.
وأضاف جيهر“ :إن  SM-3يوفر حامية أكرب بكثري
ملنطقة أك�بر كثريا ً من أي نظ��ام دفاعي صاروخي
متنقل .فاالنتقال من السفينة إىل الرب يتصف بكثري
م��ن املنطقية ويفت��ح األبواب أم��ام من يرغب يف

االستفادة من هذه القدرات يف الدفاع عن الوطن”.
ومبا أن صاروخ  SM-3يدمر التهديدات يف أماكن
ال يس��تطيع غريه تدمريها ،فإن��ه يزود الدول مبزيد
من الوقت يك ترد.
وأصدر مركز التقييامت االس�تراتيجية وامليزانية
Center for Strategic and Budgetary As )sessments (CSBAتقريرا ً يف عام  2014يش�ير
إىل أن مواقع  SM-3الربية س��تكون مبثابة خيارات
رائعة يف كل من الرشق األوسط واليابان للدفاع عن
مواقع ثابتة.
وسوف تس��تخدم مواقع  Aegis Ashoreنفس
النظام القت��ايل والرادار ونظام اإلط�لاق العمودي
ال��ذي يتم ن�شره اليوم ع�لى أكرث س��فن البحرية
األمريكية تطورا ً.
قال جيهر“ :بإمكان موقع  ، Aegis Ashoreمثلام
لو كان س��فينة ،إطالق صواريخ أخرى غري صاروخ
 .SM-3تص��ور لو أنك أضف��ت صواريخ  SM-2و
 SM-6و ESSMفس��يكون لدي��ك ق��درات دف��اع
صاروخية متكاملة وبعدة مستويات ضد الصواريخ
البالس��تية وصواريخ كروز والطائ��رات بدون طيار
والطائرات املعادية ”.إن رايثيون تخطط ،باالشرتاك
مع وكالة الدفاع الصاروخي ،للبدء يف اختبار قدرات
دفاعية جديدة ضد الصواريخ البالس��تية وذلك من
أجل صواريخ  SM-6خالل عام .2015

«نورنكو» الصينية تعرض راجمتي صواريخ بعيدة وقصيرة المدى
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عرض��ت رشكة نورنك��و الصيني��ة املتخصصة يف
تصني��ع األلي��ات الحربي��ة ،يف مع��رض اندكس
 ،2015ع��ددا ً من املعدات الحربية ،بينها راجمتا
صواريخ ،بعيدة املدى وقصرية املدى.
وق��ال ج��ي آي نائ��ب مدي��ر املبيعات يف
الرشك��ة ،إن راجم��ة الصواري��خ بعيدة املدى
“ ”AR3تس��تهدف اله��دف بنوع�ين م��ن
الصواري��خ ،أحدهام عي��ار  ،370حيث تصل
رسعته إىل  220كيلومرتا ً/الساعة ،بينام األخرى
عي��ار  ،300فتصل رسعت��ه إىل  130كيلومرتا ً/
الس��اعة ،مشريا ً إىل أن س��عر الراجمة يتحدد

حس��ب اإلضافات التي يطلبها العميل لتزويد دول الع��امل حتى الوقت الراهن ،مؤكدا ً أن بعض
ممث�لي الدول من املش��اركني يف معرض اندكس
الراجمة بها.
وتاب��ع :أما راجم��ة الصواريخ قص�يرة املدى الحايل ،أجروا معهم مفاوضات القتناء الراجامت.
وذكر جي آي أن رشكة نورنكو تعترب مش��ارك
“ ،”SR5فرتم��ي نوعني م��ن الصواريخ ،أحدهام
عيار  ،220واآلخ��ر عيار  ،122وتكون أقل حجامً دائم ملعرض اندكس أبوظبي منذ تدشينه تقريباً،
م��ن الراجمة بعي��دة املدى ،موضح��اً أن عملية ومل تنقطع عن عرض منتجاتها حتى دولة املعرض
تس��ليح الجي��ش بها تنصب عىل ع��دد الكتائب الحالي��ة ،منوهاً ب��أن املعرض ميتاز ه��ذا العام
والرسايا يف كل كتيب��ة ،فالكتيبة الواحدة تتكون بروعة تنظيمه ،إضافة إىل توفري جميع الخدمات
اللوجستية التي يحتاجها الزائرون له واملشاركون
من  3رسايا ،ويستلزم لكل رسية  6راجامت.
وأش��ار إىل أن رشكة نورنك��و صدرت راجامت به ،ومن ثم فقد تفوقت إمارة أبوظبي يف تنظيم
الصواريخ بنوعيها قصرية وطويلة املدى إىل  4من املعرض بشكل كبري.
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 CAEتعود إلى معرض آيدكس بمجموعة من
التقنيات الالفتة وبخطط كبرى للمستقبل
تعترب  CAEيف مقدمة الرشكات عىل الصعيد
العاملي م��ن حيث تقديم حل��ول التدريب
اعت�مادا ً ع�لى تكنولوجيا املح��اكاة الرائدة
عامليا ً .وتضم الرشكة  8000موظف يتوزعون
عىل أكرث من  160موقعا ً ومركزا ً للتدريب يف
 35دولة يحرضها  120,000شخص سنويا ً من
خالل برامجها .ومتتل��ك الرشكة رؤية عاملية
لتغدو الرشيك املختار للعمالء الناش��طني يف
بيئات معقدة وذات مهام حساسة .وباعتبار
أن الرشك��ة تقوم بتقديم أكرث الحلول املبنية
عىل املح��اكاة ابتكارا ً وإبداع��ا ً ،والتي تعزز
الس�لامة ،وتحس��ن الكفاءة ،وتحافظ عىل
الجاهزية ،فإنها توف��ر بالتايل مراكز تدريب
باملحاكاة لقوات الدف��اع واألمن ،وخدمات
تدريبي��ة ،ومحفظة ش��املة م��ن منتجات
املحاكاة تشمل قطاعات السوق يف املجاالت
الجوية والربية والبحرية والسالمة العامة.

وركزت معروضات رشكة  CAEيف معرض
آيدكس ع�لى طائف��ة من أح��دث تقنيات
وحلول وقدرات املحاكاة ،ش��ملت التدريب
ع�لى املروحي��ات وبروفات امله��ام وحلول
التدري��ب البحري��ة ونظ��ام GlobalSim
للمح��اكاة البناءة ،وذلك م��ن أجل القيادة
وتدريب العنارص.
وما تزال  - CAEبحضورها الثابت واملميز
يف املنطق��ة ال��ذي يع��ود تاريخ��ه إىل عام
 – 1982تواصل تعزي��ز ومتابعة تكنولوجيا
قاعدة البيانات املش�تركة ،مبس��تويات عليا
م��ن التكام��ل ،وذل��ك م��ن أج��ل اإلرساع
بعملية التدريب وتحس�ين كفاءات عمالئها
املدنيني والعس��كريني يف الرب والبحر والجو.
كام تهدف الرشكة أيض��ا ً إىل تعزيز مراكزها
كمزود لتدريب عىل سيناريوهات الطوارئ
يف الوق��ت الحقيقي ،بين�ما تقوم يف الوقت

نفسه بتقوية مركزها بني رشكائها اإلقليميني.
وتبقى  CAEيف املقدمة يف مجال بنى أجهزة
املحاكاة التي تشهد طلبا ً كبريا ً عليها.
س��جلت إيرادات الرشكة  2.1مليار دوالر
يف الع��ام امل��ايل  ،2014وهي مس��تمرة يف
النم��و ،كام تقوم الرشك��ة بتقديم التدريب
باملح��اكاة عرب برام��ج ومنص��ات وتنوعة،
وتقوم مبقارنات مبارشة بني أنظمة املحاكاة
املواكب��ة ألحدث التقني��ات وتدريب العامل
الحقيق��ي ،ولذا ف��إن تقنية املح��اكاة لدى
 CAEتقلل من احتامالت حدوث خس��ائر
يف األرواح أو املعهدات يف الحوادث املتصلة
بالتدريب ،مع الحد يف الوقت نفسه بدرجة
كبرية من تكاليف التشغيل ألجل التدريب،
بحي��ث تنخف��ض هذه التكالي��ف يف بعض
الح��االت إىل ُع�شر التكالي��ف األصلي��ة يف
الوقت الحقيقي.

وبشكل كامل على النمذجة واحملاكاة
إنها حقيقة ...ال توجد سوى شرك ٌة عاملي ٌة واحدة تركز بحق
ٍ
والتدريب .ففي جميع أنحاء العالم ،التدريب واحملاكاة هو اختصاصنا.
نحن في شركة " "CAEنفخر بتقدمي تقنيات منذجة ومحاكاة عاملية املستوى إلى جانب مجموعة شاملة
من منتجات احملاكاة ومراكز التدريب وخدمات التدريب املتكاملة في املجاالت اجلوية والبر ّية والبحرية
والسالمة العامة والصحة.
إن أفضل دليل على ريادة شركة " "CAEعلى صعيد اخلبرات والتكنولوجيا هو تفردها في مجال منصات
التدريب على املروحيات .حيث قامت " "CAEبتصميم أنظمة تدريب لتشكيلة واسعة من املروحيات،
مثل  MH-60بالك هوك وسيهوك ،و CH-47شينوك ،و ،NH90وغيرها الكثير .وميكننا تقدمي حلول
تدريب مبتكرة ومخصصة ،مثل التصميم الثوري حلركة قمرة القيادة ،وسلسلة " "CAE 3000جلهاز
محاكاة مهمات املروحيات .وقد قادنا تركيزنا وريادتنا التكنولوجية إلى تطوير قدرات رائدة على
مستوى السوق ،مثل قاعدة البيانات املشتركة ) (CDBوالبيئات االصطناعية التي تسهل العمل املشترك
والتواصل واالرتباط .وهكذا نرى أن " "CAEتوفر مستوى غير مسبوق من الواقعية في مجال تدريب
املهمات اخلاصة للمروحيات.

جتربه

يرجى زيارة جناح  CAEفي معرض آيدكس )القاعة رقم  ،1جناح رقم  (B60ملشاهدة عرض خاص
لقدراتنا في محاكاة املروحيات.
milsim@cae.com
cae.com
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رئيس اللجنة المنظمة« :يومكس» منصة
متخصصة لمصنعي األنظمة غير المأهولة
ق��ال معايل اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي رئيس
اللجن��ة العلي��ا املنظمة ملعرض ومؤمت��رات الدفاع
ال��دويل “ آيدك��س  .. “ 2015إن مع��رض ومؤمتر
األنظمة غري املأهولة “ يومكس “ الذي يقام تزامنا
م��ع “ آيدكس “ ..يطرح منصة احرتافية ومتخصصة
لكل م��ن مصنعي ومزودي األنظم��ة غري املأهولة
لع��رض أحدث االبتكارات يف ه��ذا املجال الدفاعي
الحيوي املهام بجانب تأس��يس عالقات تجارية مع
زوار املعرض.
وأضاف يف ترصيح له مبناسبة فعاليات” يومكس
“ الت��ي انطلقت للمرة األوىل أم��س  ..أن املعرض
ي��روج للمزايا البيئية و اإلنس��انية الت��ي تتمتع بها
أنظمة املركبات غ�ير املأهولة والتعريف عن قرب
بنامذج أولية تس��ترشف آفاق مس��تقبل الصناعات
الدفاعية وال��دور املهم الذي تلعب��ه تقنياتها عىل
املس��تويني العس��كري واملدين  ..مش�يرا إىل أنه تم
استحداث منطقة جديدة للعروض الحية يف طريف
يف املنطق��ة الغربية من إمارة أبوظبي الس��تعراض
أحدث االبتكارات يف مجال الطائرات دون طيار.
ولف��ت الكتبي إىل أن معرض ومؤمترات الدفاع
ال��دويل “ آيدكس “ سيش��هد هذا الع��ام إضافة
نوعي��ة متميزة متمثلة يف إقامة الدورة األوىل من
معرض األنظمة غري املأهولة “ يومكس “ بجانب
مؤمت��رات “ دفاع آيدك��س “ و” الدفاع البحري -

نافدك��س “ و” األنظمة غ�ير املأهولة  -يومكس
“ الت��ي تنطلق غ��دا يف قاعة املؤمت��رات يف مركز
أبوظب��ي الوطني للمعارض “ أدنيك “  ..فيام تعد
هذه املؤمترات منصة مثالية لاللتقاء بصناع القرار
من ممثيل الحكومات واملؤسس��ات العس��كرية
والصناع��ات الدفاعية و فرصة ملناقش��ة القضايا
الرئيس��ة ذات األهمي��ة االس�تراتيجية بالنس��بة
للصناعات الدفاعية.
من جانبه قال النقيب طيار س��عيد محمد راشد
املخميس املتحدث الرس��مي باسم معرض األنظمة
غري املأهولة “ يومكس “  ..إن األنظمة غري املأهولة
متث��ل التقنيات األحدث من األنظمة الدفاعية وهو
التوجه العامل��ي الذي تتطلع إليه مختلف األطراف
املعنية بالصناعات الدفاعية عىل مس��توى العامل إذ
إن��ه يعد توجه��ا مهام وحيويا م��ن ناحية الحفاظ
ع�لى األرواح البرشية والحامية من فقدانها س��واء
يف املجاالت العس��كرية أو املدني��ة  ..وتعترب دولة
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة من الدول الس��باقة يف
اس��تخدامات األنظمة غري املأهولة يف املجال املدين
حيث دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب العام املايض مبادرته الخاصة باس��تخدام
الطائرات العمودية دون طي��ار يف إطار حزمة من
الخدمات الحكومية الجديدة.

«أطلس» تنفذ برج اتصاالت
هوائي لشرطة أبوظبي

أمل الحوسني – درع الوطن

نفذت مجموعة أطلس برج اتصاالت هوايئ مكون
من مثاني��ة دعام��ات حديدية عىل ش��كل أنابيب
مرتابطة فيام بينها بدعامات حديدية شبكية ،الربج
مثبت عىل قواعد أرضية مس��تقلة وقامئة بدون أية
دعامات من منشأة أخرى او شدادات ،أرتفاع الربج
س��بعون مرت وسيس��تخدم يف تثبي��ت أجهزة البث
واالس��تقبال لل�ترددات الالس��لكية الخاصة برشطة
أبوظب��ي واملعروفة بالترتا ،الذي مييز هذا الربج عن
س��ائر األبراج ه��و عدد األرج��ل الثامنية حيث أن
األبراج ع��ادة تتكون من ثالثة أو أربع أرجل كحد
أقىص عادة .وتـم اضافة مساحة  180مرت مربع من
األنسجة املصنوعة خصيصاً من مادة “البي يف يس”
لتطفي طابع جاميل ولتغطية الهوائيات املثبتة عىل
الربج وحفاظاً عىل البيئة تم تصميم الربج من مواد
قابلة العادة التدوير وجميع االنارة التي تعمل عىل
الربج هي من ن��وع “ال اي دي” ذات كفائة عالية
واستهالك منخفض للطاقة.

وزيرة الدفاع اإليطالية « :آيدكس» أهم حدث دفاعي في
العالم وملتزمون بالشراكة مع اإلمارات
أكدت روبرتا بين��ويت وزيرة الدفاع اإليطالية حرص
بالده��ا عىل تطوير رشاكتها االس�تراتيجية مع دولة
اإلمارات يف شتى املجاالت وخاصة يف مجال الدفاع.
وقال��ت الوزيرة يف حديث لها مبناس��بة انطالق
معرض ومؤمت��ر الدفاع ال��دويل “ إيدكس “ 2015
أمس  ..إن الحدث يش��كل أهمي��ة قصوى إليطاليا
التي متتتع بعالقات متط��ورة مع اإلمارات..منوهة
بالوجود القوي م��ن قبل جميع الرشكات اإليطالية
الكربى يف املعرض .وأضافت أن مش��اركتها كممثلة

للحكوم��ة اإليطالية يف “ آيدك��س  “ 2015تعكس
اإلهتامم الشديد بتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي
م��ع دولة اإلمارات التي وصفته��ا بأنها واحدة من
أكرث الدول تقدما يف مجال التكنولوجيا يف املنطقة.
وحول التعاون الدفاعي ب�ين البلدين..أوضحت
الوزيرة اإليطالية أن العالق��ات الثنائية بني إيطاليا
واإلم��ارات تعتمد عىل االنفت��اح وأدت إىل تعاون
مثمر وحقيقي يف مجاالت العمليات والتدريب.
وعن املشاركة اإليطالية من حيث الكمية وأهمية

املع��رض يف الرتويج للصناع��ات الدفاعية اإليطالية
 ..أك��دت أن آيدكس أصبح بن��دا دامئا عىل جدول
الدف��اع اإليطايل عىل م��ر الس��نني..وميثل الوجود
الق��وي من قبل جميع ال�شركات اإليطالية الكربى
دليال واضحا عىل مدى أهمية هذا الحدث منوهة
بأن مش��اركتها كممثلة للحكومة اإليطالية تعكس
اهتامم بالدها الشديد بتعزيز التعاون الصناعي مع
دولة اإلمارات التي وصفته��ا بأنها واحدة من أكرث
الدول تقدما يف مجال التكنولوجيا يف املنطقة.
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جهاز صغير الحجم من DRS Technologies

نظام محمول جديد عالي األداء الكتشاف األهداف
غالباً ما تعتمد القوات التي تقوم بتحديد األهداف
من مس��افات بعيدة ع�لى أنظمة مراقب��ة بعيدة
امل��دى محمولة ع�لى مركبات أو يف طائ��رات أثناء
العمليات القتالية.
لكن الحاجة إىل قوات راجلة لالحتفاظ مبس��افة
عىل بعد مناس��ب يف الوقت ال��ذي تتم فيه مراقبة
هدف أو تحديده قد أصبحت أكرث أهمية بالنسبة
إىل القادة الذين لهم قوات يف مواقع نائية.
وإدراكاً منه��ا لتلك الحاج��ة قامت رشكة DRS
 ،Technologiesإح��دى ال�شركات التابعة لرشكة
 ،Finmeccanicaبتطوي��ر نظام Mini See Spot
 ،)(MSSوه��و جه��از الكتش��اف األه��داف بعيد
املدى ،غري محمول ،أو محمول باليد ،ويتميز بقدرة
إضافية عىل رؤية بقعة ليزرية لتحديد األهداف.
وق��د أس��هم جه��از  MSSيف اخت��زال املنص��ة
التقليدي��ة ،التي كانت عن مركبة أو طائرة ،ليصبح
مناسباً للحمل بكف اليد ،مقلالً بذلك من االعتامد
عىل تل��ك املنصات اإلضافية األك�بر حجامً ،بحيث
سمح للقوات الربية بتوسعة قدراتها يف املهامت.
يس��مح هذا الجهاز الصغ�ير يف حجمه والكبري
يف فعل��ه بالقي��ام بحمله وتش��غيله بي��د واحدة
ب��كل س��هولة .وتعترب مواصفاته – من اس��تطالع
بعي��د امل��دى ،وجودة متط��ورة للص��ور ،وقدرة
ع�لى التصوير الحقيقي ألماك��ن تحديد األهداف

الليزرية – املزايا الرئيسية لجهاز التصوير الحراري
 .MSSوي��زن جهاز MSSأقل م��ن رطلني ،مبا فيه
بطارياته الستة القابلة لالستبدال بطريقة التبديل
الس��اخن ،مام يس��مح بإطالة مدة التشغيل من
دون فصل الطاقة أثناء تبديل البطاريات .ويعني
التبديل الس��اخن أن بإمكان��ك تبديل البطاريات
بدون إطفاء الجهاز.
إن النظام املس��تقل وعدس��ة الكامريا يسمحان
ملس��تخدمني برؤية محددات األهداف الليزرية يف
مي��دان املعرك��ة ،حيث يتم برسع��ة متييز وتحديد
األه��داف واالش��تباك معها ،والحص��ول عىل صور
واضحة خ�لال ظ��روف الطقس ومي��دان املعركة

قمرة القيادة الجديدة Black Hawk

اس��تمدت رشك��ة  Northrop Grummanمن معدات مهام إلكرتونيات الطريان القابلة للرتقية
برنام��ج  UH-60V Black Hawkلدى الجيش واملتكاملة مالمئة للمنصات وميكن اس��تخدامها
األمريك فقامت بتحديث قم��رة قائد املروحية ،للعديد من املنصات عرب العامل نظرا ً ملعياريتها.
يتميز النظ��ام ببنية هندس��ية متكاملة ميكن
حيث تعد نس��خة من واجهة مركب��ة الطيار يف
مروحي��ة  UH-60Mالحديثة ،حيث وفرت بيئة اس��تخدامها يف حزم��ة واحدة م��ن الربمجيات.
تدريب مش�تركة ،مع إطالة عم��ر منصة  UH-ويس��هم هذا التصميم بكفاءة يف سهولة إدخال
 60Mوقدراتها يف املهام حتى املستقبل البعيد .العديد من القدرات من خالل حلول الربمجيات
يس��مح حل رشك��ة  Northrop Grummanفحس��ب ،وليس من خالل إضافة األجهزة ،األمر
مبجموع��ة رقمية ومتكامل��ة للغاية من معدات الذي يحد م��ن تكلفة إجاميل ال��دورة الحياتية
إلكرتونيات الطريان ،تع��د معقولة التكلفة جدا ً واملخاط��ر .ويعترب ح��ل الرشكة ناضج��اً وقليل
وتعادل جزءا ً من تكلف��ة طائرة جديدة .وتعترب املخاطر .ميكنك رؤية قمرة قائدة املروحية التي
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املتدنية .وغالباً ما يكون من الصعب متييز األهداف
من قب��ل القوات الربي��ة أو املنص��ات الجوية من
مواق��ع بعيدة ،األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل أَرضار
جانبية أو إصابات يف القوات الصديقة.
لقد ساهمت الحساسات املطورة يف جهاز MSS
إىل تحسينات كربى يف عملية متييز األهداف ،بحيث
س��مح ذلك مبزيد من املسافة االحتياطية وتحسني
الق��درة عىل التميي��ز ،يف الوقت الذي تس��هم فيه
إضافة القدرة ع�لى رؤية نقطة تحديد ليزرية عىل
أحد األهداف يف الحد من فرصة حدوث إصابات يف
القوات الصديق��ة واألرضار الجانبية املصاحبة أثناء
العمليات القتالية.

متت ترقيته��ا وتحديثها وبقية القدرات املتطورة
أثن��اء مع��رض آيدكس ضم��ن معروضات رشكة
 Northrop Grummanيف جن��اح الوالي��ات
املتح��دة األمريكية ،املقص��ورة  ،02-A10منصة
الع��ر ض  .CS-2وتعت�بر �Northrop Grum
 manرشك��ة أم��ن عاملية رائدة ،تق��وم بالتزويد
بأنظمة ومنتجات وحلول مبتكرة يف األنظمة غري
املأهولة ،واملجال الس�براين ،والقيادة والسيطرة
واالتصاالت والحواس��يب واالستخبارات واملراقبة
واالستطالع ،واللوجس��تيات ،والتحديث للعمالء
الحكوميني والتجاريني يف جميع أنحاء العامل.

مايك كان في حديث خاص مع «

»

دول الخليج أهم مقومات نجاح Orbital ATK
يف حدي��ث خاص مع مجل��ة درع الوطن تحدث
إلين��ا ماي��ك كان ،نائ��ب رئيس مجل��س اإلدارة
التنفيذي ورئيس مجموع ة �Orbital ATK’s De
 fense Systems Groupعن آخر املس��تجدات
االسرتاتيجية للرشكة يف الرشق األوسط من خالل
معرض «آيدكس  »2015وكان الحوار كام يىل:
ما هي اس�تراتيجية رشك��ة  Orbital ATKتجاه
السوق يف منطقة الرشق األوسط؟
• تعت�بر دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج
العربية خاصة ،ودول الرشق األوس��ط عامة ،من
العمالء املهمني بالنس��بة لنج��اح رشكة Orbital
 ATKفنح��ن نبح��ث عن رشكاء م��ع حكومات
تلك الدول كمستش��ارين وك�شركات متخصصة
يف تقدي��م الخدم��ات أو كمصدري��ن للخدم��ة
الفنية يف مج��ال صيانة الطائرات وإنتاج الذخرية
وحامي��ة الطائ��رات وإع��ادة تجهي��ز الطائرات
الحالية بأسلحة وقرون استشعار جديدة لخدمة
العمليات الجوية والربية والبحرية.
ونح��ن رشكاء مع عدد كبري من الدول الحليفة
يف املنطق��ة من��ذ س��نوات طويلة ،األم��ر الذي
أكس��بنا ثقة هذه ال��دول ك�شركاء قادرين عىل
الوفاء بالتزاماتنا .ونحن يف رشكة Orbital ATK
نؤكد دامئا عىل االبت��كارات الجديدة القامئة عىل
التقني��ات الحالية م��ن أجل تعزي��ز االعتامدية
وخف��ض التكالي��ف عىل النح��و ال��ذي يتوقعه
عمالؤنا ويتمنونه.
لديكم اس��م جديد للرشكة هو ،Orbital ATK
فها هن��اك أي نوع م��ن الف��رق أو االختالف يف
الرشك��ة بعد اندماجها مع رشك�� ة �Orbital Sci
ences؟
•أصبحت رشكتنا تحمل اس��م Orbital ATK
بعد اندم��اج رشكات صناعة الطائ��رات والدفاع
التابعة لرشك�� ة  ATKمع رشك��ة �Orbital Sci
 encesوبالنس��بة إىل عمالئنا الدفاعيني الكثريين
يف منطقة الرشق األوس��ط فبإمكانهم أن يواصلوا
االعتامد علينا يف تقديم نفس املنتجات والخدمات
الت��ي كانت تقدمها رشكة  ATKيف ثوبها القديم.
وق��د كنا حريصني عىل االبتكار واالبداع من قبل،

مايك كان:
نحن شركاء مع عدد كبير
من الدول الحليفة
في المنطقة
منذ سنوات طويلة

وما زلنا حريصني عىل تحقيق هذا الهدف.
ما هي املنتجات والخدمات التي ستطرحها رشكة
 Orbital ATKأثن��اء املع��رض واملؤمتر الدفاعي
(أيدكس) أبوظبي 2015؟
• ما زلنا نش��هد اهتامما بالغا وطلبا كبريا عىل
مدفعنا من عيار  30ملليمرت الذي سيلقى اهتامم
الكثريي��ن هذا الع��ام .كام أن جهودن��ا املتعلقة
بطائ��رة املهام الخاصة AC-235, MC-27J and
 Combat Caravanتثب��ت قدرتن��ا ع�لى طرح
طائرة عسكرية منخفضة التكلفة وعالية األداء يف
آن واحد .كام نأمل أيض��ا يف إضافة طائرة أخرى
إىل خط إنتاجنا يف القريب العاجل.
ونحن متلهف��ون عىل ع��رض منتجاتنا من
األسلحة الدقيقة يف املعرض واملؤمتر الدفاعي
(أيدك��س) أبوظب��ي ه��ذا الع��ام .فصاروخنا
 AARGMي��زود الطائ��رة الحربي��ة املقاتلة
بأح��دث أنظمة التس��لح املتقدم��ة من أجل
االستباك مع الدفاع الجوية املعادية وأهدافه
الحيوي��ة وتدمريه��ا .كام نقدم أيضا أس��لحة
دقيق��ة منصوب��ة ع�لى األرض land-based
 weaponsمث��ل “حقيب��ة التوجي��ه الدقيق”
 )precision guidance kit (PGKالت��ي
تنتجها الرشكة لذخرية املدفعية من عيار 155
ملليمرت .وتعت�بر الحقيبة املذكورة ميزة كبرية
من حيث تحقيق الدقة عن��د إصابة الهدف،
كام أن خربتن��ا يف التوجيه الدقيق precision
 guidanceeوتطوي��ر ال��رؤوس الحربية �war
 head optimizationتعترب أساس��ية بالنسبة

إلنتاج األسلحة الدقيقة الصغرية.
كام أن ذخريتنا ذات األعرية الصغرية واملتوسطة
والكب�يرة تتمتع بس��معة عاملية كب�يرة ،وهناك
الكثري من الدول الحليفة التي تعرف مدى جودة
منتجاتنا ودقتها ،ونحن نسعى إىل إجراء مباحثات
مع الدول الباحثة عن فرص للتعاون املش�ترك أو
تويل عملية إدارة املنشآت واملؤسسات عن طريق
تكليف فريق متخصص من خربائنا اإلداريني.
وتعت�بر أنظم��ة حامي��ة الطائ��رات aircraft
 protection systemsالت��ي تنتجه��ا رشكتن��ا
مث��ل  AAR-47 and ShotFinderأداة مهم��ة
يف تحقي��ق الوعي املي��داين بالنس��بة للطائرات
املروحي��ة والطائرات ذات األجنح��ة الثابتة التي
تتعرض لتهديدات الصواريخ أرض – جو أو حتى
ن�يران األس��لحة ذات األعرية الصغ�يرة والقنابل
اليدوية التي تطلقها الصواريخ.
فنح��ن قادم��ون إىل أيدك��س أبوظبي حاملني
مجموع��ة كبرية من األنظمة من أجل مس��اعدة
حلفائنا يف مواجهة املتطلبات األمنية املتزايدة.
ه��ل من كلمة أخ�يرة تودون توجيهه��ا إىل قراء
مجلة “درع الوطن”؟
• تعت�بر رشك��ة  Orbital ATKرشيكا يتمتع
بثقة ال��دول الباحثة عن حلول مبتكرة لقضاياها
األمنية .وس��واء تعلق األمر بالجو أو البحر أو الرب
فنح��ن قادرون عىل تأمني حلول وأنظمة تس��لح
قوية وفعالة ومنخفضة التكلفة .إن العمل معكم
يقت�ضي منا أن نتعرف عليكم أوال ،ويقف فريقنا
عىل أهبة االستعداد لتقديم خدماته لكم.
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أثبتت قدرتها في ميادين المعارك

جنرال دينيمكس تشارك بـ«كوجار» و«بافالو» وأبرامز M1A1
راية املزروعي – درع الوطن

جاءت مش��اركة رشكة ج�نرال دينيمكس  “ �GEN
 “ ERAL DYNAMICSاالمريكي��ة مبع��رض “
أيدك��س  “ 2015الع��ام  ،الخر ما ت��م تصنيعه من
س��يارات وآليات ومعدات ثقيلة وطائرات حربية ،
وتع��د الرشكة خامس أكرب رشكة دف��اع عامليا تضم
العديد م��ن الرشكات فله��ا أربع أفرع رئيس��ية:
ا أل نظم��ة البحري��ة ،واألنظم��ة القتالي��ة،
و ا أل نظم��ة املعلوماتية والتقنية ،و الطريان،
وقدمت
ج�نر ا ل

دينيمك��س “  “ GENERAL DYNAMICSب��ـ
أيدكس  2015يف االفتتاح أمس الس��يارة الـ كوجار
 4×4والتي تعد السيارة املناسبة شائعة االستخدام
للقوات البحرية االمريكية  ،ملا تتميز به من سامت
عديدة كونها سيارة متطورة ومحمية من القذائف
والتفجريات  ،محققة بذل��ك معدالت فائقة لنجاة
ركابه��ا  ،حي��ث أنها متكن��ت بالفع��ل ومن خالل
مس��ارح العمليات التي خاضته��ا من الصمود أمام
االالف م��ن الهجامت بالعبوات الناس��فة وااللغام
االرضية  ،كام ميكن للس��يارة الـ كوجار نقل س��تة
أفراد باالضافة للمع��دات  ،وميكن تجهيزها لتقوم
بأعامل القيادة والس��يطرة  ،والتخلص من املواد
املتفجرة  ،واعامل الدوري��ات ودعم
واملراقب��ة االمامية
املواك��ب
و ا ال س��تطال ع
واالخالء الطبي وغريها
م��ن امله��ام ،ك�ما أن
هن��اك أيضا الس��يارة
الـ كوج��ار  6×6والتي
تتمت��ع بحامية متقدمة من
االنفج��ارات والقذائف وميكنها
أن تنقل  10أفراد بكامل معداتهم
وتعد الـ كوجار  4×4هي نسختها
االصغر .

كذلك تضمن العرض القائم بـ “ أيدكس “ 2015
عرضا لس��يارة التطهري بافالو املحمية من االلغام “
 ”MPCVوهي س��ارة ذات الريادة يف مهام تطهري
الطري��ق يف مختل��ف انحاء العامل والتي تس��تخدم
حاليا لدى القوات االمريكية واململكة املتحدة وكندا
وفرنس��ا وايطاليا  ،واس��تعرض القامئ��ن عىل جناح
رشكة جرنال دينيمكس التحسينات التي تم إدخالها
عىل السيارة بافالو والتي تتضمن زيادة قوة املحرك
ومزي��دا من التوافق مع املركبات االخرى مبا يحقق
م��دى قيادة أكرب وزي��ادة عمق الخ��وض يف املياه
وزاوية االنحدار  ،كام تناول عرض جرنال دينيمكس
ملركبة عرض التكنولوجيا  ، LAV2Hوالتي حظيت
بالتطوير وإدخال تحسنات ومميزات عليها يجعلها
أكرث قدرة ع�لى الحركة  ،باالضافة اىل العربة الالف
 2ذات الهي��كل املزدوج عىل ش��كل “ V “ DVH
والت��ي يتوفر لها من خالل تقني��ة الهيكل املزدوج
عىل ش��كل  Vزيادة يف القدرة عىل النجاة والحركة
والزي��ادة يف الحمول��ة  ،وهناك أيض��ا عربة الف 3
ذات الهيكل املزدوج .
ك�ما تضمن الع��رض الدبابة أبرام��ز  M1A1وهي
دبابة املعارك الرئيسية ذات املهام الصعبة  ،وكذا دبابة
القت��ال الرئيس��ية  M1A2أبرامز حي��ث توفر نظمها
الرقمية الحد الحاس��م للتفوق يف املعارك  ،مش�يرين
اىل أنها تعد منصة تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة.

«اإلمارات ألنظمة الرماية» تعرض أهدافها وأحدث تقنياتها
مريم الرميثي  -درع الوطن

تشارك رشكة “اإلمارات ألنظمة الرماية” يف فعاليات أهداف ثابتة ومتحركة
معرض آيدك��س  ،2015وهي رشكة إماراتية وطنية وال سلكية تلبي متطلبات
متخصصة يف إنشاء ميادين الرماية ،وتصميم وإنشاء التدريب في الميادين

وتركيب مس��تلزمات ميادين الرماية وأي تدريبات
أخرى ميدانية يف املجال العس��كري .وتقوم الرشكة
بتصنيع مس��تلزمات امليادي��ن محلياً ،وترشف عىل
صيانة وإدارة معظم ميادين القوات املس��لحة من
خالل فرق عمل متواجدة خالل  24س��اعة لتغطية
عمل امليادين.
تقوم الرشكة بإنتاج جميع معدات الرماية مبصانعها
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بإم��ارة ديب باس��تخدام أح��دث النظ��م والتقنيات
العاملية يف هذا املجال ،كام تقوم بإنتاج جميع آليات
حم��ل أهداف املش��اة الثابتة واملتحرك��ة ،وأهداف
الدباب��ات الثابت��ة واملتحرك��ة واأله��داف متعددة
األغ��راض ،واألهداف املعلقة ،وأهداف ضغط الهواء
الثابتة واملتحركة ،وأهداف املسدس  25مرت و 50مرت،

واألهداف الخامس��ية ،وأهداف البندقية ذات العيار
الصغري  50مرت املتحرك عىل السلك ،وإنتاج مقلدات
الرماية لألس��لحة الصغرية باللي��زر والذخرية الحية.
إىل جان��ب العديد من األه��داف واملنتجات تعرض
الرشك��ة وحدة التحكم الالس��لكية بجهاز الكمبيوتر
اللوحي املحمول  ،PTCU-04وتتألف هذه الوحدة
من جهاز كمبيوتر لوحي مع وحدة اتصال ال سلكية
متصلة به .وميكن لجه��از  PTCU-4التحكم بكافة
أن��واع آليات أهداف املش��اة والدباب��ات والدبابات
املتحركة وهدف بويل راك مزدوج يحمل ما يصل إىل
 255هدفاً يف كل منطقة.

بالتعاون مع لوكهيد مارتن

البحرية األمريكية تختبر وتقيم الهياكل الخارجية الصناعية
تلق��ت لوكهيد مارتن خالل املرك��ز الوطني للعلوم
والتصني��ع عقدا ً لصالح البحري��ة األمريكية بهدف
تقييم واختبار اثنني م��ن الهياكل الخارجي ة �FOR
 .TIS exoskeletonsوهو ما يعد أول عملية رشاء
لهياكل لوكهيد مارتن الخارجية ألغراض االستخدام
الصناعي .ومل يتم اإلفصاح عن بنود العقد.
ويعد  FORTISهيكالً خارجياً غري مزود بالطاقة
ويتميز بخفة وزنه التي تزيد قوة من قوة املستخدم
وقدرت��ه عىل التحمل من خالل نقل الضغط الناتج
عن وزن األح�مال الثقيلة بش��كل مبارش من عىل
جسم املستخدم إىل األرض.
وتهدف ه��ذه الجهود إىل نضج ونقل تكنولوجيا
الهي��كل الخارج��ي إىل القواع��د الصناعية الخاصة
بوزارة الدف��اع ،وإج��راء االختب��ارات والتقييامت
للتطبيقات الصناعية الخاصة باألدوات اليدوية عىل
أحواض بناء السفن الحربية.
وق��ال أدم ميل��ر ،رئيس املب��ادرات الجديدة يف
لوكهي��د مارت��ن ألنظم��ة الصواري��خ والتحكم يف
اإلطالق“ :غالب��اً ما تتطلب عملية صيانة الس��فن
اس��تخدام أدوات ثقيل��ة مثل الطواح�ين وأجهزة
الربشمة ومعدات السفع بالرمل”.
وأضاف“ :تؤثر هذه األدوات بش��كل سلبي عىل
املستخدمني بسبب وزنها أو عند استخدامها داخل
األماكن الضيقة يف بعض األحيان .ومن خالل ارتداء

هيكل  FORTISالخارجي ،يستطيع املستخدمون
حمل ه��ذه املع��دات الثقيلة لف�ترة زمنية أطول
دون الش��عور بالتعب أو اإلرهاق” .ويعمل هيكل
 FORTISالخارجي عىل زيادة قوة تحمل موظفي
الصيانة يف أحواض بناء السفن خالل قيامهم بأعامل
تتطلب بذل مجهود بدين .وبسبب تصميمه املريح،
يتحرك الهيكل بش��كل طبيعي مع الجسم ،ويسمح
للمس��تخدم بالحفاظ عىل املرون��ة ،وال يعيق أداء
أعاملهم .وهذا يعني أنه ميكن للمستخدمني العمل
لفرتة أطول وبش��كل أكرث كف��اءة مع تقليل اإلعياء
الناتج عن اإلفراط يف استخدام أدوات الصيانة.
واس��تثمرت لوكهي��د مارت��ن يف جه��ود البحث

والتطوير الخاصة بتصني��ع الهياكل الخارجية ألكرث
من خمس س��نوات ،كان آخرها م��ن خالل برنامج
التكنولوجيات التجارية ألنش��طة الصيانة CTMA
التابع للمركز الوطني للعلوم الصناعية يف الواليات
املتحدة .وقادت هذه االستثامرات إىل تطوير أنظمة
الهياكل الخارجي��ة العاملة بالطاق��ة وغري العاملة
بالطاقة لالستخدامات العسكرية والصناعية.
وق��ال ريك جارمان ،الرئي��س والرئيس التنفيذي
للمرك��ز الوطني للعلوم الصناعي��ة“ :يرسنا أن يتم
م��رة أخرى تطوي��ر تكنولوجيا جدي��دة من خالل
برنام��ج التكنولوجيات التجارية ألنش��طة الصيانة
التابع لنا ،وطرحها لالستخدام التجاري”.

الصاروخ األرضي المتوسط المدى  IRIS-Tيثبت جودته في إطالق حي
يف مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية املتزايدة،
السيام تلك التي تشكلها الصواريخ املتوسطة املدى
واملركب��ات الجوية اآللية (غري املأهولة) والصواريخ
املتفاوتة التطور ،أصبح��ت وحدات الدفاع الجوي
املنصوب��ة عىل األرض ج��زءا ال يتجزأ م��ن عملية
السيطرة عىل املجال الجويوجامية السكان والجنود
يف ساحات القتال وحامية املنشآت الجيوية.
واستنادا إىل الصاروخ الجديد  IRIS-T SLالذي
يت��م إطالقه من عىل س��طح األرض ،والذي طورته
الحكومة األملانية يف عام  ،2007تقدم رشكة Diehl
 Defenceللقوات املسلحة نظاما صاروحيا جديدا

كليا للدفاع الجوي كمنت��ج حديث وقليل التكلفة
ق��ادر عىل من��ح العم�لاء املرونة الالزم��ة الختيار
مكون��ات النظام لدى ال�شركات املنتجة املختلفة.
ويتمي��ز الصاروخ األريض املتوس��ط املدى IRIS-T
)SLM (surface launched medium range
الخفيف الحرك��ة والصالح للعمل فوق كل الطرق،
يتميز بقدرت��ه عىل تأمني الحامي��ة الكافية بزاوية
 360درجة ضد أي هجامت جوية تشنهتا الطائرات
أو املروحيات أو صواريخ كروز أو األسلحة املوجهة
أو الصواريخ ذات األعرية الكبرية .كام يتيح الصاروخ
املشار إليه إمكانية االشتباك مع عدة أهداف يف آن

واحد وحتى عىل مسافة قصرية للغاية وبأقل فاصل
زمني ممكن للرد عىل أي تهديدات قادمة.
وميك��ن دمج الص��اروخ مع كل أس��لحة الدفاع
الجوي تقريبا .ونظرا لآللية الش��ديدة التي يعتمد
عليها الص��اروخ ميكن القول إن الصاروخ يعترب حال
مثاليا مناس��با للتشغيل املس��تمر بأقل عدد ممكن
من أطقم التشغيل ،وهو مصمم بحيث ميكن دمجه
بس��هولة مع النهيايات الطرفية القياسية املعتمدة
عىل الربمجي��ات standardized and software-
 based interfacesليشكل بذلك نقطة ربط مثالية
مع أنظمة القيادة والتحكم الحالية واملستقبلية.
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ابتكار تقني «صناعة إماراتية»

« »Fly netيحتضن إبداعات طالبات جامعة اإلمارات
يف الوقت الذي تركز جهود القيادة الرشيدة لإلمارات،
املتمثلة يف مقام صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئي��س الدولة “حفظه الله” ،وأخيه
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائ��ب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم
ديب “رعاه الله” ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد االعىل
للقوات املس��لحة ،عىل دعم ابت��كارات وابداعات
أبناء وبن��ات الوطن ،وباتت اإلمارات منصة تحفيز
وحش��د املوارد واالفكار املبتكرة ،شهدت فعاليات
الي��وم األول ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل “آيدكس
 ،”2015أبتكارا ً تقنياً لـ  4طالبات مواطنات يدرسن
يف جامعة اإلمارات ،إذ ش��اركن يف املعرض مبرشوع
وطن��ي ،يح��ايك العاملي��ة ،وينفذه أي��ادي مواطنة
مبدعة ،وجاء تحت عنوان “.“Fly net
قال الدكتور عبد الرحمن لكعص االس��تاذ املشارك
يف جامعة اإلمارات واملرشف عىل مرشوع “.“Fly net
يف مطل��ع حديث��ة ق��ال الدكتور عب��د الرحمن
لكعص ،استاذ مش��ارك يف جامعة االمارات العربية
املتحدة املرشف عىل املرشوع ،لـ”درع الوطن” ،أن
اإلمارات منوذجاً مثالياً عىل مستوى العامل الحتضان
املش��اريع املبتكرة ،التي تخدم اإلنسانية ،وتوظيف
تقني��ات الطائ��رات ب��دون طيار يس��اهم يف رفع
اإلنتاجية ،ويس��هم يف خدمة االنسان بشكل رسيع

ودقيق ،وهذا ما تركز عليه جامعة االمارات يف تبني
االف��كار وابداعات الطالبات ،مبا يتوافق وتوجيهات
القيادة الرشيدة للدولة.
وأضاف أن استخدام الطائرات بدون طيار أصبح
رضورة ملح��ة تح��ايك متغريات الع�صر الحديث،
لخدمة اإلنس��انية ،الس��يام يف مجال مسح املناطق
املترضرة بالكوارث الطبيعية ،واالنقاذ واالس��عافات
الرسيعة ،مش��ددا ً ع�لى اإلمكان��ات الهائلة التي
متتلكها تكنولوجي��ا (طائرات بدون طيار) يف رسعة
تقديم اإلغاثة اإلنسانية وإعادة التأهيل.
واك��د“ :اس��تخدام تكنولوجيا الطائ��رات بدون

طي��ار لدعم الكوارث الطبيعي��ة ال يقل أهمية عن
اس��تخدامها يف املناط��ق التي مزقته��ا الرصاعات،
مش�يرا ً إىل أن املئات من األزم��ات يف العامل ناتجة
بسبب العنف والحروب.
وتحدثت الطالبات “فاطمة س��يف وأمرية س��امل
ورقية عب��د الله وثريه محمد” ،ل��ـ”درع الوطن”
حول فكرة املرشوع الت��ي جاء تخاطب “الطائرات
من دون طي��ار” التي تعمل ضمن ش��بكة تواصل
واحدة لتنفيذ مهام عاجلة ،مثل “االنقاذ والتقايص
وجمع املعلومات والبيانات حول الحوادث الكربى،
والتدخل الرسيع للسيطرة عىل تلك العمليات.

اإللكترونيات المتقدمة توقع عقد مع شركتا بوينج وداس فوتونيكس
أمل الحوسني – درع الوطن

أعلن��ت رشكة اإللكرتوني��ات املتقدمة ع��ن توقيع
اتفاقية تعاون مع رشكة “داس فوتونيكس” لتطوير
وتس��ويق منتجات وأنظم��ة لعمالئه��ا يف منطقة
الرشق األوس��ط وذلك عىل هامش معرض آيدكس
 ،2015كام أبرمت عقدا ً مع “رشكة بوينج” لتصنيع
وتقديم الدعم واإلس��ناد الفني ملش��بهات طائرات
االباتيش يف اململكة العربية السعودية ،وذلك إدراكا
من الرشكة ألهمية هذه األنظمة وحرصاً منها عىل
إيجاد القدرات الوطنية املوثوق بها.
وتع��رف رشكة اإللكرتوني��ات املتقدمة بتميزها
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تتميز بقدرات متقدمة في
تصميم وتطوير وتصنيع
وإصالح األنظمة اإللكترونية
وفق معايير الجودة العالمية
بقدرات وطنية متقدمة يف تصميم وتطوير وتصنيع
وإص�لاح األنظمة اإللكرتوني��ة واالتصاالت باعتامد
معايري الجودة العاملية.
وق��د رصح الدكت��ور غس��ان الش��بل الرئي��س
التنفي��ذي لرشكة اإللكرتوني��ات املتقدمة :أن هذه

االتفاقي��ة املوقعة م��ع “داس فوتونيكس” تتامىش
مع توجهيات الرشكة االس�تراتيجية لتوطني التقنية
وتأهيل املهندس��يني يف مجال الح��رب االلكرتونية
لتقديم أفضل الحل��ول والخدمات لعمالئنا يف ظل
الظروف التي متر بها املنطقة.
وع��ن اتفاقية بوين��ج رصح الرئي��س التنفيذي
لرشك��ة اإللكرتوني��ات املتقدمة قائ�لاً :أن حصول
الرشك��ة ع�لى ه��ذا العقد ميث��ل ش��هادة للجودة
وااللتزام اللذين تتمت��ع بهام الرشكة ويعزز قدرتها
يف االصالح واملس��اندة والقيام بعملي��ات التعديل
والتطوير لهذه االنظمة يف املستقبل.

نستعد الستضافة المؤتمر الدولي لألمن والشرطة في أبوظبي

أكاديمية ربدان تشارك في معرض «آيدكس »2015

أك��د الدكت��ور فيصل عبي��د العيان نائ��ب الرئيس
التنفيذي ألكادميية ربدان أهمية مشاركة األكادميية
يف معرض آيدكس  2015لالطالع عىل أحدث وأبرز
املس��تجدات يف مجال عمل األكادميية ومعرفة آخر
األبحاث والدراسات التي تقوم بها الجهات العاملية
املامثلة ألكادميية ربدان.
وذكر أن فريق االكادميية س��وف يقوم من خالل
جن��اح ت��وازن القابض��ة بتعريف زائ��ري املعرض
واملش��اركني فيه س��واء من مواطني دولة االمارات
العربية املتح��دة أو دول مجلس التعاون الخليجي
بالربام��ج وال��دورات التخصصي��ة الت��ي تطرحه��ا
األكادميي��ة يف مج��االت الس�لامة واألم��ن والدفاع
والتأهب لحاالت الط��وارئ وإدارة األزمات ،حيث
أ ّن األكادميية ته��دف ألن تكون رصحاً عاملياً يخدم
دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول املنطقة.
وكشف النقاب عن استعدادات تقوم بها أكادميية
ربدان التابع��ة للمجلس التنفيذي إلم��ارة أبوظبي

د .فيصل العيان:
األكاديمية تتولى
دفة الريادة في تدريب وتعليم
العاملين في قطاعات األمن
والسالمة والدفاع وادارة
االزمات والكوارث
الس��تضافة املؤمت��ر الدويل لألم��ن والرشطة
للعام  2015يف أبوظبي ،لتكون أول مؤسس��ة يف
العامل تمُ ن��ح رشف تنظيم هذا املؤمتر خ��ارج القارة
األسرتالية.
وقال د .فيصل العيان يف ترصيح صحفي مبناسبة
انطالق فعالي��ات معرض ايدكس “ :2015س��عت
أكادميي��ة رب��دان ومنذ تأسيس��ها إىل االس��تفادة
من خربات وتج��ارب الدول املتقدم��ة يف مجاالت

التدريب والتعليم وعليه ستس��عى
األكادميية عىل هامش املعرض
إىل التباح��ث م��ع الجه��ات
املامثلة يف مجاالت االختصاص
والت��ي س��تؤدي إىل توقي��ع
اتفاقي��ات أو مذك��رات تفاهم
تخدم األكادميية يف االستفادة من
خربات وتجارب الدول املشاركة”.
ومن ناحية أخرى ،تهدف مشاركة
األكادميية يف آيدك��س  2015ومن خالل
تواجد كوادرها األكادميية والتدريبية إىل اتاحة
الفرص��ة للطلبة لزي��ارة املعرض واالس��تفادة من
االطالع عىل أبرز املستجدات يف مجاالت االختصاص
مام يحفزهم عىل اج��راء البحوث وتعزيز وتدعيم
محتوى املساقات املطروحة حالياً وطرح مساقات
جدي��دة تعكس التط��ور التقن��ي واألكادميي عىل
الصعيد العاملي.

اإلمارات تعرض زوارق متعددة المهام
درع الوطن  -مهند داغر:

أكد العقيد الركن بحري فهد نارص س��يف
الذهيل الناطق الرس��مي بإسم معرض الدفاع
واألم��ن البح��ري نافديك��س  ، 2015زي��ادة
مساحة العرض والعارضني يف النسخة الحالية
ملع��رض نافديك��س املصاح��ب ل��ـ آيديكس
ويوميكس  ،إىل  99رشكة عارضة من أكرث من
 12دولة  ،مبساحة عرض بلغت  5آالف و700
مرت مربع .
وتش��ارك دول��ة اإلم��ارات ب��زورق كورفيت
مح�لي الصنع من فئة بينون��ة وبزورق الظفرة ،
كام تش��ارك باكستان بغواصة وس��فينتني  ،فيام
متث��ل حضور الواليات املتح��دة األمريكية بأربع
قط��ع بحرية م��ن ضمنها حاملة طائ��رات  ،إىل
جانب سفن بريطانية وفرنسية وإيطالية  ،بينام
متث��ل الرشكات اإلماراتي��ة  25باملئة من مجموع
الرشكات العارضة .
وأش��ار الذهيل إىل وجود تط��ور يف الرشكات

والتقني��ات املوج��ودة ه��ذا الع��ام  ،وأضاف..
طموحن��ا ال يتوقف عند ه��ذا الحد  ،وإمنا ننظر
اىل أبعد من ذلك من حيث زيادة عدد العارضني
الدوليني واملحليني .
وقال نس��تند بطموحنا اىل قيادتنا الرش��يدة ،

وعىل رأس��ها صاحب السمو الش��يخ خليفة بن
زايد رئيس الدولة  ،وصحاب الس��مو محمد بن
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة  ،وصاحب
الس��مو الشيخ محمد بن زايد ويل عهد أبو ظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة  ،مشريا ً إىل
انهم قدوتنا يف الطموح  ،ونحن نرى أن طموحهم
غري متوقف وبالت��ايل نحن نتبع خطاهم يف هذا
النهج .
واعترب الذهيل زيادة عدد الرشكات يف نافدكس
يدل عىل قيمته العالية  ،والتطور املس��تمر الذي
يش��هده من ناحي��ة التنظيم ومس��احة العرض
وكذلك نسبة الحضور.
وتش��ارك يف نافديكس سفن يف منطقة املارينا
مقاب��ل أدني��ك  ،وس��فن أخرى يف مين��اء زايد ،
حيث ارتأت إدارة نافديكس إبقائها هناك  ،نظرا ً
لك�بر حجمها  ،يف حني تتواجد يف املعرض زوراق
حراس��ة وزوارق متعددة امله��ام مثل الكورفيت
باإلضافة اىل قانصات األلغام .
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معرض «نافدكس» يشهد إطالق أكثر القوارب
تطورًا في العالم
العسكرية الصلبة والقابلة للنفخ
ّ
كش��فت رشك��ة “أس��يس بوت��س” اإلماراتي��ة
 - ASIS Boatsإح��دى ال�شركات الرائدة عاملياً
ُتخصص��ة يف تصميم وتصنيع القوارب الصلبة
وامل ّ
القابل��ة للنفخ – عن أحدث طرازاتها وامل ُس��مى
“بلوب�يرد”  Bluebirdخ�لال معرض “نافدكس”
( ،)NAVDEXالحدث األبرز واألهم يف املنطقة
للدف��اع البح��ري وأمن الس��واحل .وميتاز قارب
“بلوب�يرد” مبتانة عالي��ة وفريدة ع�لى التح ّمل
وق��درات فائقة لألدء ،مام يجعل��ه أكرث القوارب
العسكرية الصلبة والقابلة للنفخ تط ّورا ً يف العامل.
ك�ما ميكن تق ّني��ع وتغيري لون ق��ارب “بلوبريد”
ليب��دو كأنه ق��ارب مدين أو ترفيه��ي األمر الذي
يوفر ميزة تكتيكية عند الحاجة.
ويأيت ق��ارب “بلوبريد” الذي يبل��غ طوله 9.8
مرت ُمج ّهزا ً مبح ّركات خارجية مزدوجة بقوة 350
حصان ،وبإمكانه االنط�لاق برسعة تصل إىل 65
ميل يف الس��اعة ( 105كيلومرت يف الساعة) ،حتى
ع�لى األمواج املتالطمة .ويجم��ع القارب أحدث
املزايا املتط�� ّورة من حيث امتص��اص الصدمات
البحرية ،مب��ا يف ذلك منض��دة تحكم المتصاص
الصدمات بثالثة محاور تغطي املقاعد التشغيلية
وجمي��ع املع��دات .ويضم��ن تصمي��م منضدة
التحكم أكرب قدر من الراحة ،ويقلّل من ُمس ّببات
اإلجه��اد أو التع��ب .وبفضل تصميم��ه الفريد،

يق ّدم “بلوبريد” أدا ًء اس��تثنائياً ،فمن السهل جدا ً البحرية  VHFوأنظم��ة الراديو التكتيكية .ومن
قيادت��ه أو املناورة س��واء يف املي��اه املفتوحة أو الخي��ارات واملزايا العديدة املتوفرة :جهاز لتربيد
املم�� ّرات الض ّيقة ،كام أنه ميت��از بكفاءته العالية األطقم يس��مح للركاب بالش��عور بالربودة رغم
وجودهم يف بيئة خارجية يف الهواء الطلق  -وهي
من حيث استهالك الوقود.
وت��م تجهيز الق��ارب بنظام متط�� ّور و ُمذهل ميزة إضافية ال غنى عنها ملناخ الرشق األوس��ط؛
لالتصال الالسليك مع س�ماعات للرأس بحيث ال ومض��ادات الرصاص؛ والزج��اج املضاد للرصاص؛
يتأثر بالرياح أو بضجيج املح ّرك ،كام يتيح قدرات وكامريا حراري��ة معيرّ ة بالبوصلة الجريس��كوبية؛
التواص��ل الكام��ل بني أف��راد الطاق��م والركاب ،وقواعد متع ّددة ألسلحة الطاقم تدعم الرشاشات
باإلضاف��ة إىل تكامله متاماً م��ع كل من املوجات الثقيلة وقاذفات القنابل.

آيكام االيطالية تعرض منتجاتها للمرة االولى في المعرض
تعرض رشكة آيكام االيطالية للمرة االوىل يف
ايدك��س 2015م منتجاتها من انظمة التخزين
االوتوماتيكي��ة ملختلف انواع االس��لحة وقطع
الغي��ار واالدوية وامللفات وك��رايس الطائرات
وغري ذلك وربطها بالحاسب االيل.
وقال الس��يد جوزيف س��ابا املدير االداري
للرشكة ل /وام /ان آيكام تأسس��ت يف ايطاليا
قبل 75عاما وان هذه هي ايضا اول مش��اركة
للرشكة يف ايدكس رغم وجودها يف الدولة منذ
31عاما مش�يرا اىل ان مبيعاته��ا لدول الخليج
بلغت يف الفرتة املاضية مثانية ماليني دوالر.
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الهدف من المشاركة في
المعرض هو اطالع الجهات
الدفاعية في منطقة الخليج
على منتجات الشركة
واضاف ان الرشكة تتواجد يف منطقة العديد
القطرية منذ س��ت سنوات حيث تبيع انظمة
تخزين لقطع الغيار املختلفة ومراوح الطائرات
واالطارات وغري ذلك.

م��ن جهتها قال��ت س��ارا س��ابونارا مديرة
التصدي��ر يف الرشكة ان العدي��د من الرشكات
االماراتية تتعامل مع الرشكة وتشرتي منتجاتها
الغراض التخزين االوتوماتييك املختلفة مشرية
اىل ان م��ن بني ه��ذه الرشكات واملؤسس��ات
الحكومية االرش��يف الوطن��ي وبعض الدوائر
الحكومية ورشكات النفط.
واضافت ان الهدف من املشاركة يف املعرض
هو اطالع الجهات الدفاعية يف منطقة الخليج
ع�لى منتجات الرشك��ة التي تخ��دم بالدرجة
االوىل املجاالت العسكرية املتعددة.

«تنظيم االتصاالت» تطلق أول سيارة لمراقبة
ورصد وتحليل أي تردد السلكي مخالف

راية املزروعي – درع الوطن

كش��فت هيئ��ة تنظي��م االتصاالت ع��ن أحدث
تقنياته��ا يف مع��رض “آيدك��س  ، ”2015وخص��ت
مجل��ة درع الوطن به حيث دخلت الخدمة حديثا
أول س��يارة “ أملاني��ة الصنع “ ت��م عرضها باالمس
 ،وه��ي تعمل وفق تقني��ة عالية الج��ودة لقياس
الطيف الرتددي ملراقبة جمي��ع الرتددات بالدولة ،
أو أي تش��ويش يتم رصده عىل مس��احت شاسعة
بالكيل��ووات  ،وتغطية ما يعادل  26.5جيجا هارت
 ،حي��ث ميكنها مراقب��ة وتحليل أي تردد الس��ليك
مخالف أو غري معروف  ،وتتنقل سيارة الرصد تلك
والت��ي تبلغ تكلفتها نحو  5مالي�ين درهم  ،وتضم
أحدث ما وصلت إلي��ه التقنية الحديثة من أجهزة
ذات تقني��ات عالي��ة  ،تس��اهم يف مراقب��ة ورصد
وتحلي��ل أي تردد الس��ليك مخال��ف يف كافة أنحاء
الدولة  ،وذلك وفق الحاجة وما تتلقاه من شكاوى
عن تش��ويش ما ع�لى أجهزة الس��لكية أو هواتف
لرصد أي متلصص .
كام يش��ارك فريق االس��تجابة لطوارئ الحاسب
اآليل  -اح��دى مب��ادرات الهيئ��ة العام��ة لتنظيم
قطاع االتصاالت يف مع��رض ومؤمتر الدفاع الدويل
“آيدك��س  ، ”2015ويه��دف فريق االس��تجابة من
خالل مش��اركته له��ذا العام إىل ن�شر الوعي حول
أهمية أنظمة مراقبة وس��ائل التواصل االجتامعي،
بهدف حامية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت يف الدولة  ،م��ن التعرض ملجموعة من
أبرز التهديدات اإللكرتونية وأكرثها تطورا ً وتعقيدا ً
 ،ويركز فريق االستجابة لطوارئ الحاسب اآليل هذا
العام عىل وس��ائل التواصل االجتامعي  ،التي غدت
تشكل منصة متعددة األوجه لالتصال عرب اإلنرتنت،
وهي معرضة للكثري من التهديدات التي تستهدف
أمن جميع املس��تخدمني  ،وتساهم التقنيات التي
يستعرضها الفريق يف حامية ومراقبة الحسابات من
القرصنة والقضاء عىل التنبيهات االحتيالية وتقديم
خدمات التحليل التنبؤية.
م��ن جهته قال عادل راش��د امله�يري ،مدير فريق
االس��تجابة لطوارئ الحاس��ب اآليل باإلنابة”:تش��كل
املش��اركة يف آيدك��س حاف��زا ً كبريا ً لفريق االس��تجابة
لطوارئ الحاسب اآليل فمن خاللها سنتمكن من تسليط
الض��وء عىل أهمية الدف��اع عن الح��دود اإللكرتونية
لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة ،وبين�ما نواصل
جهودنا للتحول نحو حكومة ذكية ،فمن الرضوري أن
نواكب كافة املتغريات والتوجهات الرقمية الحديثة ال
س��يام تلك املتعلقة مبنصات التواصل االجتامعي التي
تش��هد تطورا ً متسارعاً ومتواصالً  ،الفتا اىل انه من بني
أبرز أولويات فريق االس��تجابة لطوارئ الحاسب اآليل
ض�مان تجهيز جمي��ع الجهات ذات الصل��ة باملعرفة
الالزمة لتحس�ين اآلليات التي توفر أفضل سبل حامية
البني��ة التحتية لتكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت يف
الدولة من أية مخاطر وتهديدات.

نجاح «آيدكس»

يعترب آيدكس مبثابة دورة تدريبية موس��عة
للقادة والعسكريني للتعرف عىل كل ما هو
جديد يف عامل تقنيات التس��ليح العسكري،
كام يعد مكسباً حقيقياً بالغ األهمية لصناع
القرار العسكري كونه يهيئة للتطلع إىل كل
م��ا هو جديد ،ويحفز رغبتم يف االس��تفادة
من صفقات التس��لح خ�لال دورة معرض
آيدك��س  ،2015كام يس��هم وج��ود القادة
وصناع القرار العسكري خالل فرتة املعرض
واحتكاكهم م��ع نظرائهم من دول مختلفة
بالرغب��ة يف التطوي��ر والتحدي��ث ومواكبة
العرص واحدث التقنيات العس��كرية ،األمر
الذي ينعكس عىل جاهزية قواتهم املسلحة
ومستوى األفراد وجاهزية املعدات.
إن معرض آايدك��س  2015يوفر للمخطط
العس��كري فرصة فريدة لدراسة اتجاهات
التصني��ع العس��كري يف الع��امل ،وبالت��ايل
بن��اء تصورات ح��ول القدرات العس��كرية
للجيوش الحديثة ورسم سيناريوهات أقرب
للدقة ح��ول احتياجات القوات املس��لحة
من خالل املعدات واألسلحة ،كام يعد هذا
املعرض فرصة س��انحة لتب��ادل املعلومات
ح��ول النظري��ات والعقائد العس��كرية يف
مختل��ف الجي��وش الحديث��ة ،ك�ما يوفر
املعرض للصناع��ات العس��كرية اإلماراتية
فرصة تس��وقية هائل��ة من خ�لال منحها
أولوي��ة اس��تثنائية يف الرتويج والتس��ويق
والتعاقدات.
األقب��ال الكب�ير واملنقط��ع النظ�ير لع��دد
ال��زوار م��ن ق��ادة ومس��ؤولني ومتخذي
ق��رار وتهاتفتهم لزي��ارة مختلف األجنحة
والرشكات العاملية وخاصة رشكاتنا الوطنية
اإلماراتية يربهن بشكل قاطع نجاح آيدكس
 2015منذ يوميه األول.

املقدم ركن  /يوسف جمعة الحداد
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بلغت قيمته اإلجمالية  120.6مليار دوالر في الشرق األوسط

 %83إنفاق دول مجلس التعاون على الشؤون الدفاعية

بلغ إج�مايل اإلنفاق عىل الش��ؤون الدفاعية يف
منطقة الرشق األوس��ط وش�مال أفريقيا ،حوايل
 120.6ملي��ار دوالر ،مس��جلة بذلك نس��بة منو
تص��ل إىل ح��وايل  ،12.1%يف وق��ت تحتل دول
مجل��س التع��اون الخليجي ما يق��رب من 83%
من حجم اإلنفاق العس��كري الشامل يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،االمر الذي يؤكد
منو امليزاني��ات املخصصة للش��ؤون الدفاعية يف
السنوات األخرية.
ج��اء ذل��ك يف وق��ت ،كش��فت مجموع��ة
باراماون��ت ،خالل مش��اركتها يف معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل “آيدكس  ،”2015عن توقيع عقدا ً
مع جهة هامة يف املنطقة ومرشوع اس�تراتيجي
مشرتك مع أحدى الرشكات الرائدة يف التكنولوجيا
الدفاعية ،وعرضه��ا أحدث التقنيات الجديدة يف
أنظمة الدفاع األرضية والجوية.
قال آيف��ور إيش��يكويتز ،املؤس��س والرئيس
التنفي��ذي ملجموعة باراماون��ت ،التي تعد أكرب
رشكات قطاع الدفاع والط�يران اململوكة للقطاع
الخ��اص يف أفريقي��ا والرشكة الرائ��دة يف الدفاع
واألم��ن االبتكار ورشيك موث��وق به للحكومات
يف جمي��ع أنحاء الع��امل“ :تواجه كل من أفريقيا
ومنطقة الرشق األوسط اليوم تهديدات ومخاطر
متش��ابهة م��ن قب��ل الجامع��ات اإلرهابية ،ويف

ضوء تزايد وت�يرة تلك األع�مال العدائية عامليا،
تجرى دراس��ة دقيقة لحجم امليزانيات املخصصة
للش��ؤون الدفاعي��ة لالس��تفادة م��ن الحل��ول
املس��تندة عىل القيمة واألك�ثر فعالية ،وتحرص
املجموعة عىل مواكبة الطلب العاملي عىل حلول
متبكرة متخصصة وعاجلة ،وطبيعة االحتياجات
التي تتطلبه��ا الحكومات والتي تركز عىل الخربة
والتجربة.
وأض��اف ج��اءت مش��اركة املجموع��ة يف
“آيدكس  ،”2015تأكي��دا ً عىل أهمية القطاع

الدفاعي ،التي بات ضمن أهم األولويات لدى
دول منطقة الرشق األوس��ط وخصوصاً دولة
اإلم��ارات الت��ي تحولت من مجرد مس��تهلك
بس��يط للمنتج��ات الدفاعي��ة والفضائي��ة
إىل إح��دى أه��م ال��دول املصنع��ة واملطورة
للتكنولوجي��ا املرتبط��ة بالش��ؤون الدفاعي��ة
والفضائي��ة .وال ش��ك أننا يف جن��وب أفريقيا
ومنطق��ة الرشق األوس��ط لدين��ا القدرة عىل
تطوي��ر املزيد من العالق��ات والرشاكات التي
ستكون مبثابة محفز لالبتكار والتصنيع”.

طالبات جامعة خليفة يستعرضن «طائرة بدون طيار إلزالة الضباب»
يش��ارك فريق من طالبات من جامع��ة خليفة للعلوم
والتكنولوجي��ا مبعرض ايدكس  ،2015مبرشوع “الطائرة
ب��دون طي��ار إلزالة الضب��اب” ،والذي أع��ده الفريق
للمنافس��ة يف جائزة الطائرة بدون طي��ار التي أطلقها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب “رعاه
الل��ه” ،خالل العام  ،2014حس��ب ما ذكرت��ه لـ”درع
الوط��ن” خولة الغف�لي الطالبة مبرحل��ة الدكتوراة يف
الجامع��ة ،وعض��وة الفريق .وأوضح��ت زميلتها موزة
الش��مييل أن الفريق الذي قام باقرتاح وتنفيذ مرشوع
“الطائ��رة بدون طي��ار إلزالة الضب��اب” مكون من 6
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أعضاء بينهم دكتور وتقني و 4طالبات ،مش�يرة إىل أن
فكرة املرشوع أتت من األخبار املتالحقة حول التغريات
املناخية التي تؤثر بشكل كبري عىل حركة السري واملالحة،

س��واء الجوية أو البحرية ،ومن ثم عكف الفريق عىل
التفكري يف مرشوع يس��هم يف مساعدة الجهات املعنية
بتقليل تأثري الضباب عىل حركة السري.

