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محمد بن زايد يزور عددا من األجنحة المشاركة فـــــــــــــــ

قام صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي
نائ��ب القائ��د االع�لى للق��وات
املسلحة بزيارة اىل فعاليات أمس
الراب��ع ملع��رض الدف��اع الدويل”
ايدك��س  ”2015وتج��ول يف عدد
م��ن االجنحة الوطني��ة والعربية
والدولية املشاركة يف املعرض .
ورافق صاحب الس��مو الشيخ
محمد ب��ن زايد ال نهيان يف عدد
من الجوالت سمو الشيخ طحنون
بن محمد ال نهيان ممثل الحاكم
يف املنطقة الرشقية.
والتق��ى صاحب الس��مو ويل
عه��د ابوظبي خالل الجولة بعدد
ممثيل الدول والرشكات العارضة
وتب��ادل معه��م االحاديث حول
مع��رض “ايدك��س  ”2015واطلع
عىل احدث االنظم��ة واملبتكرات
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يف الصناع��ات الدفاعية التي يتم
عرضها حاليا يف املعرض .
وب��دأت جولة س��موه بزيارة
اىل الجناح االمري�كي حيث اطلع
س��موه من املس��ؤولني يف الجناح
عىل أه��م وأح��دث املعروضات
التي يتضمنها الجناح والذي يضم
عددا من ال�شركات منها رشكة “
رايثون “ ورشكة “جرنل داينمكس
ورشك��ة “لوكهيد مارت��ن ورشكة”
ورشك��ة “اي��ه ام ج�نرال” ورشكة
“اوش��كش” ورشك��ة “نورث��روب
جرومان” وشاهد صاحب السمو
ويل عه��د ابوظب��ي ع��ددا م��ن
النامذج ألنظمة الصواريخ وانظمة
االستش��عار والقيادة والس��يطرة
وانظم��ة االنذار املبك��ر وانظمة
القيادة والسيطرة والرادارات.
كام زار سموه الجناح االردين

وتعرف من املس��ؤولني يف الجناح
عىل طبيعة مشاركتهم يف ايدكس
واهم املعروضات التي يقدمونها
حيث اطل��ع عىل مركز امللك عبد
الله الث��اين للتصمي��م والتطوير”
كاديب” ومهامه يف تصميم وتطوير

وتعدي��ل األنظم��ة الدفاعي��ة
واألمني��ة باس��تخدام التكنولوجيا
الحديثة واجهزة ومناظري الكشف
الحراري��ة الخاص��ة بالصواري��خ
املضادة للدبابات.
وقام س��موه بعد ذلك بزيارة

ـــــــــــــي «آيدكس »2015

اىل جن��اح كن��دا حي��ث تعت�بر
مش��اركتها اك�بر مش��اركة لها يف
سلس��لة مع��ارض أيدكس حيث
تض��م  16عارض��ا و 50رشك��ة
متخصص��ة يف صناع��ة الدف��اع
والتكنولوجي��ا وارب��ع هيئ��ات

من الهيئ��ات الحكومية الكندية
ويقدم الجناح مجموعة متعددة
من املنتج��ات الخاص��ة بالدفاع
واالمن مثل املدرعات والطائرات
العمودي��ة وانظم��ة القي��ادة
والتحكم وانظمة التدريب وامن

الفض��اء التكنولوج��ي واالتصال
واملراقبة واالستطالع.
ويف جناح جمهورية التش��يك
اطل��ع صاح��ب الس��مو الش��يخ
محم��د بن زاي��د ال نهي��ان من
املس��ؤولني ع�لى مجموع��ة من
املعروضات للرشكات التش��يكية
ومنه��ا رشك��ة “ اوريتس��ت “
املتخصص��ة يف مجاالت الكش��ف
عن امل��واد والغ��ازات املحظورة
ورشكة “ اومنيب��ول “ التي تدعم
وتط��ور صناعة منتج��ات الدفاع
التشيكية .
وتضمنت جولة صاحب السمو
الش��يخ محمد بن زايد ال نهيان
زي��ارة الجناح الس��عودي حيث
تعرض املؤسسة العامة للصناعات
العس��كرية الس��عودية مجموعة
من املنتوجات العس��كرية خاصة

املدرع��ات واملع��دات الثقيل��ة
والطائرات بدون الطيار .
وزار صاحب السمو ويل عهد
ابوظبي الجناح الس��وداين حيث
كان يف اس��تقباله لدى وصول اىل
الجناح مع��ايل عبدالرحيم محمد
حسني وزير الدفاع السوداين حيث
استمع سموه من الوزير السوداين
عىل حجم مش��اركة الس��ودان يف
املع��رض ومدى اس��تفادتهم من
التواجد يف ه��ذه املنصة العاملية
يف التواصل مع املصنعني والخرباء
والرشكات الكربى وتبادل الخربات
معهم  ،ويعرض الجناح السوداين
 99منتج��ا متنوع��ا م��ن انظمة
االسلحة وانتاج الدروع وتطويرها
ونظ��ام ادارة ن�يران املدفعي��ة
وادارة نريان الرشاشات من خالل
االنظمة الكهروبرصية.
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رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد أجنحة
معرض «آيدكس »2015

حمد الرميثي يف جولة تفقدية ألجنحة املعرض
قام الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس
أركان الق��وات املس��لحة بجولة تفق��د لفعاليات
وأجنحة مع��رض ومؤمتر الدفاع ال��دويل ايدكس
. 2015
وزار س��عادته ع��ددا ً م��ن أجنح��ة ال�شركات
الوطنية والدولية املشاركة يف الدورة الثانية عرشة
ملعرض آيدكس  . 2015تعرف سعادته من ممثيل

ال�شركات إىل معروض��ات األجنح��ة وأحدث ما
أنتجته كربى رشكات التصنيع العس��كري وموردو
األنظم��ة من تكنولوجيا دفاعي��ة متطورة تعكس
آخر ما توصلت إليه الرشكات الوطنية والعاملية .
وتبادل رئيس أركان القوات املسلحة األحاديث
مع العارضني وممثيل الرشكات حول مش��اركاتهم
واالتجاهات العاملية لقطاعات االنتاج العس��كري

وأهمية مع��رض ومؤمتر الدفاع ال��دويل آيدكس،
حي��ث أكد العارضون أن مع��رض الدفاع آيدكس
نج��ح يف إثب��ات مكانت��ه عىل خريط��ة املعارض
العاملية وأصبح معروفاً عىل نطاق واسع لكربيات
ال�شركات العاملية املعنية بقط��اع الدفاع ،وأصبح
حدث��اً مهامً لل��دول واملصنعني املهتمني بس��وق
الدفاع املتنامي يف املنطقة.

رئيس هيئة اإلمداد يتفقد الشركات العارضة في آيدكس
قام س��عادة الل��واء الركن طيار اس��حاق صالح
محم��د البلويش رئيس هيئة االمداد أمس بجولة
يف أجنحة معرض الدفاع الدويل آيدكس.2015
وتع��رف رئي��س هيئ��ة االم��داد م��ن ممثيل
الرشكات املصنعة لألسلحة واملنظومات الدفاعية
واملعدات العس��كرية ومس��ؤويل صناعة السالح
يف مختل��ف األجنح��ة ع�لى أحدث م��ا ابتكرته
مصانع الس�لاح والعتاد لديها وما اشتملت عليه
من أنظم��ة دفاعية متطورة تواك��ب التطورات
واملستجدات.
اسحاق البلويش يف جولة باملعرض
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رئيس األركان يلتقي عدد من كبار
المسئولين الزائرين للمعرض

قائد القوات الجوية يبحث التعاون
العسكري مع كبار زوار معرض آيدكس

الرميثي مع نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري
اس��تقبل الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي رئي��س أركان القوات
املس��لحة مبكتبه يف معرض “ ايدكس  2015الفريق أول سري أدريان برادشو
نائ��ب القائد األعىل لق��وات التحالف يف أوربا والفري��ق أحمد قايد صالح
نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري .
جرى خ�لال اللقاء اس��تعراض عالق��ات التع��اون املتمي��زة التي تربط
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ودول الزوار خاصة ذات الصلة بالش��ؤون
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

نارص العلوي رئيس أركان املنتجات الحربية الباكستانية
استقبل سعادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص العلوي قائد القوات الجوية
والدفاع الج��وي مبكتبه يف معرض الدفاع ال��دويل ” آيدكس  ” 2015اللواء
بحري تريفري جونس قائد قوة الواجب 633االسرتايل و الفريق جاويد أحمد
رئيس أركان املنتجات الحربية الباكستانية
جرى خالل اللقاء اس��تعراض عالقات التع��اون املتميزة التي تربط دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة ودول الزوار خاصة ذات الصلة بش��ؤون القوات
الجوية والدفاع الجوي وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

قائد القوات البحرية يستقبل مدير الكلية
البحرية المصرية

قائد القوات البرية يلتقي عددا
من كبار العسكريين

املرشخ مستقبالً مدير الكلية البحرية املرصية
اس��تقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد
الق��وات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع ال��دويل “آيدكس ”2015
الل��واء بح��ري أركان حرب محمد طارق عباس الس��يد مدير الكلية
البحري��ة املرصية .وت��م خالل اللق��اء التي حرضها ع��دد من كبار
ضباط الق��وات البحرية اس��تعراض أوجه التعاون ،ومناقش��ة عدد
من املواضيع العس��كرية ذات االهتامم املش�ترك السيام التي تتعلق
بالجوانب البحرية.

العامري مستقبالً رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية
اس��تقبل العميد الركن صالح محم��د صالح العامري قائ��د القوات الربية يف
مكتبه باملعرض أمس كال عىل حده الفريق أول ذكاءالله رئيس أركان القوات
البحرية الباكس��تانية و جوزيف رانك امللحق العس��كري األمرييك وذلك عىل
هام��ش زيارتهم لفعاليات معرض آيدكس  .2015وت��م خالل االجتامع الذي
حرضه عدد من ضباط القوات الربية وأعضاء الوفد املرافق للضيف ،استعراض
أوجه التعاون والتنس��يق القائ��م بني دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ودول
الزوار ،إىل جانب مناقشة عدد من املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

2015

5

 26فرباير 2015

كرمت شركائها االستراتيجيين على هامش «آيدكس »2015

اللــــواء الكعـــــبي« :درع الوطـــن» توثـــــــق تطــــــــــــــــــ

تكريم نورث قروب
أبوظبي يف  25فرباير ش��هد س��عادة
الل��واء الركن س��امل ه�لال الكعبي
مس��اعد رئي��س االركان لالحتي��اط،
يف نادي القوات املس��لحة بأبوظبي
أم��س ،حف��ل تكري��م ال�شركاء
االس�تراتيجيني ملجلة “درع الوطن”،
ال��ذي نظمت��ه إدارة املجل��ة ع�لى
هام��ش أع�مال مع��رض ومؤمت��ر
آيدكس ،2015وكرمت من خالله 27
رشيكا اس�تراتيجيا ،نظري اسهاماتهم
الفاعل��ة يف انج��اح أه��داف املجلة
وتجس��يد رؤيتها ورسالتها ،ومواصلة
مسريتها.
حرض الحف��ل عدد م��ن قيادات
وضباط القوات املسلحة ،ومجموعة
م��ن الش��خصيات العام��ة ،ولفيف

تكريم رشكة  BAEسيستمز
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تكريم رشكة لوكييت مارتن
من ممثيل بع��ض الدوائر الحكومية
والرشكات وسائل اإلعالم يف اإلمارات.
ويف ترصيح��ات لس��عادته بهذه
املناس��بة ،ق��ال الل��واء الركن س��امل
هالل الكعبي مساعد رئيس االركان
لالحتي��اط ،إن الرشاك��ة والتع��اون
أصبح��ا مثاال يحتذى ب��ه ،ليس عىل
الصعيد املحيل أو اإلقليمي فحسب،
بل ع�لى الصعيد الدويل أيضاً ،وذلك
بفض��ل توجيهات القيادة الرش��يدة
لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن
زايد آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه
الله ،وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ
محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب
رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب رعاه الله ،وصاحب السمو

تكريم أدنك
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظب��ي نائ��ب القائد االعىل
للقوات املسلحة.
وأضاف س��عادته أن “مجلة درع
الوط��ن” ،حقق��ت الس��بق يف رصد

تكريم يورو ساتوري

وجمع االخب��ار والتقارير الصحفية
الخاصة بالقوات املسلحة بقطاعاتها
كاف��ة ،واس��تطاعت توثي��ق مراحل
تطوي��ر القوات املس��لحة منذ عهد
املغف��ور له بإذن الله تعاىل الش��يخ

ـــــــــــــــور قواتنــــا المسلحة

تكريم أوشكوش

تكريم أدفانز إنرتجريتد سيستمز

تكريم معرض ديب
زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان طيب
الل��ه ث��راه وحتى اآلن ،مب��ا يعكس
رؤية واسرتاتيجية اإلمارات ،ويواكب
يف الوق��ت ذات��ه تطلع��ات القيادة
الرش��يدة للدولة ،ونحجت يف وضع

تكريم رشكة تالس
وأك��د س��عادته أن ال�شراكات
املؤسس��ية ب�ين مختل��ف الجهات
يس��هم يف تعزيز العالق��ات الثنائية
بني مختلف األطراف ،ويرس��خ مبدأ
التعاون ،ويؤدي إىل تحقيق األهداف

تكريم رشكة ساب

اسرتاتيجية ممنهجة تدير من خاللها
التواصل مع رشكائها االس�تراتيجيني
ع�لى املس��توى املح�لي واإلقليمي
وال��دويل يف القطاع��ات الحكومي��ة
والخاصة كافة.

املش�تركة ،الفت��ا إىل أن م��ا حققته
“درع الوط��ن” م��ن رشاكات يوضح
حجم العمل والخدمات التي تتبناها
يف املجتمع بقطاعاته املختلفة ،سواء
العسكرية أو اإلدارية أو االجتامعية.

تكريم سيجم سفران
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طيران أبوظبي ريادة في خدمات الطيران المروحي
واإلسعاف الجوي
قطعت رشكة طريان أبوظبي أشواطا هامة يف مجال
ما تقدمه من خدمات تنافس��ية ذات مستوى عال
 ،ومنها خدمات اإلسعاف واإلخالء الطبي الجوي.
ورصح السيد خالد مش��هور الرئيس التنفيذي
للقسم التجاري يف طريان أبوظبي أن رشكة طريان
ابوظبي دشنت يف أكتوبر  2013أول طائرة إسعاف
م��دين من ن��وع  Bell 412 EPلصالح رشكة أدما
العاملة وما يتبعها من رشكات ( أدنوك ) بالتعاون
مع رشكة اإلسعاف الوطني ،إلنقاذ ا لحاالت الطارئة
م��ن املواقع البرتولي��ة الربية والبحري��ة يف إمارة
أبوظبي .ولفت السيد مشهور إىل أن رشكة طريان
أبوظبي تحرص باستمرار عىل إمتالك األحدث يف
عامل الطريان  ،وتحديث وترقية أس��طولها  ،وتنوع
خدماته��ا لتبق��ى يف صدارة ال�شركات املتخصصة
يف خدمات الطريان املروحي .وأش��ار الس��يد خالد
مش��هور إىل أن رشكة طريان أبوظبي س��اهمت يف
إنج��ازات اله�لال األحمر الس��عودي يف اململكة
العربية السعودية
يف مجال اإل سعاف و اإلخالء الطبي وذلك من
خالل عقد معها منذ أربع س��نوات  ،موضحا أنها
قدمت مبش��اركة الهالل األحمر السعودي خدمات
مل��ا يق��ارب ال��ـ ( )٢٠٤٥مريض قدم��ت عرب هذه
الطائرات املتخصصة با إلس��عاف وا إلخالء الطبي
قبل أربع سنوات وحتى اآلن  ،مبعدل ساعات طريان

تجاوزت الـ ١٠٠٠ساعه طريان  ،وتنشط عملياتها يف
موس��مي الحج ورمضان املب��ارك  .يف مكة املكرمة
واملدين��ة .من جانب ا ّخر ذكر الس��يد روبرت بول
املدير التنفيذي لرشكة اإلسعاف الوطني ( الرشيك
الطبي ) أن الطائرة تتميز مبواصفات إسعافية عالية
 ،وتضم رسيرين ملصاب�ين وثالثة مقاعد إثنان منها
للمس��عفني والثال��ث إحتياطي  ،ك�ما أن مقصورة
اإلسعاف تحوي أجهزة أجهزة طبية متطورة تجعل
منها غرفة عناية مركزة يف الجو ،إضافة إىل احتوائها
عىل رسير خ��اص باألطفال والرض��ع  ،يثبت وقت
الحاجة ،فالطائرة مخصصة إلسعاف جميع العاملني

يف حقول النفط وأرسهم ،و أشار بول إىل أن عملية
التواصل بني الحقل النفطي والطائرة تتم من خالل
مركز إتصال أعد لهذا الغرض ويقع يف أبراج اإلتحاد،
وأض��اف أن الطائرة تقدم خدماتها من خالل فريق
طب��ي ولوجس��تي يضم نخب��ة م��ن ذوي الكفاءة
العالي��ة يف التعام��ل مع األزم��ات ويضم موظفني
مختص�ين يف مج��ال اإلتص��ال إضاف��ة إىل طبيب
يتواصل مع نظريه يف الحقل ملعرفة حالة املريض .و
أشار إىل أن الطائرة متواجدة بشكل دائم يف مطار
طريان أبوظبي يف حال استعداد كامل عىل الساعة
لإلستجابة ألي طلب إستدعاء.

جامعة اإلمارات تمنح في «آيدكس» امتياز استخدام براءتي اختراع
لمجموعة الهاملي لتدوير مخلفات الكربون.
أش��اد معايل الش��يخ حمدان ب��ن مب��ارك آل نهيان
وزير التعليم الع��ايل والبحث العلمي الرئيس األعىل
لجامعة اإلم��ارات باالتفاقية الت��ي أبرمتها الجامعة
مع مجموعة الهام�لي العاملية ومنحتها مبوجبها حق
االمتياز الس��تخدام ب��راءيت اخرتاع يف مج��ال تدوير
مخلفات الكربون باس��تخدام تقني��ة النانو الحديثة
ملدة ترتاوح ما بني  12إىل  15سنة قادمة.
وق��ع االتفاقي��ة خالل حفل أقيم أم��س عىل هامش
فعاليات “ آيدكس  “ 2015سعادة الدكتور عيل راشد
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النعيمي مدير الجامعة وس��عادة السيد سامل محمد
الهاميل رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاميل .
وأضاف مع��ايل الوزير أن هذا اإلنج��از هو األول
من نوعه عىل مس��توى جامعات الدولة وهو متيز
مؤسيس فريد يأيت ترجمة لتوجيهات نحو الريادة
والتمي��ز واالبتكار لتحقيق رؤي��ة اإلمارات 2021
من قبل القيادة الحكيمة برئاس��ة صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة “
حفظه الله “ ورؤى صاحب الس��مو الشيخ محمد

بن راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجلس ال��وزراء حاكم ديب “ رع��اه الله “ وبدعم
واهتامم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة .
وأكد معاليه أن جامعة اإلمارات تجسد رؤية القيادة
الرش��يدة نحو إيجاد الحلول املتج��ددة يف املجاالت
اإلس�تراتيجية ع�لى املس��تويات املحلي��ة واإلقليمية
والعاملية.

تتميز بالقتالية العالية وتعدد األدوار

أبوظبي للسفن تسلم البحرية اإلماراتية  24سفينة
أعلنت رشكة أبوظبي لبناء السفن ،الرشكة الرائدة
يف مج��ال بن��اء وصيان��ة وإعادة تأهي��ل القطع
البحرية املدنية والعسكرية والتجارية ،أمس عن
االنتهاء من املرحلة الثاني��ة من مرشوع غناضة،
حيث سلمت  24سفينة غناضة للقوات البحرية
اإلماراتية.
وأك��د الدكت��ور خال��د املزروع��ي ،الرئي��س
التنفيذي لرشكة أبوظبي لبناء الس��فن  ،مواصلة
العمل مع قوات البحرية اإلماراتية عىل أس��طول
سفن غناضة ،معتربا ً تجهيز قوات البحرية بأفضل
الس��فن يف فئته��ا مصدر فخر واعت��زاز كبريين ،
وش��كر قوات البحري��ة اإلماراتية عىل اس��تمرار
ثقتهم بقدرات أبو ظبي لبناء السفن.
ويعد زورق غناضة الرسيع سفينة قتالية عالية
الرسعة ومتع��ددة األدوار بط��ول  27مرتا ً ميكن
استخدامها كوحدة ضمن قوة مهامت ،أو كوحدة
واحدة بذاتها ،أو يف العمليات غري القتالية.
وتتمي��ز زوارق غناض��ة الرسيع��ة بنظام دفع
يتكون من محركني نفاثني مائيني من طراز MTU
رولز رويس  FF 600مينحان الس��فينة رسعة 45
عقدة.
وقام��ت أبوظب��ي لبناء الس��فن ميوجب هذا
املرشوع بتسليم  12سفينة جديدة وتحديث 12
س��فينة غناضة أخرى .وقد ت��م تحديث وتعديل

س��ت س��فن لتصبح قوارب حربية مع قاذفات،
حيث ضمت بنادق نيمو عيار  120مم ،وبندقية
عيار  12.7مم يف مؤخرة السفينة .كام تم تجهيز
السفن برادارات مع تكنولوجيا  ،GEMوتحديث
أجه��زة االتص��ال  .VHF/UHGكام تم تحديث
وتعديل ست سفن أخرى الس��تخدامها كقوارب
قتالية ،حيث ضمت بندقية عيار  27مم وبندقية
عيار  12.7مم وتس��تطيع الس��فينة استيعاب ما
يصل إىل  40فردا ً من مشاة البحرية.
وقام��ت رشكة أبوظب��ي لبناء الس��فن ،ضمن
م�شروع غناضة الجدي��د ،ببناء هيكل وس��طح

الس��فينة ،فضالً عن ترتيب غرفة القيادة وجوف
السفينة ،حيث تم بناؤها من األلومنيوم.
وتضم جميع السفن مجموعة النظم القتالية،
والت��ي تتضمن قدرات ونظ�ماً صاروخية ميكنها
العم��ل ضمن مهامت جامعي��ة أو فردية .ويتيح
الرادار  GEMللس��فن معرفة مؤرشات وبيانات
املسار الصحيح.
يش��ار إىل أن رشكة أبوظبي لبناء الس��فن التي
تتخذ من أبوظبي مقرا ً لها ،تعترب إحدى الرشكات
الرائدة يف مج��ال بناء ،وصيان��ة ،وإعادة تأهيل
القطع البحرية املدنية والعسكرية.

«الداخلية» تعرض األجيال الحديثة من التقنيات في «آيدكس »2015
تعرض وزارة الداخلية األجيال الحديثة للتقنيات
وتطرح العديد من خدماتها اإللكرتونية املتطورة
الجدي��دة عرب جناحها يف مع��رض ومؤمتر الدفاع
الدويل “آيدكس ”2015
وقال الل��واء الدكتور أحمد ن��ارص الرييس مدير
ع��ام العملي��ات املركزي��ة برشط��ة أبوظبي إن
مع��رض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس “ 2015
يعد حدث��ا بالغ األهمية ألنه يؤك��د ريادة دولة
اإلم��ارات يف صناع��ة املع��ارض إقليمي��ا ودوليا
وب��ات موض��ع اهت�مام دويل وواجه��ة مرشفة
لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة ومرآة عاكس��ة

للتطور والتقدم التنموي الذي تشهده الدولة يف
املجاالت كافة .
وأضاف أن مع��رض “آيدكس” ميثل نافذة مهمة
لاللتق��اء بني ال�شركات املعنية مبع��دات الدفاع
والخرباء املعنيني بهذا املجال الفتا إىل أن املشاركة
يف املع��رض تتيح للزائرين االطالع عىل الخدمات
اإللكرتونية التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور
وع��رض أح��دث مش��اريع أنظم��ة املعلومات
والرتوي��ج للخدمات اإللكرتوني��ة املتعددة فضال
ع��ن ن�شر الوعي ل��دى أف��راد املجتم��ع كافة
ومؤسسات األعامل بـأهمية االستفادة من هذه

الخدمات .وقال العميد مهندس حس�ين الحاريث
مدير مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي
إن املديرية تش��ارك يف املعرض من خالل اطالع
الزوار عىل األنظمة والحلول التقنية املستخدمة
يف مج��ال الس�لامة املروري��ة وأنظم��ة الضبط
املروري وأنظمة رصد متجاوزي اإلش��ارة الحمراء
وتعريفهم مبركز األنظمة املرورية الذكية والذي
يتضم��ن أنظمة تتبع وتوزي��ع الدوريات ونظام
إدارة س�لامة التحوي�لات املرورية ونظام تحليل
الح��وادث املروري��ة ونظ��ام التوعي��ة املرورية
الذكية.
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مدير عام معرض «سوفكس» :

اإلمارات نموذج للتطور والنهضة
والتميز في مختلف المجاالت
أش��اد عام��ر الطب��اع مدير ع��ام مع��رض ومؤمتر
ق��وات العمليات الخاصة “ س��وفكس “ يف األردن
باإلنج��ازات الكب�يرة واملتميزة الت��ي حققتها دولة
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف مختل��ف املجاالت
والقطاع��ات يف ظل قيادتها الرش��يدة التي جعلتها
منوذجا للتطور والنهضة والتميز يف كل املجاالت.
وقال الطباع إن “ س��وفكس “ الذي تعقد دورته
الـ / 11 /خالل شهر مايو القادم يف العاصمة األردنية
عامن  ..يس�ير عىل خط تكاميل وتعاون اسرتاتيجي
م��ع معرض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس “ الذي
تستضيفه العاصمة أبوظبي.
وأكد مدير عام “ س��وفكس “ أن هذه املؤمترات
واملع��ارض املتخصص��ة ومبا تقدمه م��ن أحدث ما
توصل��ت إلي��ه التكنولوجيا والصناع��ات الدفاعية
املتط��ورة  ..تع��د ملتقى عامليا لكربي��ات الرشكات
املصنعة للس�لاح والذخرية واملستلزمات العسكرية
ومنصة هامة الستعراض وتبادل الخربات والتجارب
مام يص��ب يف تعزيز قدرات الجيش واملؤسس��ات
العس��كرية .وأعرب عن إعجابه مبس��توى التنظيم
املتميز ملعرض “ آيدكس  - “ 2015الذي يستضيفه
مرك��ز أبوظبي ال��دويل للمعارض خ�لال الفرتة من
 / 22 /إىل  / 26 /م��ن ش��هر فرباي��ر الجاري  -ويف

كل دوراته الس��ابقة وهو ما يؤكده
اإلقب��ال املتزايد لل�شركات العارضة
ملنتجاته��ا التس��ليحية الدفاعي��ة ..
إضاف��ة إىل األعداد الكب�يرة من الوفود
الزائرة من مختلف دول العامل.
وأكد عمق عالقات التعاون والرشاكة التي
تربط قياديت وش��عبي اإلم��ارات واألردن والتي
أسس دعامئها املغفور لهام الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان وامللك الحسني بن طالل.
ومثن الطباع جهود صاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة “ حفظه الله “
وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل
مكت��وم نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاكم ديب “ رعاه الله “ وصاحب الس��مو الش��يخ
محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة يف تهيئة مقومات
نجاح مؤمت��ر ومعرض “ آيدكس “ مام جعله
منصة عاملية مبثل هذا الحجم واملكانة.
وبش��أن معرض ومؤمت��ر قوات
العمليات الخاصة “ سوفكس
“  ..ق��ال الطب��اع إن��ه

م��ن أك�بر املع��ارض
واملؤمترات ويقام كل
س��نتني يف قاع��دة
امللك عبدالله األول
يف عامن يف األردن
تحت رعاية جاللة
امللك عبد الله الثاين
ورئاسة سمو األمري
فيصل بن الحس�ين
و بدعم من القوات
املسلحة األردنية.
وأشار إىل أنه ينطلق
تزامن��ا م��ع املع��رض
مؤمتر “ س��وفكس “ الذي
يتضمن سلسلة من حلقات
دراس��ية ش��املة وموضوعية
لكبار املس��ؤولني العس��كريني
من جمي��ع أنحاء العامل و يقدم
معالجة ملجموعة واسعة من القضايا
الراهنة ذات الصلة مبكافحة االرهاب
واألمن الداخيل.

معرض يوروساتوري يستعد إلطالق دورته الجديدة العام القادم
م��ن املقرر تنظيم معرض يوروس��اتوري ،وهو أحد
أه��م املع��ارض يف الع��امل للدف��اع األريض والدفاع
الجوي واألمني ،يف العاصمة الفرنسية باريس العام
الق��ادم ،ولهذا تج��ري االس��تعدادات لتنظيم هذا
الحدث عىل قدم وساق.
وترشف مجموعة  COGESعىل تنظيم املعرض
ال��ذي يج��ري تنظيم��ه كل عامني يف ش��هر يونيو،
ويعت�بر املعرض أح��د أكرب املع��ارض املتكاملة من
حيث شمولية املنتجات املعروضة فيه.
ومتنح مجموع��ة  COGESال�شركات العارضة
فرصة ذهبية للتواصل مع عدد كبري من كبار الزوار،
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كام تقدم مجموعة كب�يرة ومختلفة من الخدمات
املهمة ملساعدة تلك الرشكات يف تطوير مشاريعها،
وتوسيع رقعة عملياتها.
وق��د كان مع��رض يوروس��اتوري للدفاع األريض
والدفاع الجوي واألمني يف دورته األخرية عام 2014
معرضا عامليا بكل املقاييس ،وهو ما أكدته مشاركة
س��ت دول جديدة .ونجح املعرض يف دورته املشار
إليه��ا يف تلبية توقعات عدد كب�ير من املتخصصني
واملس��ؤوليني الحكومي�ين .وق��د ش��ارك يف معرض
يوروساتوري للدفاع األريض والدفاع الجوي واألمني
يف دورت��ه األخ�يرة ع��ام  2014نح��و  1.507رشكة

عارضة ( 70%منه��ا عاملية) متثل  59دولة ،وقامت
بعرض منتجاتها داخل صاالت املعرض وخارجه عىل
مس��احة تقدر بحوايل  175.964مرتا مربعا .وجاء
معرض يوروساتوري للدفاع األريض والدفاع الجوي
واألمن��ي يف دورته األخرية ع��ام  2014ليؤكد دوره
املع��روف يف مج��ال األمن الداخ�لي واألمن املدين
وأمن الرشكات من خالل مش��اركة ع��دد كبري من
الزوار والوفود العامل��ة يف تلك املجاالت ،باإلضافة
إىل عدد كب�ير من الهيئات والجهات واملؤسس��ات
التابعة لوزارة الداخلي��ة .وقد طرح أكرث من 50%
من الرشكات العارضة حلوال أمنية عدة.

توازن تسلط الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار في مجال الدفاع واألمن الوطني
عق��د مؤمت��ر الدف��اع لالبت��كار والتكنولوجي��ا
( DITEC) 2015تحت ش��عار “م��ن الفكر إىل
التطبيق” ،أمس ،ضمن فعاليات معرض ومؤمتر
الدفاع ال��دويل (ايدك��س  ) 2015بالتعاون بني
“توازن” ٬رشكة االس��تثامرات االس�تراتيجية ،مع
لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا لتسليط الضوء
عىل أح��دث التوجهات العلمي��ة والتكنولوجية٬
واالبتكار يف مجال الدفاع واألمن الوطني.
واجتمع مس��ؤولون حكوميون وعس��كريون،
إىل جان��ب مجموعة من صناع الق��رار والخرباء
والجه��ات املعنية به��ذا القطاع حيث ناقش��وا
أح��دث التوجهات التي تؤثر ع�لى قطاع الدفاع
وانعكاس��اتها عىل األمن الوطني .وقدم الدكتور
جاسم العيل ،مستشار توازن خالل املؤمتر عرضاً
ح��ول الجوانب الهندس��ية ،البحثي��ة ومبادرات
التنمية وآفاقه��ا يف متكني واس��تدامة التطور يف
القطاع الدفاع اإلمارايت.
ومبش��اركة وزارة دفاع دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة كرشيك اسرتاتيجي ولجنة أبوظبي لتطوير
التكنولوجيا كمنظم للحدث ،يجمع املؤمتر القادة
العامليني الس��تعراض قصص النج��اح من مختلف
أنح��اء العامل حول االبت��كار والتكنولوجيا يف قطاع
الدف��اع ،وع��رض أح��دث التقني��ات وتطبيقاتها،
فضالً عن مناقش��ة طرق االستفادة من االبتكارات

سيف الهاجري:
أصبح من الضروري للدول
أن تبقى على اطالع دائم
بأحدث التطورات لضمان
حمايتها واستدامتها

العس��كرية ضم��ن القط��اع امل��دين .وس��يتناول
املتحدثون املتطلبات املس��تقبلية لقطاع التصنيع
االمني والدفاعي لدولة اإلمارات.
وقال س��عادة س��يف محمد الهاجري الرئيس
التنفيذي لـ” توازن القابضة”“ :تحتل قضايا األمن
والدفاع أولوية رئيس��ة للدول من مختلف أنحاء
العامل ٬حيث يستمر هذا القطاع يف التطور بوترية
متسارعة وذلك بفضل االبتكارات الجديدة التي
يش��هدها .وأصبح من الرضوري للدول أن تبقى
ع�لى اطالع دائ��م بأحدث التط��ورات لضامن
حاميتها واس��تدامتها ،وهذا ما دفعنا لدعم هذا

الح��دث ك��را ٍع رئييس .وتع��د مش��اركة الخرباء
الدولي�ين وصناع الق��رار أمرا ً هاماً للمس��اهمة
تبادل املعرفة بهدف الحفاظ عىل األمن الوطني
وتعزيزه ٬ودعم استدامته”.
ويشهد املؤمتر مشاركة مجموعة من املتحدثني
م��ن دول��ة اإلم��ارات والذين ميثل��ون عدد من
الجهات مثل :وزارة الدفاع ،لجنة أبوظبي لتطوير
التكنولوجيا”،ت��وازن القابض��ة” ،رشك��ة مبادلة
للتنمية ،وكال��ة اإلمارات للفضاء ،جامعة خليفة،
معهد مصدر للعل��وم والتكنولوجيا ،رشكة برتول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجامعة اإلمارات.

مؤتمر «الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا  »2015يسلط الضوء على أحدث التوجهات
العلمية والتكنولوجية واالبتكار في مجال الدفاع واألمن الوطني
انطلق��ت أمس أعامل مؤمت��ر “ الدفاع لالبتكار
والتكنولوجي  “ 2015تحت ش��عار “ من الفكر
إىل التطبي��ق “  ..وذلك ضم��ن فعاليات معرض
ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس .“ 2015
ويهدف املؤمتر إىل تسليط الضوء عىل أحدث
التوجه��ات العلمية والتكنولوجي��ة واالبتكار يف
مجال الدفاع واألمن الوطني.
وناقش مس��ؤولون حكوميون وعسكريون إىل
جانب مجموعة من صناع القرار والخرباء وممثيل
الجهات املعنية بهذا القطاع  ..أحدث التوجهات

الت��ي تؤثر عىل قطاع الدفاع وانعكاس��اتها عىل
األمن الوطني.
و جمع املؤمتر القادة العامليني الستعراض قصص
النج��اح م��ن مختلف أنح��اء العامل ح��ول االبتكار
والتكنولوجيا يف قطاع الدفاع وعرض أحدث التقنيات
وتطبيقاتها فضال عن مناقش��ة طرق االستفادة من
االبتكارات العسكرية ضمن القطاع املدين .
وركز املش��اركون عىل أهمي��ة التعاون بني
املؤسس��ات التعليمي��ة الجامعي��ة والرواد يف
قط��اع الدفاع إىل جانب س��بل حامية امللكية

الفكري��ة يف هذا املجال .كام تناول املتحدثون
املتطلبات املس��تقبلية لقطاع التصنيع االمني
والدفاعي لدولة اإلمارات .
وشهد املؤمتر مشاركة مجموعة من املتحدثني من
دولة اإلمارات والذين ميثلون عددا من الجهات مثل
وزارة الدف��اع ولجنة أبوظبي لتطوي��ر التكنولوجيا
“ ت��وازن القابضة “ ورشكة مبادل��ة للتنمية ووكالة
اإلم��ارات للفض��اء وجامعة خليف��ة ومعهد مصدر
للعلوم والتكنولوجيا ورشكة برتول أبوظبي الوطنية
“أدنوك” وجامعة اإلمارات.
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وكيل وزارة االقتصاد الروماني:

آيدكس منبر للتكنولوجيا العسكرية المستقبلية
مريم الرميثي – درع الوطن

أشاد سورين انكيتسكو وكيل وزارة االقتصاد الروماين
مبعرض ومؤمت��رات الدفاع ال��دويل “آيدكس ”2015
وأهميته العاملية باعتب��اره منصة لتقنيات الدفاع يف
املستقبل.
وأعرب يف ترصيح لنرشة “درع الوطن” عن خالص
تقديره وشكره إىل حكومة دولة اإلمارات عىل دعوتهم
لحضور هذا املحفل العاملي الذي يضم تحت س��قفه
مختلف الخربات يف مجال التقنيات العسكرية .وقال:
بحك��م عم�لي يف وزارة الدف��اع الرومانية لس��نوات
عدي��دة ،أتيحت يل فرصة لزيارة العديد من املعارض
العسكرية العاملية ،ومعرفة الفرق بينها وبني آيدكس،
وميكنني أن أقول أن معرض آيدكس ليس فقط مجرد
ح��دث ،وليس فقط معرض ،ه��و اآلن أكرث من ذلك،
هو منرب للتكنولوجيا العس��كرية املستقبلية ،ومنصة
لع��رض أح��دث التقني��ات العس��كرية .وأضاف :يف
الوق��ت الح��ايل تتطلب الظروف املحيط��ة بأن نركز
يف صناعة الدفاع لتعزي��ز األمن القومي ،ويف الوقت
نفس��ه فأن ه��ذه الصناعات العس��كرية تعمل عىل
تطوي��ر االقتصاد ،وخل��ق املزيد من ف��رص العمل،
وإتاح��ة الفرصة إلجراء البح��وث العلمية التي تفيد
الجوانب املدنية والعس��كرية .وأع��رب وكيل وزارة
االقتصاد الروماين عن ثقته بأن يحقق معرض آيدكس
لهذا العام نجاح منقطع النظري ،لعدة أس��باب ،وأكد

بأن هناك العديد من الدروس املستفادة حول الدفاع والتجارية بني البلدين ،وتحديدا ً يف القطاعات الهامة،
التي يعول عليها لدعم مس�يرة التنمية الشاملة ،مثل
يف املستقبل يطرحها املعرض يف دورته لهذا العام.
وأش��اد بعم��ق العالقات الوطيدة ب�ين جمهورية املش��اريع الصغرية واملتوس��طة والصناع��ة والزراعة
روماني��ا ودولة اإلم��ارات ،مؤكدا ً أن حض��ور الوفد والصحة ،باإلضافة إىل مش��اريع الطاق��ة .ويف الختام
الروم��اين لفعالي��ات آيدكس يعكس اهت�مام بالده أع��رب س��ورين انكيتس��كو وكي��ل وزارة االقتص��اد
بتطوي��ر عالقات التع��اون بني البلدي��ن يف مختلف الروم��اين ع��ن تطلع ب�لاده إىل املزيد م��ن التعاون
املج��االت العس��كرية واالقتصادي��ة والسياس��ية .العس��كري مع دول��ة اإلمارات ،وخاص��ة يف مجاالت
وأش��ار إىل زيارة الوف��د االقتصادي اإلم��ارايت مؤخرا ً التدريب وتبادل الخربات فيام يخص صناعة األنظمة
إىل جمهورية رومانيا وتش��كيل اللجن��ة االقتصادية غري املأهولة  ،UAV’sومختلف الصناعات العسكرية
املشرتكة بني دولة اإلمارات وجمهورية رومانيا والتي مبا يلبي احتياجات القوات املس��لحة يف كل من دولة
تعمل عىل تعزيز الروابط االقتصادية واالس��تثامرية اإلمارات وجمهورية رومانيا.

مركبة «حفيت» قدرات دفاع جوية متنقلة ال مثيل لها
أمل الحوسني – درع الوطن

يتميز تصميم مركبة “حفيت” للدفاع الجوي الذي
اقرتحته الرشكتان “إم يب دي أيه” و”منر للسيارات”
بتوظيفه للنظم القتالية املتعددة األغراض من “إم
يب دي أيه”  ،مبا يف ذلك برج التس��ليح ،وأجهزة
االستشعار ،ونظم التعرف
عىل الع��دو والصديق
التلقائي��ة ،وصواريخ
“ميسرتال” ،ومنصة
القي��ادة واإلط�لاق،
ومع��دات املقص��ورة،
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التي س��يتم تركيبها عىل مركبة “حفيت  640أيه”
املدرعة الخفيفة.
س��يتيح الجمع بني النظم القتالي��ة املتعددة
األغراض والجيل الجديد من صواريخ ميس�ترال
من “إم يب دي أيه” وتركيبها عىل أحدث مركبات
“من��ر” قدرات دف��اع جوية متنقل��ة ال مثيل لها
لحامية الكتائب والقوافل املدرعة أثناء املناورات
وكذلك األصول والبنى التحتية الربية.
وأكملت الرشكتان بالفعل الدراسات الهندسية
األولية وهي يف مرحلة الدمج الكامل للنظم حال
تلقي الطلبات .ومعظم مكونات مركبة “حفيت”

مجموعة الحمرا تقدم حلوال ً
مبتكره لعمالئها خالل المعرض

أمل الحوسني – درع الوطن للعم�لاء يف كل م��ن القطاع�ين الع��ام والخاص
تش��ارك مجموع��ة الحم��راء يف مع��رض ومؤمتر بهدف ضامن تقديم مس��تقبل افضل وأكرث اماناً
الدفاع الدويل آيدك��س  2015وهي تزداد وهجاً لعمالئن��ا وس��يادتهم .وأضاف :ع�لى مدى مدار
مبرور  33عاماً من تأسيسها ،وهي رشكة إماراتية ،الس��نوات الثالثة والثالثني املاضية ،قمنا بتأسيس
وق��د التقت ن�شرة درع الوط��ن بالس��يد زياد اسرتاتيجيتنا عىل مبدأ راس��خ وهو أن التغيريات
الصوص مدير اداري برشكة الحمراء حيث حدثنا التي يش��هدها العامل اليوم تتطل��ب منا االعداد
قائالً :تأسس��ت مجموعة الحم��راء يف عام  1982والتطوير الكايف واملطلوب ملواجتها وامليض قدماُ،
يف ابوظب��ي هي عبارة ع��ن مجموعة متخصصة وم��ن هذا املنطلق ،تس��عى رشك��ة الحمراء الن
يف مجال الدفاع واألمن واالس��تخبارات ومكافحة تصبح واحدة من الرشكات املحلية األكرث موثوقية
التجس��س ،وكام أصبح لدينا ورش��ة منذ تس��ع يف صناعتنا ،وقد ترجمة هذا الثقة بالحصول عىل
س��نني تخت��ص بتوفري حل��ول مصمم��ة خصيصاً عقود صيانة مع حرس الرئاسة والرشطة.

جاهزة وهي تأيت كوحدات تركيبية.
أم��ا النظ��م القتالي��ة املتعددة األغ��راض من
“إم يب دي أي��ه” فه��ي تخدم حالي��ا العديد من
الق��وات املس��لحة ح��ول الع��امل ،ويتألف برج
التس��ليح من مستش��عر حراري ل�لأداء النهاري
مبيزة اس��تقرار الدوران وهو متكامل مع محدد
ليزري للمس��افات .ومع أربع��ة صواريخ “آي آر
ميس�ترال” الجاهزة لإلطالق من “نس��ق أطلق
وانس” ،ستتمكن مركبات “حفيت” من اعرتاض
طائفة واس��عة من التهديدات -املقاتالت العالية
املناورة ،واملروحيات القتالية ،والطائرات القتالية

م��ن دون طيار ،والصواري��خ الجوالة -ويف مدى
يتجاوز  6كلم وارتفاعات تصل إىل  5000مرت .كام
أن ق��درات التنقل العالية لـ “حفيت” وانخفاض
أعباء طاقم التش��غيل وف�ترة رد الفعل القصرية
س��توفر لقوات الدفاع الج��وي قوة إطالق عالية
ضد الهجامت املؤك��دة :حيث ميكن لوحدة من
س��تة مركبات “حفيت” أن تش��تبك مع ما يصل
إىل  24هدف مختلف قادم من أي اتجاه يف أقل
من  20ثانية ،م��ع القدرة عىل إعادة تحميل 48
صاروخ ميس�ترال ( 8صواريخ ميس�ترال إضافية
داخل حاوية مركبة حفيت).

آيدكس...
وصناعاتنا العسكرية

متث��ل الصناع��ات العس��كرية يف دول��ة
االم��ارات العربي��ة املتح��دة أح��د أهم
مظاهر التق��دم الصناعي والتقني الذي
تش��هده الدولة ،حيث يعد هذا القطاع
�لا ملنظوم��ة التق��دم والتط��ور يف
مكم ً
الكث�ير من مج��االت التصني��ع مبختلف
املج��االت ،إذ أصبحت اإلم��ارات قاعدة
صناعية لس��لع اس�تراتيجية عديدة .كام
أن التصنيع العس��كري ميثل البعد اآلخر
لالس��تفادة من االنج��ازات النوعية التي
حققتها الدولة يف محاور اقتصادية أخرى
مث��ل صناعة املعارض ،حيث يعد معرض
“آيدك��س  ”2015أح��د أضخ��م وأه��م
الواجهات العاملية الت��ي تتبارى كربيات
ال�شركات الدفاعية يف عرض ما منتجاتها
من خالله.
إن وجود مئات ال�شركات الدفاعية عىل
أرض اإلم��ارات كل س��نتني م��ن خ�لال
مع��رض “آيدكس” ميثل فرص��ة حقيقية
لالحتكاك بالخ�برات والتطورات التقنية
العاملي��ة ،كام يعد فرصة مثالية للرشكات
العاملي��ة للتعرف عىل إمكانيات وقدرات
دولة اإلمارات ،ما يولد فرصاً هائلة إلقامة
رشاكات التعاون من خالل ضامن مصالح
مشرتكة للجانبني.
وأخ�يرا ً نق��ول إن التق��دم والتط��ور يف
قطاع��ات الصناعات املدني��ة بالدولة يف
مجاالت كثرية انعكس بشكل إيجايب عىل
الصناعات العس��كرية القامئ��ة بالدولة،
وجعلها تتطور وتنمو بشكل رسيع جدا ً.

املقدم ركن  /يوسف جمعة الحداد
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تعاقدت مع ألترا إليكترونيكس لتقديم هيكل إلكتروني لمركباتها

نمر تكشف عن تسع آليات جديدة في آيكدس
أزاحت من��ر للس��يارات ،الرشكة اإلماراتي��ة لتصنيع
املركبات العسكرية  ،الستار عن مجموعة من آلياتها
الجديدة يف مع��رض آيدكس  ،بالتزامن مع تعاقدها
م��ع رشكة ألرتا إليكرتونيكس ألنظم��ة الدقة الجوية
والربي��ة  ،ت��زود مبوجب��ه األخرية  ،أس��طول منر من
املركبات الرباعية والسداسية الدفع بهيكل إلكرتوين
جديد قابل للتوسع .
وكش��فت منر أنه س��يتم تصنيع جميع آلياتها يف
منش��أة اإلنتاج الجديدة والفريدة من نوعها والتي
تقع يف مجمع توازن الصناعي بأبوظبي.
وتتضمن املجموعة الجديدة تس��ع آليات مدرعة
وغ�ير مدرعة واملزودة بأنظم��ة محدثة والتي تقدم
أداء معزز ،وتش��مل هذا اآللي��ات مدرعة الحفيت،
العجبان  640 ،440تالون ،الحفيت إيه يب يس + 2يب
أم اس ،العجبان اس او يف ،الحفيت  620اس ش��يلرت،
الحفي��ت ايه يب يس + 1ار دبلي��و اس ،أي اس يف 3
والعجبان  440ايه .وقال الدكتور فهد سيف هرهرة،
الرئيس التنفيذي لرشكة منر للس��يارات :متاش��ياً مع
التزامن��ا بتعزيز اإلبداع الهنديس واالختبار الش��امل
والتصمي��م والتصني��ع املتكامل آللياتن��ا وفقاً ألعىل
املعاي�ير العاملي��ة ،نقدم لعمالئنا ع��دد من اآلليات
التي ميكنهم االعتامد عليها والتي تتمتع بأداء يعترب
األفضل بني منافساتها يف مختلف البيئات والظروف
القاس��ية .وتأيت منش��اة االنتاج الجديدة الهادفة اىل

زيادة قدراتنا التصنيعية وتطويرها ،لتعكس الطلب
املتزاي��د عىل منتجاتنا خالل األع��وام املاضية ،حيث
ستس��اهم هذه املنش��أة يف تعزيز مكانتنا يف سوق
اآلليات الدفاعية وتلبية متطلبات عمالئنا .وستصنع
من��ر كافة آلياتها يف منش��أتها الجدي��دة يف ابوظبي
واملتوقع افتتاحها بنهاية عام  ،2015والتي متتد عىل
مساحة  37,500مرت مربع وتجمع تحت سقف واحد
ب�ين كافة أعامل التصنيع ،ب��د ًء بأعامل قص الفوالذ
وتس��ويته واللحام والتجميع والط�لاء والتحقق من
الجودة واختبار اآلليات ،وصوالً إىل تصميم النامذج
وتصنيع اآلليات املدرعة .كام تقوم منر حالياً بإنشاء
مضامر خارجي كجزء من املنش��أة الجديدة الختبار

قدرة تحمل وأداء آلياتها املصنعة وفقاً ألعىل املعايري
العاملي��ة .وتس��تعرض منر آليت��ان كانتا ق��د حظيتا
بشهرة كبرية وس��معة طيبة بني زوار املعرض ،وهام
اآللي��ة الدفاعية الحفيت سداس��ية الدفع والتي تم
تطويرها لتصبح آلية متعددة االس��تخدامات مزودة
بأب��راج تحك��م تكتيكية من نوع يب اي��ه أي ومدفع
رشاش عيار  30ملم؛ وآلية العجبان التي تعد أحدث
اآللي��ات غري املدرعة ذات الدف��ع الرباعي واملزودة
بهي��كل متعدد االس��تخدامات وإضافات هندس��ية
حديث��ة كنظ��ام إدارة الطاق��ة والبني��ة الكهربائية
الجديدة ولوحة القي��ادة الجديدة واملقاعد والقطع
الداخلية والعجالت وتصميم املقصورة.

سفينة اليوم ...زورق «الوتيد» التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
يشارك زورق القطر واملس��اعدة “الوتيد” التابع
لجه��از حامي��ة املنش��آت الحيوية والس��واحل
ضمن فعاليات معرض الدفاع البحري “نافدكس
 ”2015ويعترب “الوتيد” من أهم القطع البحرية
التي تق��وم بتنفيذ املهام الرئيس��ية للجهار مثل
عملي��ات البح��ث واإلنق��اذ ،مبا يتمت��ع به من
معدات متط��ورة وحديثة ،فقد ت��م تزويد هذا
الن��وع من الزوارق مبجموعة كاملة من املعدات
املخصصة ملساعدة السفن املترضرة أو املعطوبة،
وكذلك تنفي��ذ عمليات اإلغاثة الرسيعة ملا يصل
إىل  35ش��خصاً ،فضالً عن توفره��ا عىل معدات
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قادرة عىل احتواء اآلثار البيئية الس��لبية املرتتبة
عىل ترسب كميات كبرية من النفط يف البحر ،كام
أنها تتمتع بقدرة عالي��ة عىل الدفاع عن النفس
وتأمني الحامية الالزمة لها أثناء اإلبحار.
وج��اء بن��اء هذا ال��زورق املتط��ور من قبل
رشكة ديب للهندس��ة وصناعة السفن ،ويعترب من
القطع البحرية الهامة التي تعكس مدى التطور
الكبري الذي شهده جهاز حامية املنشآت الحيوية
والس��واحل س��عياً نحو تنمية مس��تدامة ضمن
رؤية ش��املة ومس��تقبلية لهذا الفرع الهام من
أفرع القوات املسلحة اإلماراتية.

جدي��ر بالذك��ر أن جهاز حامية املنش��آت
الحيوية والس��واحل قد تم أسيس��ه يف ش��هر
مايو من عام  2007بنا ًء عىل قرار رئايس صادر
يف نف��س العام لف��رض مهام األم��ن والحامية
الالزم��ة لكافة املنش��آت واملراف��ق البحرية يف
الدولة ويتكون الجهاز من ثالثة أفرع رئيس��ية
ه��ي “مجموعة ح��رس الحدود” املن��اط بها
مهمة حف��ظ األمن عند الحدود الدولية الربية
وحراسة املنش��آت الحيوية ،وكذلك “مجموعة
حرس الس��واحل” الت��ي تتوىل مهم��ة حامية
املنشآت الحيوية البحرية.

خالل مشاركتها في معرض «آيدكس »2015

مجموعة باراماونت تعلن عن بدء تصنيع طائرة
االستطالع الخفيفة عالية األداء AHRLAC
تس��تعد مجموع��ة باراماون��ت لتصني��ع طائرة
االستطالع الخفيفة املتقدمة والعالية األدا ء �AH
 RLACمب��ا يف ذلك بن��اء مصنع متطور ومدرج
جديد مخصص لهذا الطائرة .وتأيت هذه الخطوة
يف ض��وء االهت�مام العاملي يف قط��اع الطريان ال
س��يام من قبل القوات الجوية يف الرشق األوسط
وأماكن أخرى يف العامل.
ومنذ أول أول طلعة جوية يف يوليو  ،2014نجح
هذا الط��راز من الطائرة بإكامل  65س��اعة اختبار
ط�يران دون أي ح��وادث .ويج��ري اآلن التحضري
إلطالق املرحلة الثانية من اختبار الطائرات لتشمل
جوانب أخرى هامة فيام يتعلق بأداء الطائرة مبا يف
ذلك الخدمات األرضي��ة وأنظمة هياكل الطائرات،
مرك��ز الثقل ،ونطاقات األداء وقدرات الهبوط عىل
أرايض عشبية.
ويف هذا الصدد ،قال آيفور إيشيكويتز ،املؤسس
والرئيس التنفيذي ملجموعة باراماونت“ :إن تجربة
تطوير مفهوم طائرة االس��تطالع الخفيفة املتقدمة
والعالي��ة األداء  AHRLACحق��ق املفه��وم الذي
سعينا إليه يف مجموعة باراماونت .وقد رأينا اهتامماً
كبريا ً عرب نقاش��اتنا مع كافة العمالء املحتملني حول
العامل وخصوصاً العمالء من منطقة الرشق األوسط

خ�لال عرض من��وذج الطائ��رة يف مع��رض ومؤمتر املصنع إىل مراحل متقدمة .وسيلتزم املصنع مبعايري
الدفاع الدويل آيدكس .لقد راعينا يف تصميم لطائرة بيئي��ة عالية ليكون بذلك واحدا ً م��ن أكرث البيئات
االس��تطالع الجديدة أن تكون مستندة عىل عنرص التصنيعية اخرضارا ً يف جنوب أفريقيا.
وس��وف يتم بناء املصنع وفقاً لتقنية بناء املعيد
االبتكار وأن تكون متعددة املهام وذات كفاءة من
ناحية التكلفة وموامئة ملختلف البيئات وقادرة عىل ( )ADMلتكون بذلك منس��جمة مع نفس املعايري
التغلب عىل التحديات التي تواجه القوات الجوية التي اس��تخدمت يف تطوير منصة ومهمة واألسلحة
التي تس��تخدمها طائرة االس��تطالع .AHRLAC’s
يف املنطقة”.
وكان��ت مجموعة باراماونت ق��د حددت موقعاً واآلن يج��ري العمل عىل قدم وس��اق إلنهاء عملية
يتي��ح لها بن��اء املصنع املتطور له��ذه الطائرات يف التصني��ع بش��كل كامل وس��يتم التحض�ير لتوفري
جن��وب أفريقي��ا ،حيث وصل التخطي��ط يف موقع املتطلبات الخاصة بالعمالء يف غضون  14شهرا ً.

اتفاقية بين كاراكال أوربيتال إيه تي كي
أعلن��ت رشكة كاراكال للذخائر الخفيفية (يس إل
إي��ه) ،وهي جزء من رشكة اإلم��ارات للصناعات
العس��كرية إدي��ك  ،عن دخوله��ا يف اتفاقية مع
رشكة أوربيتال إيه يت يك األمريكية  ،وذلك خالل
تواجدها يف معرض الصناعات العسكرية الدويل
آيدكس  .2015و قال محمد سامل الفاليس ،الرئيس
التنفيذي للرشكة اإلماراتي��ة :لطاملا أكدت كاراكال
للذخائ��ر الخفيف��ة ع�لى التزامها بتأم�ين التنمية
املس��تدامة لبن��اء الكوادر و القدرات و التأس��يس
ملس��تقبل الصناعة .و تأيت هذه االتفاقية الجديدة
كشاهد عىل عملنا املتواصل للوفاء بالتزامنا بنجاح .
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«ناس» بعد إدراجها مؤخرا تحت االمارات للصناعات العسكرية

عقود مع القوات البحرية بقيمة مائة مليون درهم
راية املزروعي – درع الوطن

كش��ف عبد الله الح�مادي مدي��ر تطوير االعامل
برشك��ة “ ناس “ عن حجم املش��اريع التي تنفذها
الرشكة مع املؤسس��ات العسكرية الوطنية البحرية
والت��ي تبلغ قيمتها أكرث من مائة مليون درهم منها
مرشوعات تم االتفاق عليها خالل فعاليات أيدكس
 ، 20015مشريا اىل أن ناس والتي تعد رشكة وطنية
 100%كان��ت تتبع يف الس��ابق مجموعة االمارات
املتقدمة لالس��تثامرات  ،إال أنها وقبل ثالث سنوات
باتت تابعة لرشكة االمارات للصناعات العسكرية ،
ونجحت يف خالل الفرتة الوجيزة تلك يف االس��تحواز
عىل عدة مرشوعات ،ويتلخص نشاطها يف جزئيتني
االستشارات والتدريب وصيلنة واصالح وتوفري قطع
غيار ومعدات وكافة ما يلزم القوات البحرية  ،الفتا
اىل أن��ه ويف الوق��ت الحايل تنحرص كاف��ة االعامل
املتف��ق عليها م��ع القوات البحري��ة  ،اال أن هناك
خطة مستقبلية لالنتشار خارج الدولة .
وح��ول مش��اركتهم يف ايدك��س  2015أع��رب
الحامدي عن سعادته ملا يشاهده اليوم من تنافس
كب�ير للرشكات الوطنية العتى ال�شركات االوروبية
والعاملية  ،فقد كان يف الس��ابق املشاركة محدودة
من قب��ل ال�شركات الوطني��ة اال أنك الي��وم تجد
الساحة مليئة بالرشكات الوطنية والكوادر املواطنة
التي تديرها بكفاءة عالية  ،الفتا اىل أن ما نشاهده

الي��وم عىل أرض الواقع هو مث��ار النبتة التي زرعها
املغفور له الوالد زايد بن سلطان آل نهيان ورعاها
خري الخلف لخري الس��لف صاحب الس��مو الشيخ
خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله
 ،وحرصهام عىل االستثامر يف العنرص املواطن وهي
الرثوة الحقيقية للمستقبل.
واف��اد الح�مادي بأن التوس��عات ت��أيت يف إطار
خطط الرشكة وتوس��عات وفق منو الطلب املحيل

عىل خدمات الصيانة  ،وخصوصا العس��كرية منها،
الفتا اىل أن هناك مرافق جديدة ستتم  ،ومن املقرر
إنجازه��ا بالكامل خالل العام املقب��ل  ،وأوضح أن
العق��ود التي تم ابرامها مؤخ��را هي بداية لعقود
أخرى ،ضمن خطة تستهدف الوصول للعاملية ،ويف
إط��ار رؤية أبوظب��ي  ،2030تعزيز قط��اع الصيانة
والصناعة والتدريب واالستش��ارات  ،وتأهيل كوادر
وطني��ة يف هذا املجال ،تلبية أكرب نس��بة ممكنة يف
ه��ذا املجال للقوات املس��لحة اإلماراتي��ة ،وزبائن
آخري��ن يف املحيط االقليم��ي  ،الفتا اىل أن “ ناس “
ترمي اىل خدمة س�لاح البحرية بالقوات املس��لحة
بكوادر وطنية.

«يومكس  – »2015حقائق وأرقام
ينطلق معرض األنظمة غ�ير املأهولة “يومكس” يف
دورت��ه األوىل هذا العام بالتزامن مع معرض آيدكس
 2015ويقدم املعرض منصة متخصصة لعرض أحدث
توجهات الصناعات الدفاعية واألمنية وأكرثها تطورا ً.
تعت�بر األنظم��ة الدفاعية املس�يرة ع��ن بعد هي
التكنولوجي��ا األح��دث واألك�ثر تطورا ً م��ن الناحيتني
التقنية والهندس��ية ،األمر الذي أكس��بها زخامً رسيعاً
وعاملياً ،حيث تس��عى الدول واملؤسس��ات العسكرية
حول الع��امل إىل تطوير قدراتها يف ه��ذا املجال ،ومن
هنا يكتسب معرض “يومكس” أهميته باعتباره منصة
احرتافي��ة مثالية متكّ��ن الرشكات املصنع��ة من اللقاء
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باملش��غلني وتأس��يس عالقات عمل قوي��ة ،فضالً عن
مساهمة معرض يومكس يف االرتقاء بالوعي املجتمعي
أيض��اً باملزايا البيئية واملدنية واإلنس��انية لألنظمة غري
املأهولة ،التي تتخطى طبيعتها العسكرية.

ملحة رسيعة عن يومكس:

•

•
•
•
•

 2348م�تر مربع املس��احة اإلجاملي��ة للعروض
املقامة يف منطقة كابيتال بالزا
 33رشكة عاملية ومحلية ستشارك يف املعرض
 13دولة ستشارك يف فعاليات يومكس 2015
 7أجنحة وطنية ستمثل الدول املشاركة
الراعي الرئيس للمع��رض واملعروض الحية :رشكة

أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس)

أبرز الطائرات بدون طيار املشاركة

طائ��رة “س��يكر” من رشك��ة ديني��ل داينمكس من
جمهورية جنوب أفريقيا
طائرة نظام “السرب” من رشكة آدايس اإلماراتية
طائ��رة “إنتجريتور” ،إنت��اج رشكة إنس��يتو التابعة
لرشكة بوينج األمريكية
طائرة بالك هورنيت نانو (الدبوس األسود) من رشكة
بروكس دايناميكس الرنويجية
طائرة أف  100من رشكة شينزين الصينية
طائرة  AR Drone 2.0من رشكة باروت األمريكية

دخلها السنوي مليار درهم

أبوظبي لبناء السفن تتبنى تصنيع السفينة «غناضة»
و«بينونة» بكوادر مواطنة
راية املزروعي  -درع الوطن

نجحت رشك��ة أبوظبي لبناء الس��فن يف ابرام عقدا ً
مع القوات املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة
لصالح جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل تقوم
م��ن خالله الرشكة ببناء س��فينتني حربيتني متعددتا
امله��ام واألغراض وقدرت قيم��ة الصفقة مببلغ 870
مليون درهم تحت مس��مى مرشوع “ آريلة “ سيتم
االنتهاء من تصنيعها خالل الس��نتني املقبلتني  ،ويعد
هذا املرشوع من املش��اريع النوعية وذات االهمية
االس�تراتيجية لصالح جهاز حامية املنشآت الحيوية
والس��واحل  ،كونه سيوفر س��فن دورية مبواصفات
عاملية  ،هذا باالضافة اىل عدة مش��اريع أخرى داخل
وخارج الدولة سيتم االعالن عنها مستقبال .
ويف ح��وار للرئيس التنفي��ذي خالد املزروعي مع
مجلة “ درع الوطن أكد عىل حرص القامئني بالرشكة
ع�لى توف�ير أفضل الخدم��ات و املنتجات  ،مش�يرا
اىل أن أبوظبي لبناء الس��فن تعد رشيكا اس�تراتيجيا
للقوات املس��لحة ولذا فهي ملتزم��ة بتطبيق أفضل
معايري الجودة واس��تخدام أحدث التقنيات لتجهيز
وبناء هذه السفن  ،كونها تعمل من خالل  4وحدات
االوىل صناعة الس��فن العس��كرية  ،والثانية صناعة
السفن املتوس��طة والتجارية والثالثة صيانة واصالح

الس��فن العس��كرية والتجاري��ة  ،والرابعة منظومة
التسليح من خالل التعاون مع عدة رشكات .
وأض��اف املزروعي  ،أسس��ت الرشك��ة العام 96
كرشكة مساهمة عامة  10%لحكومة أبوظبي 40% ،
ل��ـ مبادلة  ،والـ  % 50موزعة عىل  6أالف مس��اهم
مطروح إسهمها يف يف سواق اإلمارات لألوراق املالية ،
وتخصصت أعاملها يف صناعة وصيانة وإصالح السفن
العس��كرية والتجارية ويبلغ الدخل السنوي للرشكة
مليار درهم س��نويا  ،وتنتهج الرشك��ة منذ إنطالقها

دعم أنش��طة صيانة وإعادة تأهي��ل القطع البحرية
الحربي��ة التابعة ألس��طول دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة ،إذ متتلك الرشكة حالياً س��جل مشاريع بناء
وإعادة تأهيل بقيمة تفوق  6مليارات درهم  ،وتدار
الرشكة بكوادر مواطنة حيث تضم نحو ألف موظف
قياداتها بالكامل من الكوادر املواطنني  ،ومتتلك أحد
أحدث أحواض بناء الس��فن الحربية يف املنطقة ؛ إذ
تتوىل إنجاز عددا ً كبريا ً من عمليات االصالح والصيانة
للسفن العسكرية والتجارية مختلفة االحجام.

 2مليار و 534مليون درهم قيمة صفقات القوات المسلحة
في اليوم الرابع من معرض «آيدكس »2015
بلغ��ت قيمة الصفقات العس��كرية التي أعلن
عنه��ا أمس يف “ ايدكس  2 “ 2015مليار و534
مليون درهم .
أعلن ذلك مع��ايل اللواء الركن الدكتور عبيد
الكتبي رئي��س اللجان العلي��ا املنظمة ملعرض
ومؤمت��رات الدفاع ال��دويل “آيدك��س ”2015
خ�لال املؤمتر الصحف��ي الذي عق��د أمس يف
مرك��ز أبوظبي الدويل للمعارض “أدنيك” الذي
يستضيف أعامل “ آيدكس .“ 2015

وش��ملت الصفقات اربعة عق��ود كان أولها
تعاق��د القوات املس��لحة بدول��ة االمارات مع
رشكة “ أمروك “ املحلية لصيانة جميع طائرات
قيادة الطريان املش��اترك بقيمة مليارين و300
مليون درهم .
ك�ما تعاقدت املس��لحة مع رشك��ة “ أدايس
“ املحلي��ة لتوف�ير قطع الغي��ار للطائرات غري
املأهولة بقيمة  24مليون درهم فيام تعاقدت
القوات امللس��حة م��ع رشكة تالي��س للحلول

املتقدم��ة ل�شراء قطع غي��ار ألجهزة اش��ارية
وملحقاتها وتقديم االس��ناد الفن��ي بقيمة 18
مليون درهم .
وقال الل��واء الكتبي إنه يتم حاليا مناقش��ة
رشكة “  ”ATKاألمريكية لرشاء وتركيب أنظمة
استش��عار اطالق ن�يران للطائ��رات مؤكدا أنه
ج��اري االنتهاء من االجراءات التعاقدية بقيمة
 192مليون درهم وس��يتم توقيع الصفقة عند
االنتهاء من هذه االجراءات.
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«الياه سات» تو ّقع عقدًا لتزويد قوة دفاع البحرين
بدعم شامل لإلتصاالت الفضائية
وقّعت رشكة الي��اه لالتص��االت الفضائية “الياه
س��ات” ،م��ز ّود االتص��االت الفضائي��ة متعددة
األغ��راض ،التابع��ة واململوك��ة لرشك��ة املبادلة
للتنمي��ة (مبادل��ة) ،وتتخذ من دول��ة اإلمارات
العربي��ة املتحدة مقرا ً لها ،عق��دا ً يتضمن تزويد
ق��وة دف��اع البحري��ن بدع��م ش��امل يف مجال
االتصاالت الفضائية.
ومبوجب رشوط هذا العقد ،س��تتكفّل “الياه
س��ات” بتقديم خدمات متخصصة تلبي جميع
الجوانب املطلوبة ،مبا يف ذلك األجهزة والتغطية
للنطاق الرتددي  ،ka – bandفضالً عن التدريب
ع�لى اس��تخدام هذه التقني��ة .ومن املق�� ّرر أن
تتسلَّم قوة دفاع البحرين هذه التقنيات يف وقت
الحق من العام الجاري.
ويف هذه املناس��بة ،قال العميد محمد قطامي
الكبييس ،مدي��ر اإلعالم والتوجي��ه املعنوي بقوة
دف��اع البحري��ن“ :ال َّ
ش��ك يف أن العقد يعكس
الرشاك��ة طويلة األمد والعميق��ة التي تربط بني
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتشكّل االتصاالت الفضائية جانباً حيوياً وعامالً
محوري��اً يف ضامن أمن وس�لامة اململكة ،كام أن
رشاكتنا مع الياه س��ات متث ُِّل إثباتاً قوياً وترسيخاً
للثق��ة املتبادل��ة والتع��اون الوثيق ب�ين دولتينا
الشقيقتني”.

من جانبه ،قال عيل الهاش��مي ،املدير العام
يف “الياه للخدمات”“ :يعكس اختيار قوة دفاع
البحري��ن لخدماتن��ا الثقة العالي��ة يف الجودة
والكف��اءة املهنية اللتني ميتاز بهام فريق العمل
لدين��ا .وبطبيعة الحال ،ف��إن متطلبات الدفاع
ه��ي األك�ثر تحدياً ،ويش��كل قرار ق��وة دفاع

البحرين العمل مع الياه س��ات تأكيدا ً لقدرتنا
عىل تقدي��م أفض��ل خدمات االتص��االت .وال
ش��ك أن ه��ذ ه الخطوة تعد خط��وة مهمة يف
اس�تراتيجيتنا الرامية إىل توفري أحدث التقنيات
لقطاع الدفاع عىل مستوى العامل ،وتعزيز خربتنا
يف هذا املجال”.

إم كي يو تعرض تقنية جديدة مبتكرة للحد من الصدمات للخوذات
تعرض “إم يك يو” ،الرشكة الرائدة يف مجال حلول
ال��دروع الواقية للطواقم واملنص��ات ،تقنية “آر
إت��ش يت” الجديدة للخ��وذات التي توفر حامية
مزدوجة لصالح الجنود .وتس��اهم هذه الحلول
بحامية الجنود من الرصاص والشظايا ،والحد من
الصدم��ات الناتجة عن آثار الرصاص والش��ظايا
عىل الخوذة بنسبة تتعدى الـ 40يف املئة (مقارنة
بالخ��وذات القياس��ية) ،وذلك وفق��اً الختبارات
أجراه��ا مخت�بر “إت��ش يب واي��ت” ،يف الواليات
املتحدة األمريكية.
ويق��ول نرياج جوبتا ،املدير اإلداري لرشكة “إم
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يك يو” يف هذا السياق“ :قد يشكل تأثري الصدمة
الناتجة خطورة ع�لى الخوذات ويؤدي إىل أنواع
خط�يرة م��ن اإلصاب��ات يف ال��رأس والجمجمة.
وهو أمر مقلق ومع��روف ومتزايد لدى القوات
املس��لحة يف جميع أنحاء العامل .وتس��اهم هذه
التقنية الثورية بالحد من الحوادث التي تسبب
مثل هذه اإلصابات الخطرية”.
ويت��م عرض ه��ذه الخ��وذات للم��رة األوىل
يف مع��رض آيدك��س  2015يف أب��و ظب��ي ،ويف
“هومس��يك” يف مدري��د ،و”إس إم إي إس” يف
لبن��ان ،و”إل إيه إي��ه دي” يف الربازيل ومعرض

“إكسبو سيجوريداد” يف املكسيك.
وس��يتم كذلك يف معرض آيدكس  2015عرض
مجموعة م��ن املنتج��ات الش��خصية والوقائية
الخاصة باملنصة تم تصنيعها باس��تخدام التقنية
الوقائية للجيل الس��ادس الت��ي أطلقتها “إم يك
يو” مؤخرا ً .وتعد هذه الحلول أخف وزناً بنسبة
 40يف املئة وأنحف وأكرث مرونة مقارنة بالحلول
القياس��ية يف الس��وق .ويوف��ر ه��ذا االنخفاض
الكب�ير يف الوزن املزيد من خفة الحركة والرسعة
والتحمل والق��درة عىل املن��اورة لصالح الجنود
أثناء تأديتهم ملهامهم..

حجم تعامالتها السنوي بالمليارات يورو

بن درويش تنجح في إدخال أحدث سيارة إطفاء
بالعالم للخدمة باإلمارات
راية املزروعي – درع الوطن

أعل��ن محم��د حس��ن عش�يري املدي��ر التنفيذي
ملجموع��ة “ درويش بن أحمد “ عن اتفاقيات متت
خالل االي��ام املاضية من خالل مش��اركتهم مبعرض
ايدكس  ، 2015منه��ا ما تم مع رشكة إميبك لتوريد
سيارات إطفاء االحدث عامليا  ،والتي مل تشهدها أي
االسواق العاملية من قبل  ،وستدخل الخدمة بدولة
االمارات قريبا مبوجب ه��ذه االتفاقية  ،إذ يعد بن
دروي��ش أول م��ورد يدخلها االم��ارات  ،وتعد تلك
الس��يارة صنع نوع جديد من سيارات االطفاء ذات
مواصفات عالية  ،تحتل س��يارة االطفاء هذه املركز
االول ىف العامل  ،إذ تس��تخدم ىف كافة الحاالت وكذا
اطفاء الحرائق املندلعة من الطائرات الحربية  ،مام
خل��ق معجزة ىف اطفاء حرائق الطائرات الفتا اىل ان
بن درويش تعمل يف مج��االت عدة منها املقاوالت
وله��ا باع طوي��ل يف هذا املج��ال ومرشوعات كبرية
نفذته��ا بدولة االم��ارات  ،وتعد بن درويش واحدة
من كربيات رشكات مقاوالت الهندسة املدنية والبنى
التحتية يف اإلمارات والتي تربطها عالقة طويلة األمد
مع رشكة مان للش��احنات والحاف�لات باالضافة اىل
املعدات الثقيلة واالليات والتكييف  ،مش�يرا اىل ان
مجموعة بن درويش تورد لقطاع القوات املس��لحة

والقط��اع املدين  ،وهم ال��وكالء الحرصيني لـ آليات
ال��ـ “ مان “  ،وتف��وق حجم التعامالت الس��نوية
للمجموعة املليارات يورو سنويا .
وأشار حسن عشريي اىل أن مجموعة بن درويش
لديها الجدي��د يف مرشوعاتها املتنوعة والتي تخدم
االقتص��اد الوطني  ،وأهم م��ا مييزها أنها تحرص يف
املقام االول ع�لى إرضاء العميل وف��ق متطلباته ،
كام تعمل املجموعة أيضا ضمن أعاملها عىل توريد
لقطاع القوات املسلحة والقطاع املدين آليات املانية
الصن��ع من نوع ال��ـ “ مان “  ،مش�يرا عىل أهمية

توقيع هذه االتفاقيات االسرتاتيجية التي ستعزز من
مكانة بن درويش إقليمياً وعاملياً ،حيث ستستفيد
من خربات ال�شركات األجنبية و تعزز من التعاون
املشرتك معها .وأكد عىل أن معرض “آيدكس 2015
” نج��ح يف تعزي��ز العالقات الثنائي��ة بني الرشكات
اإلماراتية والرشكات األجنبية واالس��تفادة املتبادلة
من الخربات مبا يعود بالفائدة عىل الجميع ،موضحاً
أن مجموعة بن درويش دأبت عىل املشاركة بصفة
دورية بهذه املعارض  ،بل وتش��ارك أيضا يف العديد
من املعارض الدولية يف شتى أنحاء العامل.

بدء تلقي حجوزات المساحات المخصصة لـ «آيدكس »2017
كش��ف صال��ح املرزوق��ي الرئي��س التنفيذي
ملع��رض ومؤمت��ر الدف��اع ال��دويل “ آيدك��س “
أن اللجن��ة املنظم��ة بدأت يف تلق��ي حجوزات
املساحات املخصصة لتأجري العارضني الراغبني يف
املش��اركة يف النس��خة الـ  13من معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل “ آيدكس  “ 2017التي تقام تحت
رعاية صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله “ .
وأش��ار املرزوق��ي إىل أن��ه تم تحدي��د اقامة
مع��رض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس “ 2017
الذي يقام بالتعاون م��ع القيادة العامة للقوات

املس��لحة خالل الفرتة من  21إىل  26من ش��هر
فرباير عام .2017
ولف��ت إىل أن املعرض يش��هد إقباال كبريا من
املصنع�ين ورشكات األنظم��ة الدفاعي��ة الراغبة
يف املش��اركة يف “ آيدكس  “ 2017وأش��ار إىل أن
اللجن��ه املنظمة ب��دأت يف تلق��ي طلبات حجز
املس��احات املخصصة للتأجري الفتا إىل أن مبادلة
كانت أول الحاجزين للدورة القادمة.
وأوض��ح أن اإلقب��ال الكبري عىل املش��اركة يف
املعرض يعكس املكانة التي يتمتع بها “ آيدكس “
لدى مصنعي أحدث االبتكارات وأرقى التقنيات

يف مج��ال األنظمة الدفاعية منوها إىل أنه إضافة
إىل تفاعله مع أصحاب املصلحة والتزامه العميق
بتحقي��ق التميز ف��إن إدارة املعرض تعكف عىل
تطوي��ر وترس��يخ مكانت��ه ونجح��ت يف مواكبة
متطلبات هذا القطاع عىل املس��تويني اإلقليمي
وال��دويل .وق��ال “ الحظنا تزاي��دا يف عدد زوار
معرض “ آيدكس “ هذا العام حيث بلغت نسبة
عدد ال��زوار لليوم الثالث عىل الت��واىل  50الف
زائر حسب اإلحصائيات التقريبية حيث سيعلن
غدا ع��ن كافة اإلحصائيات يف خت��ام فعاليات “
آيدكس“.
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خالل مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس »2015

إطالق المركبة «بروتوتايب  »001الموجهة عن بُعد

أمل الحوسني – درع الوطن

أعلن��ت رشك��ة “بياجي��و آيروس��بيس” ،التابعة
واململوك��ة لرشكة املبادل��ة للتنمي��ة “مبادلة”،
خالل مش��اركتها يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
“آيدك��س  ”2015ع��ن اإلطالق الناج��ح للرحلة
األوىل للمركبة الجوي��ة “بروتوتايب  .”001وقد
ش��كل إط�لاق الطائ��رة خطوة فارق��ة يف مجال
تطوير أنظم��ة الطائرات املوجه��ة عن بُعد من
ط��راز “يب 1.إتش إتش هامرهيد” ،بعد أن كانت
أول رحلة قد اس��تُكملت يف شهر ديسمرب 2014
من قاعدة تراباين بريجي العسكرية يف إيطاليا.

وي��أيت ه��ذا اإلنجاز بع��د اس��تكامل الربنامج جدي��دا ً ممت��دا ً ،فضالً عن احتوائ��ه عىل أنظمة
التجريبي للطائرة “يب 1.إتش إتش” املو ّجهة عن تحكم عىل متنها .وخ�لال الرحلة األوىل ،قامت
بُعد حيث ميثل ذلك نقطة انطالق لعملية تطوير املركبة الجوية بعملية تفتيش فوق سطح البحر
شاملة وحملة اختبار العتامد هذا الطراز ،لتصبح املتوس��ط عند مس��توى رسعة وارتف��اع بارزين.
“بياجيو آيروسبيس” يف وضعية متكنها من طرح وكان اله��دف الرئي�سي من ه��ذه الرحلة القيام
هذا الطراز يف السوق والذي يعد واحدا ً من أكرث ب��أول عملية فح��ص لكافة الوظائف األساس��ية
ط��رازات الطائرات املو ّجهة ع��ن بُعد قدرة عىل للمركبة الجوية والوظائف األرضية.
وت��م تطوي��ر إدارة املركب��ة الجوي��ة وأنظمة
التحليق ملسافات طويلة عىل ارتفاع متوسط.
وتعد املركبة الجوية “بروتوتايب  ”001منوذجاً التحكم به��ا ،وربط البيان��ات ،ومحطة التحكم
نهائي��اً لنظ��ام التهيئ��ة الدينامي�كي الهوايئ من األريض بالتعاون مع رشكة فينمكانيكا -سيليكس
الطائرات العسكرية والذي يشمل جناحاً رئيسياً إي إس.

منصة «إي نايت» ومفهوم جندي المستقبل
أمل الحوسني-درع الوطن

دشنت رشكة “فرونتريز” ،التابعة لرشكة أبوظبي
لبناء الس��فن (ش.م.ع) ،منصة “إي نايت” خالل
مش��اركتها يف مع��رض ومؤمت��ر الدف��اع الدويل
“آيدك��س  ،”2015وباعتباره��ا الرشك��ة الرائدة
إقليمياً يف مجال تطوير الحلول املتكاملة الحديثة
للمنصات العس��كرية الربية والبحرية والجوية،
فإن “فرونتريز” تربز االستخدام الف ّعال للتقنيات
املتقدمة يف املجال الدفاعي.
وتعتمد منصة “إي نايت” عىل مفهوم “جندي
املس��تقبل” حي��ث تعد نظام��اً منوذجي��اً قابل
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للتطوي��ر يضم مصفوفة من املجس��ات وأنظمة
االتصاالت ملضاعفة وس��ائل القوة املس��تخدمة
لدى س�لاح املش��اة .كام أنه��ا تس��اعد أيضاً يف
التعري��ف بالق��درات املحتمل��ة املطلوب��ة من
الجنود يف املستقبل.
وم��ن خالل منص��ة “إي ناي��ت” ،يتم تواصل
فرد املش��اة بش��بكة القيادة والسيطرة التي يتم
فيه��ا تب��ادل املعلومات حول الوض��ع يف ميدان
املعركة ،وإص��دار أوامر املش��اركة ،واملعلومات
اللوجس��تية ،وبيانات تنسيق الدعم الجوي .كام
تتي��ح أيضاً عمليات االس��تدعاء اللييل ،والتمكن

من الهدف ،واملراقب��ة والتصويب ،والقيام مبهام
تكتيكية واس��تخدام أس��لحة معين��ة ،والحامية
من األس��لحة الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية ( .)CBRNكذلك توفر املنصة مجموعة
من العنارص املتكاملة ،وتشمل الخوذات املزودة
بالشاش��ات ،واملجس��ات املثبت��ة يف الخ��وذات
واملسدس��ات ،ونظ��ام “يس ”2املحم��ول يدوياً،
وجهاز الالس��ليك لجنود الجبهة األمامية ،وجهاز
“إس إس-ويف” املحمول يدوياً وجهاز الالسليك
املربم��ج ،وخاليا طاقة متقدم��ة ،وهوايئ فضايئ،
ونظام تحكم يف منصات إطالق القذائف.

عطاء بال مقابل..

خدمة الوطن وسام على صدورنا وشهادة نفخر بها

ي��رى كال من منص��ور الحوس��ني  ،وخولة خليل
الحوسني أن العمل التطوعي هو العطاء بال مقابل،
وتب��ادر لفعل كل ما من ش��أنه خدم��ة االمارات ،
واملساهمة واملساندة الفعالة يف أي عمل من شأنه
أن يرفع أس��م االمارات عاليا  ،وأك��دا أنهام ورغم
أنهام خريج��ا الجامعة حيث حص��ل منصور عىل
بكالوريوس نظم املعلومات الجغرافية من جامعة
االم��ارات مؤخرا  ،وحصلت خولة عىل بكالوريوس
اللغة االنجليزية واملاجس��تري يف إدارة االعامل فلم

مينعهام مؤهلهام أن يقف��ا حاملني النرشة اليومية
ملجلة “ درع الوطن “ يف واجهة الصالة الرئيس��ية
لدخول الزوار يوزعونها  ،الن يف هذا العمل خدمة
لوطنهام وخدمة لدرع وطنهام القوات املس��لحة،
وأك��دا أنهام مل يباليا بأي مام س��معاه من البعض
“مواطن�ين وحاصلني عىل مؤه��ل جامعي“ وتقفا
لتوزعا نرشة عىل زوار أيدكس  ،فكان ردهام وبكل
فخر هذا العمل وسام عىل صدورنا وشهادة نفخر
به��ا وليعل��م زوار املعرض م��ن كل حدب وصوب

أن ش��باب االمارات يف خدمة وطن��ه أميا كان هذا
العم��ل .وتضيف خوله والتي تعمل مبعهد البرتول
أدن��وك أنه��ا حرصت ع�لى أن تق��وم بأجازة من
رصيدها  ،لتقوم بهذا العمل التطوعي لرتس��ل من
خالله رس��الة اىل العامل أجمع ها هم شباب وبنات
االمارات مس��تعدون دامئا لتقديم الغايل والنفيس
لخدمة االمارات ،ويفض�لان أن يجعال من العمل
التطوع��ي جزءا ً م��ن حياتهام اليومي��ة ،ألن ذلك
خدمة للوطن يف املقام األول

مجموعة باراماونت تعلن عن بدء تصنيع طائرة االستطالع الخفيفة
المتقدمة والعالية األداء AHRLAC

تس��تعد مجموع��ة باراماون��ت لتصني��ع طائرة
االستطالع الخفيفة املتقدمة والعالية األدا ء �AH
 RLACمبا يف ذلك بن��اء مصنع متطور ومدرج
جديد مخصص لهذا الطائرة .وتأيت هذه الخطوة
يف ض��وء االهت�مام العاملي يف قط��اع الطريان ال
س��يام من قبل القوات الجوية يف الرشق األوسط
وأماكن أخرى يف العامل.
ومن��ذ أول أول طلعة جوي��ة يف يوليو ،2014
نج��ح هذا الطراز من الطائرة بإكامل  65س��اعة
اختب��ار ط�يران دون أي ح��وادث .ويجري اآلن

التحض�ير إلط�لاق املرحل��ة الثانية م��ن اختبار
الطائ��رات لتش��مل جوان��ب أخ��رى هامة فيام
يتعلق بأداء الطائرة مبا يف ذلك الخدمات األرضية
وأنظمة هياكل الطائرات ،مركز الثقل ،ونطاقات
األداء وقدرات الهبوط عىل أرايض عشبية.
ويف هذا الصدد ،قال آيفور إيشيكويتز ،املؤسس
والرئي��س التنفي��ذي ملجموع��ة باراماونت“ :إن
تجربة تطوير مفهوم طائرة االس��تطالع الخفيفة
املتقدم��ة والعالي��ة األداء  AHRLACحق��ق
املفهوم الذي سعينا إليه يف مجموعة باراماونت.

وق��د رأينا اهتامم��اً كبريا ً عرب نقاش��اتنا مع كافة
العم�لاء املحتملني حول العامل وخصوصاً العمالء
من منطقة الرشق األوس��ط خ�لال عرض منوذج
الطائرة يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس.
لقد راعينا يف تصميم لطائرة االستطالع الجديدة
أن تكون مس��تندة عىل عنرص االبتكار وأن تكون
متعددة املهام وذات كف��اءة من ناحية التكلفة
وموامئ��ة ملختلف البيئات وق��ادرة عىل التغلب
عىل التحدي��ات التي تواجه الق��وات الجوية يف
املنطقة”.
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كبار القادة يزورون جنــــــــــــ

رئيس جمهورية تتارستان

نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري

القائد العام لقوة دفاع البحرين

قائد الدفاع الدمناريك

رئيس القوات املسلحة املاليزية

رئيس هيئة األركان البحريني
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وزير الدفاع والهجرة واألمن الوطني لجمهورية فيجي

رئيس األركان النيبايل

رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين

وزير الدفاع السوداين

رئيس أركان القوات املسلحة بالنمسا

قائد األسطول االسرتايل
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