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متابعًا طبيعة مشاركاتهم وأهم المعروضات والمشاريع

محمد بن زايد يلتقي وزراء وممثلي الدول المشاركة
التقى صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد
آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة عددا من الوزراء وممثيل الدول
املش��اركة يف معرض ايدك��س  2015أمس خالل
فعاليات اليوم الثاين للمعرض الذي يقام يف مركز
أبوظبي الوطني للمعارض.
فقد التقى سموه كال عىل حده معايل الفريق
أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد
أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ومعايل
براتيسالف جاشيتش وزير الدفاع الرصيب ومعايل
دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الرويس
والفريق ارتو رايت نائب وزير الدفاع الفنلندي .
ورح��ب صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن
زاي��د آل نهي��ان بضي��وف الدول��ة متمني��ا لهم
مش��اركة ناجحة يف هذا املع��رض العاملي لعرض
آخر التط��ورات الصناعية يف مج��االت الدفاعية
واالمنية.
وبحث س��موه مع الضيوف عالقات الصداقة
والتعاون وسبل تعزيز ودعم الروابط التي تجمع
بلدانه��م الصديقة م��ع دولة االم��ارات العربية

محمد بن زايد يستقبل نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري
املتح��دة خاصة في�ما يتعلق مبجاالت الش��ؤون
الدفاعية والصناعية وتب��ادل الخربات والتجارب
يف هذه املجاالت.
وتبادل س��مو ويل عه��د أبوظب��ي األحاديث
معهم حول طبيعة مشاركاتهم واهم املعروضات
واملش��اريع والربام��ج التي تقدمه��ا الرشكات يف
معرض آيدكس  2015والدور الذي لعبه املعرض

من��ذ انطالقت��ه األوىل يف تعزي��ز التع��اون ب�ين
ال�شركات والدول يف خدم��ة وتطوير الصناعات
الدفاعي��ة وتب��ادل الخ�برات واملعلومات حول
التقنيات املستقبلية.
وجرى خالل اللقاءات استعراض آخر التطورات
واملس��تجدات يف املنطقة وتبادل وجهات النظر
حولها.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد من الوزراء و كبار المسئولين الزائرين
استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل
وزارة الدف��اع مبكتب��ه يف مع��رض “ ايدكس 2015
“ مبرك��ز أبوظب��ي الدويل للمع��ارض امس كال عىل
حدة فرانك كن��دال وكيل وزارة الدف��اع لعمليات

االس��تحواذ والتكنولوجي��ا والخدمات اللوجس��تية
األمرييك و معايل براتيسالف جاشيتس وزير الدفاع
الرصيب ومعايل نوس��يفيوى نولوتاندو مابيسا وزيرة
الدفاع لجن��وب افريقيا ومعايل فرحات الحرش��اين

البواردي مستقبالً براتيسالف جاشيتس وزير الدفاع الرصيب

وزي��ر الدفاع الوطن��ي التونيس ومع��ايل رانا تنوير
حسني وزير الصناعة الدفاعية الباكستاين والدكتور
باتريس��و جوزي نائب وزير الدف��اع يف جمهورية
موزمبيق.
جرى خالل اللقاء اس��تعراض عالق��ات التعاون
املتميزة التي تربط دولة اإلمارات العربية املتحدة
ودول الزوار خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية
والدفاعي��ة وس��بل تعزيزه��ا وتنميتها مب��ا يخدم
املصلحة املشرتكة.
وتب��ادل معايل وكيل وزارة الدف��اع مع الضيوف
وجه��ات النظر حول عدد من القضاي��ا الراهنة يف
املنطق��ة والتحدي��ات املش�تركة يف مج��ال الدفاع
واألمن االقليمي إضافة إىل بحث التعاون العسكري
والصناع��ي والتكنولوج��ي يف مج��ال الدفاع��ات
العسكرية املشرتكة.
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رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي كبار زوار المعرض
اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
مبكتب��ه يف معرض “ايدكس  ”2015عىل حدة كال
من الفريق أول بو ش��عيب عروب املفتش العام
للقوات املس��لحة امللكية املغربية والفريق أول
ت��ان رسي دات��و رسي ذو الكفيل بن محمد زين
رئيس القوات املس��لحة املاليزية والفريق الركن
ذي��اب بن صق��ر عبدالله النعيم��ي رئيس هيئة
األركان لقوة دف��اع البحري��ن والفريق إيرهارد
مدي��ر التخطيط والسياس��ات األمل��اين والفريق
أول س��ويل زكريا شوك رئيس أركان قوات الدفاع
الوطني يف جنوب أفريقيا .
ج��رى خ�لال اللق��اءات اس��تعراض عالقات
التع��اون الطيبة التي تربط ب�ين دولة اإلمارات
ودول الضي��وف ،خاص��ة ذات الصلة بالش��ؤون
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا
يخدم املصلحة املشرتكة.
ك�ما تم تبادل األحاديث ح��ول أهمية تنظيم
مثل هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عاملياً ،إىل

حمد الرميثي مستقبالً املفتش العام للقوات املسلحة امللكية املغربية
جانب تواجد حش��د من صناع القرار واملختصني لط��رح النظريات العس��كرية الحديثة والتعرف
واملهتمني يف ش��ؤون الدفاع ومنظومات الس�لاح عىل آخر املستجدات املتعلقة بالعلوم العسكرية
الذين يوفر لهم مع��رض “آيدكس” منصة مهمة العاملية.

قائد القوات الجوية يلتقي عدد
من كبار الضباط

خليفة الرميثي يلتقي نائب وزير
الدفاع الفنلندي

ابراهيم نارص العلوي مستقبالً قائد القوات الجوية السويدية
استقبل س��عادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص العلوي قائد القوات
الجوي��ة والدفاع الج��وي مبكتبه يف معرض الدفاع ال��دويل ” آيدكس
 ” 2015اللواء ميش��يل بايدن قائد القوات الجوية الس��ويدية و قائد
القوات الجوية اإليطايل و معايل س��ورين انكيتيس��كو وزير خارجية
االقتص��اد والتجارة والس��ياحة الروماين  .وتم خ�لال اللقاءات الذي
حرضها عدد من ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي وأعضاء الوفد
املرافق للضيف مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك

خليفة الرميثي يستقبل نائب وزير الدفاع الفنلندي
استقبل اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي الوكيل املساعد للسياسات
والش��ؤون االسرتاتيجية مبكتبه يف املعرض أمس الفريق أرتو رايت نائب وزير
الدفاع الفنلندي.
وت��م خالل االجتامع الذي حرضه عدد من ضب��اط وزارة الدفاع وأعضاء
الوفد املرافق للضيف ،اس��تعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بني دولة
اإلمارات العربي��ة املتحدة وفنلندا ،إىل جانب مناقش��ة عدد من املواضيع
العسكرية ذات االهتامم املشرتك.
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رئيس هيئة العمليات يلتقي رئيس هيئة األركان البحريني
استقبل سعادة اللواء الركن سيف مصبح عبدالله
املس��افري رئيس هيئة العمليات مبكتبه أمس يف
املعرض الفريق الركن ذي��اب بن صقر النعيمي
رئيس هيئة األركان البحريني .
وت��م خالل االجت�ماع الذي ح�ضره عدد من
ضباط القوات املس��لحة وأعض��اء الوفد املرافق
للضيف ،اس��تعراض أوجه التعاون والتنس��يق ،
إىل جانب مناقشة عدد من املواضيع العسكرية
ذات االهتامم املشرتك.
ك�ما تم تبادل األحاديث ح��ول أهمية تنظيم
مثل ه��ذه املعارض الدفاعي��ة املتخصصة عامليا
ويف مقدمته��ا سلس��لة معارض الدف��اع الدويل
“آيدكس” باعتبارها أحد أهم امللتقيات العاملية
لشؤون الدفاع ومصدرا مهام للمعرفة العسكرية
والدفاعية يف املنطقة.
وأش��اد رئيس هيئ��ة األركان البحرين��ي باملعرض
مش�يرا ً إىل أن اإلمارات حقق��ت بهذا املعرض وغريه
من املعارض نجاحاً عالياً يف مجال الصناعة املعرضية.

سيف املسافري مستقبالً رئيس هيئة األركان البحريني
كام أش��اد سعادته مبستوى التعاون القائم بني املس��تويات كافة ،مؤكدا حرص دول��ة اإلمارات
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين عىل تعزيز أوج��ه التعاون العس��كري مبا يعود
ع�لى صعي��د التنس��يق وتب��ادل الخ�برات عىل بالفائدة النوعية عىل كفاءة أداء قواتنا املسلحة.

قائد القوات البحرية يستقبل عددًا من
ضيوف معرض آيدكس

قائد القوات البرية يلتقي عددا
من كبار العسكريين

إبراهيم املرشخ وقائد القوات البحرية األوكرانية
اس��تقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد املرشخ قائد القوات
البحري��ة مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل “آيدك��س  ”2015أمس اللواء الركن
سريجيه جايدوك قائد القوات البحرية األوكرانية و اللواء آر يك بيتل نائب قائد
القوات البحرية الهندي و الفريق إيفانجيلوس قائد القوات البحرية اليوناين .
وت��م خالل االجتامعات التي حرضه��ا عدد من كبار ضب��اط القوات البحرية
وأعضاء الوفود الزائرة اس��تعراض أوجه التعاون ،ومناقش��ة عدد من املواضيع
العسكرية املشرتكة.

صالح العامري وقائد القيادة واملساعدات األمريكية
اس��تقبل العميد الركن صال��ح محمد صالح العام��ري قائد القوات
الربية يف مكتبه باملعرض كال ع�لى حده اللواء مارك ماكدونالد قائد
القيادة واملس��اعدات األمريكية لجيش األمن و اللواء املهندس جان
كريستوف كردمون مسئول ادارة التسليح يف وزارة الدفاع الفرنسية
وذلك عىل هامش زيارتهم لفعاليات معرض آيدكس .2015
تم خ�لال اللق��اء تب��ادل األحاديث واس��تعراض عالق��ات التعاون
العسكري املشرتك وسبل تعزيزها وتنميتها.
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أشاد بتطور الصناعات الدفاعية اإلماراتية

وزير الدفاع السوداني :اإلمارات فخر لنا في العالم العربي
مهند داغر  -درع الوطن

قال معايل الفريق عبدالرحيم محمد حس�ين وزير
الدفاع الس��وداين  ،إن الدفعة املعنوية التي تلقتها
الخرطوم من دولة اإلم��ارات العربية املتحدة من
خالل مش��اركتنا يف معرض الدف��اع الدويل آيدكس
 2015يف أبو ظبي  ،وزيارة صاحب الس��مو الشيخ
محمد ب��ن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب التاريخية لجناح
دولة الس��ودان يف املعرض  ،وحضور فخامة الرئيس
السوداين عمر حسن البشري حفل اإلفتتاح  ،جعلتنا
نفخر بدولة اإلمارات يف الوطني العريب .
وأضاف نحن وسعنا مش��اركتنا يف هذه النسخة
من املعرض وترشفنا بالزيارة التاريخية التي قام بها
سمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم لجناحنا ،
بجانب حضور فخامة الرئيس املش�ير عمر حس��ن
البش�ير حفل االفتتاح  ،أعطان��ا ذلك دفعة معنوية
جعلتنا نعت��ز بالقيادة الرش��يدة لدول��ة اإلمارات
العربية املتحدة  ،ونفتخر مبا لدينا يف الوطن العريب
 ،وما شهدناه اآلن وما كسبناه من فوائد سابقة وما
رأيناه من انطباعات حالية جعلتنا نوسع مشاركتنا
لنكون أكرث حرصاً عىل ارتياد هذه املنصة .
وأكد عىل مشاركة الس��ودان يف آيدكس ، 2015
مبنتجات يف معرض داخيل وخارجي ،بجانب معرض
الدفاع واألمن املايئ نافدكس مؤكدا ً عزم الس��ودان
عىل توسيع مشاركاتها يف املستقبل بنفس الوترية .
وح��ول الداف��ع وراء التواج��د يف آيدكس  ،قال
محم��د حس�ين  :ج��اءت مش��اركتنا ألنن��ا نعترب
آيدكس من إح��دى املنصات العاملي��ة التي تجمع
االسرتاتيجني ومصنعي مجاالت الدفاع وصناع القرار
 ،وأك�بر حاميل التكنلوجيا الدفاعي��ة  ،فنحن نرتاد
منصة تشكل واحدة من العالمات الفارقة يف عاملنا
العريب ..نس��تفيد منها ونرجوا أن نفيد آخرين من
خالل تجربتنا .
وأش��اد بالتنظيم املثايل لـ آيدك��س الذي وصفه
باملختلف عن كثري من املحافل املامثلة التي ش��ارك
فيها الس��ودان يف الخارج  ،عازياً ذلك إىل استيعابه
كل متطلباتن��ا ويقودنا إىل هدفن��ا  ،وما رأيناه من
ترتي��ب ينم عن خ�برة  ،وتلمس لطرق التحس�ين

6

2015

اإلمارات وضعت اسمها
في مقدمة خارطة مصنعي
الصناعات الدفاعية
في الوطن العربي
آيدكس من إحدى المنصات
العالمية التي تجمع
االستراتيجين ومصنعي
مجاالت الدفاع وصناع القرار

والتميز  ،بجانب تذليل العقبات واإلهتامم بش��أن
املش��اركني عموماً  ،وقال  :من الواضح أن التنظيم
يصب يف مصلحة تحقيق الهدف .
وأبدى وزير الدفاع الس��وداين إعجابه بالطريقة
القوي��ة التي ارتادت به��ا دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة مجال الصناعات الدفاعية  ،واستطاعت أن
تضع اس��مها يف مقدمة خارطة مصنعي الصناعات

الدفاعي��ة يف الوط��ن العريب  ،معت�برا ً ذلك مصدر
إعتزاز للسودان .
وكشف عن مس��اع للوصول إىل تعاون مبارش بني
الخرطوم واملؤسس��ات اإلماراتية املهتمة بالصناعات
الدفاعية  ،بس��بب الخربات التي ملس��ها يف الرشكات
الوطنية يف معرض آيدكس  ،ولفت اىل وجود خطوات
للتع��اون تس�ير قدماً  ،معت�برا ً زيارة البش�ير لدولة
االمارات الت��ي تزامنت مع آيدك��س  ،أعطت دفعة
س��تصب يف مصلحة هذا التعاون وسيسري اىل غاياته
التي نرجوها مبا يلبي طموحات الشعبني والقيادتني.
وفيام يتعلق بنوعية التعاون  ،قال محمد حسني:
نحن تبادلنا زيارات ما قبل آيدكس وتعارفنا  ،بدأنا
ش��كل من أش��كال التعاون ونطمح أن يكون أكرب،
ولك��ن منتل��ك اإلرداة القوية لتطوي��ره يف القريب
العاجل  ،ونعد بأن نضعه يف املقدمة .
وأش��ار اىل مجاالت عدة س��يتم التعاون بشأنها
 ،م��ن ضمنها تبادل املع��ارف والعل��وم والخربات
والتع��اون يف املجاالت االقتصادي��ة والنبى التحتية
ومج��االت التصنيع بكافة مراحلها مؤكدأ أن املجال
مفتوح ،وليس هنالك قيود تضعها السودان يف هذا
الصدد  ،ونحن نعطي��ه الدفع الالزم بعد ما وجدنا
م��ن القيادت�ين الس��ودانية واإلماراتي��ة من إرداة
ورغب��ة يف أن نضع األمور خاصة االقتصادية منها يف
املسار الصحيح.
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رئيس اللجان المنظمة العليا  :صفقات بقيمة تسعة مليارات
و 480مليون درهم خالل يومين
أعلن معايل الل��واء الركن الدكت��ور عبيد الكتبي
رئي��س اللجان العليا املنظم��ة ملعرض ومؤمترات
الدف��اع ال��دويل “آيدكس  ”2015ع��ن صفقات
عس��كرية بقيمة تس��عة ملي��ارات و 480مليون
درهم .
ج��اء ذل��ك خالل مؤمت��ر صحفي عق��د أمس
مبرك��ز أبوظبي الدويل للمع��ارض “أدنيك” الذي
يستضيف أعامل آيدكس . 2015
وش��ملت الصفق��ات  19عقدا م��ع عدد من
ال�شركات املحلي��ة والعاملية وهي إب��رام عقد
خدم��ات صيان��ة بني الق��وات املس��لحة لدولة
اإلمارت ورشكة الطيف للخدمات
املالي��ة املحلية لتقدي��م خدمات
الصيان��ة آلليات القوات الربي��ة بقيمة مليارين
و 400مليون درهم .
كام تعاقدت القوات املسلحة لدولة اإلمارات
م��ع رشكة من��ر للس��يارات ل�شراء  500آلية منر
باإلضاف��ة إىل تطوير  500آلية أخرى بقيمة مليار
و 200مليون درهم .
وشملت الصفقات التعاقد مع رشكتي ايرباص
للدف��اع وتاليس ألينا الفرنس��ية ل�شراء قمرين
صناعيني مع محطات أرضية للتحكم بقيمة ثالثة
مليارات و 750مليون درهم .
وق��ال الل��واء الكتب��ي إن ه��ذه القمري��ن
سيستخدمان ألغراض عس��كرية وأضاف أنه من
خالل انعقاد “يومكس” يف دورته األوىل تعاقدت
القوات املس��لحة مع رشكة أبوظبي االس��تثامرية
لألنظم��ة الذاتية املحلية ل�شراء أنظمة طائرات
بدون طيار بقيمة  490مليون درهم .
كام تم إب��رام صفقة مع رشك��ة أبوظبي لبناء
الس��فن املحلية م��ن خالل مع��رض “نافدكس”
لرشاء سفينتي “أريلة” بقيمة  870مليون درهم
 ..والتعاقد مع رشكة إلكرتونيكا اإليطالية لتقديم
االسناد الفني والصيانة وتطوير معدات االستطالع
االلك�تروين بقيمة  96مليون ره��م والتعاقد مع
رشك��ة “أمروك” املحلية لتوفري قطع غيار وصيانة
وإص�لاح طائرات قيادة الطريان املش�ترك بقيمة
 200مليون درهم ورشاء  14آلية إطفاء من رشكة

روزنبور العاملية بقيمة  24مليون درهم .
وتم التعاقد أيضا مع مؤسسة ميليبول العاملية
لرشاء ذخائ��ر مختلفة بقيم��ة  68مليون درهم
والتعاق��د مع مؤسس��ة الفتان لصناعة الس��فن
املحلي��ة لتصنيع مثاني��ة زوارق بقيم��ة إجاملية
قدرها  18.5مليون درهم .
وت��م كذل��ك إب��رام عق��د م��ع “يك ب يب
انس�ترومنت” الروس��ية لتقدي��م الدع��م الفني
لألسلحة املضادة للدروع بقيمة  22مليون درهم
والتعاقد م��ع رشكة أبوظبي للمط��ارات لتقديم
الدعم الفني للطائ��رات بقيمة  70مليون درهم
والتعاقد مع انرتناش��ونال جولدن جروب املحلية
ل�شراء مدافع ه��اون باإلضافة إىل قط��ع الغيار
الالزمة بقيمة  52ملي��ون درهم وإبرام عقد مع
رشكة كيوب��ك ألنظمة التش��بيه األمريكية لرشاء
مشبهات التدريب بقيمة  21مليون درهم .
وقال اللواء الكتبي إنه يف اطار س��عي القوات
املس��لحة لتدريب منتسبيها عىل فنون القتال تم
التعاقد مع رشكة “باملز” الرياضية املحلية لتقديم
خدمات إجاملية بقيمة  47.5مليون درهم .
ك�ما تم تعاق��د القوات املس��لحة م��ع رشكة
املس��عود املحلية لصيانة واصالح آليات مختلفة

بقيمة  30مليون دره��م والتعاقد مع رشكة “ب
ف ب” للخدمات الفنية لرشاء وتركيب وتشغيل
مش��بهات للقوات البحرية وتوفري املعاونة الفنية
لها بقيمة  35مليون درهم فيام تعاقدت القوات
املسلحة أيضا مع رشكة “نالفال للحلول املتقدمة”
إلنش��اء مركز األرص��اد وعلوم البح��ار بقيمة 35
مليون درهم .
وأكد رئي��س اللج��ان العلي��ا املنظمة ملعرض
ومؤمت��رات الدف��اع الدويل “آيدك��س  ”2015يف
رده عىل أس��ئلة الصحفيني أن القوات املس��لحة
اإلماراتي��ة مازالت تدرس الرشوط الفنية الخاصة
ب�شراء “طائرة رافال الفرنس��ية” التي أعلن عنها
يف الدورة الس��ابقة ملعرض آيدكس  ..وأنه سيتم
اإلعالن عن النتائج الخاص��ة برشاء هذه الطائرة
عند استكامل الدراس��ات واتخاذ القرار واالتفاق
مع املصنعني .
وقال إن ارتفاع قيمة الصفقات التي تم اإلعالن
عنها اليوم عام ت��م إعالنه يف اليوم األول لإلعالن
عن الصفقات يف الدورات السابقة يعود أساسا اىل
ارتفاع عدد الرشكات املحلية والعاملية املش��اركة
يف “آيدكس  ”2015وتط��ور الصناعات الدفاعية
يف دول��ة اإلم��ارات التي أنتجته��ا رشكات محلية
بالتع��اون م��ع رشكات عاملية وتلب��ي إحتياجات
القوات املسلحة للدولة .
ولفت إىل أن القيمة اإلجاملية للصفقات التي
أعلن عنه��ا يف الدورة الس��ابقة لـ”آيدكس” بلغ
 14.1مليار درهم وقال إن الرقم النهايئ للصفقات
يف هذه الدورة سيعلن عنه يف نهاية املعرض .
وكان اللواء الكتبي قد أشار اليوم إىل أن الدورة
الثاني��ة عرشة من معرض ومؤمت��ر الدفاع الدويل
“آيدك��س “ 2015تع��د الدورة االك�بر يف تاريخ
املعرض عىل االطالق حيث جرى حجز مس��احة
الع��رض يف مرك��ز ابوظب��ي الوطن��ي للمؤمترات
واملعرض “ادنيك” والبالغ��ة  133ألف مرت مربع
بالكامل وتم تأكيد مش��اركة  1200اس��م وعالمة
تجاري��ة م��ن أك�بر وأش��هر مصنع��ي املعدات
والتقنيات واالنظمة العس��كرية والدفاعية مبا يف
ذلك  18عارضا جديدا يشاركون للمرة األوىل.
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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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سيف بن زايد وحسين الحمادي يشهدان توقيع مـذكرة تفاهم
لتفعيل الوثيقة الوطنية لـ«برنامج خليفة» على هامش المعرض
ش��هد الفريق سمو الشيخ س��يف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
ومعايل حسني بن إبراهيم الحامدي وزير الرتبية
والتعليم أمس توقيع مذكرة تفاهم بني برنامج

خليف��ة لتمكني الطالب “أقدر” ورشكة “نولدج
بوينت” لالستش��ارات التعليمية بشأن تفعيل
وتطبيق الوثيقة الوطنية للتوعية الطالبية التي
أس��همت أكرث من  50جهة اتحادية ومحلية يف

اعداده��ا لتمكني الط�لاب معرفيا ومهاريا من
مواجهة التحديات واملخاطر.
وق��ع املذك��رة عىل هام��ش مع��رض ومؤمتر
الدفاع ال��دويل “آيدك��س  ”2015الل��واء الدكتور
نارص لخريباين النعيمي األمني العام ملكتب س��مو
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية رئيس
اللجنة العليا لربنامج خليفة لتمكني الطالب وعبيد
املنص��وري الرئي��س التنفيذي ملجموع��ة اإلمارات
املتقدمة لالس��تثامرات بحضور الل��واء عبدالعزيز
مكتوم الرشيف��ي مدير عام األم��ن الوقايئ بوزارة
الداخلية والعقيد خب�ير  الدكتور إبراهيم الدبل
املنسق العام لربنامج خليفة لتمكني الطالب.
وأوض��ح األم�ين الع��ام ملكتب س��مو نائب
رئي��س مجلس الوزراء وزي��ر الداخلية أن توقيع
املذك��رة يعد قف��زة نوعية يف تحقي��ق األهداف
التي يصبو إليها برنام��ج خليفة لتمكني الطالب
يف تعزيز وترسيخ آليات العمل املؤسيس املشرتك
ب�ين ال��وزارات والهيئ��ات االتحادي��ة واملحلية
واملؤسس��ات الخاص��ة واملجتمع امل��دين وكافة
املعنيني بالشأن الطاليب.

يمكنها االنطالق عبر مسافة  50كلم وضمان إصابة مباشرة

الرصاصة السحرية قذيفة دقيقة التوجيه من طراز Excalibur
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هذه الرصاصة السحرية كام يسميها الجنود الذين
يطلقونها ،هي قذيفة دقيقة التوجيه من طرا ز �Ex
 caliburومن صنع رشكة  ،Raytheonحيث ميكنها
االنطالق عرب مسافة  50كلم وضامن إصابة مبارشة،
وإح��داث آثار فتاك��ة ،ويعد هذا إنج��ازا ً مرمموقاً
لذخ�يرة مدفعي��ة بالغ��ة التطور ،تجعل س��بطانة
املدفع تتحرك برسعة  950مرتا ً يف الثانية.
وتعت�بر  Excaliburقذيف��ة موجه��ة وبعيدة
امل��دى عيار  155مم ،تس��تخدم التوجيه بواس��طة
النظ��ام العاملي لتحديد املواقع (جي يب إس) GPS
لضامن نتائج دقيقة ،بحيث تحقق يف رضبة واحدة
م��ا يتطلب تحقيقه ما ب�ين  10إىل  50من الذخائر
التقليدية .إن استخدام مستوى الدقة الذي تتميز به

 Excaliburيوف��ر قدرا ً كبريا ً من الوقت والتكاليف
والعبء اللوجس��تي املرتتب عىل اس��تخدام ذخائر
املدفعية األخرى .ومتثل قذيفة  Excaliburالدقيقة
ثورة يف ع��امل القذائف ،حيث ت��م إطالق أكرث من
 760قذيفة منها يف ظروف قتالية.
من خ�لال القوة والرسع��ة الفائقني لقذيفة
 Excaliburعند إطالقها ،أنجز املهندس��ون يف
 Raytheonتقني��ة تعزيز إلكرتونيات القذيفة،
الت��ي يطلق��ون عليها “تصلي��د املدفع” ،وهي
عملي��ة تغلي��ف إللكرتونيات وتوجيه الس�لاح
بواس��طة نظام  GPSيف حجرية محش��وة مبواد
معجونية تس��هم يف تثبيت املعدات يف مكانها
أثناء عمليات الرمي.
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تسير قدمًا بخطوات متسارعة

تجارب دمج صاروخ  Meteorعلى رافال متعددة
المهام من شركة Dassault Aviation
س��يتم تجهيز طائ��رة رافال املتعددة امله��ام اعتبارا ً الطريان يف رشكة داس��و  Dassaultمنش��غلون حالياً
م��ن عام  2018بصاروخ ميتيور الفتاك البعيد املدى بتطويرنظام التحكم الن��اري ميتيور (Meteor fire
والكجهز مبحرك انضغاطي ،من إنتاج رشكة  ،control system (FCS .MBDAووصل��ة البيان��ات م��ن
وس��وف يتم اس��تخدام هذا الصاروخ العايل التقنية املقاتل��ة إىل الصاروخ املس��تخدمة لتحديث بيانات
م��ن الجيل الجدي��د جنباً إىل جنب مع رادار إيس��ا اله��دف أثناء فرتة طريان الصاروخ .بدأ اختبار طريان
 AESAاملصمم لالنطالق برسعة ماك  ،4+وس��وف نظام التحكم الناري  FCSيف إيسرتز بفرنسا يف يوليو
يوفر منطقة اش��تباك محتم واسعة ضد طائفة كبرية  2014عىل منت رافال  ،Rafale B301وانضمت إليها
للغاية من األهداف ،مثل املقاتالت وطائرات أواكس طائ��رة  C101ذات املقعد الواحد بعد ذلك بش��هر
والطائ��رات الصهريجية واملروحيات وصواريخ كروز ي��ن .وقد قام مؤخرا ً طواقم س�لاح الج��و والبحرية
الفرنسيان باملشاركة يف الجولة األوىل من االختبارات
والطائرات بدون طيار.
بدأت تجارب إدماج ص��اروخ Meteorالذي يزن لض�مان أداء نظ��ام التحك��م الناري ميتي��ور FCS
 407أرط��ال ( 185كلغ) يف طائرة رافال مع توس��عة والوف��اء باملتطلبات الصارمة لوزارة الدفاع .وس��يتم
حدود الطريان واختبار مالءمة حاملة الطائرات األوىل ،إجراء خمسة اختبارات رمي ضد أهداف منوذجية
ابتداء من حاملة الطائرات النووية تش��ارلز ديغول ،ب�ين بداية ع��ام  2015وبداية ع��ام ،2017
لضامن مقاومة الصاروخ الجديد للصدمات العنيفة باس��تخدام صواري��خ اختباري��ة
املصاحب��ة للمقذوفات ومصائ��د الحامالت .وقد تم مدفوعة وكاملة
تنفيذ عمليات رمي أولية يف جازو  Gazauxيف أكتوبر التوجي��ه .وق��د
 2012من طائ��رة Rafale B301ذات مقعدين مع ت��م التخطي��ط لتأهي��ل Meteor
اختبارات غري موجهة وعري مدفوعة ولكنها منوذجية ع�لى راف��ال لدخول
متام��اً ،وذلك ضامناً لعدم وج��ود تأثريات غري مالمئة
عىل طائرة راف��ال وعىل صاروخ ميتيور أثناء
انفصال السالح.
إن مهن��ديس

الخدمة يف أوائل عام  2018لدى سالح الجو والذراع
الجوية البحرية للقوات البحرية.
وتتج��ه النية حالياً – بالنس��بة إىل طائرات رافال
ل��دى الق��وات الجوية الفرنس��ية وس�لاح البحرية
الفرنسية – إىل تركيب صواريخ ميتيور يف النقطيتني
الصلبيت�ين فقط من مؤخرة بدن الطائرة .ومع ذلك
س��يكون هن��اك إمكانية لتثبي��ت صاروخني آخرين
تح��ت األجنحة ،مام يضاعف الحمول��ة العادية إىل
أربعة صواريخ ميتيور (باإلضافة إىل أربع صواريخ
للقتال  /االعرتاض الجوي موجهة
حراري��اً أو بال��رادار م��ن ط��راز
 )MICAلزي��ادة ق��وة الفت��ك
الالفت��ة واالس��تمرارية القتالية
لطائرات رافال.

اعتماد القابضة تتعدى حجم أعمالها المليارين في أنظمة الحرب اإللكترونية
راية املزروعي – درع الوطن

ش��اركت إعتامد القابض��ة مبع��رض إيدكس 2015
العام مبس��مى إعت�ماد القابض��ة  ،والتي تعمل يف
مجال الحلول االمنية وتوظيف املس��ار واالتصاالت
 ،باالضاف��ة اىل رشك��ة البيت الهن��ديس للمقاوالت ،
وع��دد أخر من الرشكات منها م��ا هو خارج الدولة
 ،فهن��اك رشكة أمنية قامئة باملغرب  ،وتتعدى حجم
أعامله��ا ومش��اريعها امللياري��ن  ،يف أنظمة الحرب
االلكرتوني��ة والتي تتعلق بكل ما يتطرق اىل تحديد

االتجاه واالشارات  ،وفتح أكواد االشارات  ،والردارات
مستقبالت وبرامج تحليل وتشغيل كمنظومة أمنية
مس��اعدة  ،وكان��ت مش��اركاتها بأيدك��س من قبل
مبس��مى مجموعة الفه��د  ،وأوضح س��عيد الزعايب
مدير املش��اريع باملجموعة أن معظم مش��اريعهم
املتعاق��د عليها م��ن قبل ومس��تقبال م��ع القوات
املسلحة واملؤسس��ات الوطنية والوزارات االتحادية
 ،مش�يرا اىل أن املجموعة تضم نحو  4أالف موظف
 40%منه��م من الك��وادر املواطنة  ،الفتا اىل أن كل

قيادات الصف االول باملجموعة من املواطنني .
وأض��اف الزع��ايب أن هن��اك إتفاقي��ات تم
التعاقد عليها مع جهات دبلوماسية وحكومات
دول  ،مؤك��دا ع�لى أن املجموع��ة تحرص عىل
البحث عن مش��اركات يف أه��م معارض الدفاع
والس�لاح العاملية مام يسهل عملية الدخول يف
هذه األسواق ومنها الس��وق األمريكية والرشق
األوسط وش�مال أفريقيا ومن املخطط التوجه
لسوق الرشق األقىص خالل الفرتة املقبلة.
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حققت نجاحا ساحقا في مسارح العمليات

مركبات فائقة الخفة للطرق الوعرة من Polaris Defense
كانت رشكة  Polaris Defenseأول رشكة لتصنيع
املركب��ات الصالحة لكل التضاري��س التي تقوم
بتوريد هذا النوع من املركبات العسكرية لقيادة
العمليات الخاص��ة األمريكية والجيش األمرييك.
وحققت هذه املركبات نجاحا ساحقا يف مسارح
العملي��ات أدى إىل طرح خط كامل من املركبات
املخصصة لألغراض العس��كرية ،منها توقيع عدة
عقود ناجح��ة يف جميع أنحاء الرشق األوس��ط.
وتواصل رشكة  Polaris Defenseالتعاون بصورة
وثيقة م��ع الواليات املتحدة وق��وات التحالف،
وتتواج��د هذه املركبات يف صفوف الخدمة لدى
أكرث من  70دولة يف الوقت الحايل.
وم��ع زي��ادة الرتكي��ز ع�لى العملي��ات الخاصة
األمريكي��ة والدولي��ة وقوات الط��وارئ وقوات
املش��اة الخفيفة ،نجد أن املركبات
القتالية الفائقة الخفة التي تنتجها
رشكة  Polaris Defenseتش��مل
املركبة الصالحة ل��كل التضاريس
the MV850 all-terrain vehi )cle (ATVواملركبة التكتيكية الخفيفة
الوزن الصالحة لكل التضاريس MRZR
lightweight tactical all-terrain
 )vehicle (LTATVواملركب��ة القتالية
الفائقة الخف��ة DAGOR ultra-light

 )combat vehicle (ULCVوقد دش��نت املركبة
القتالي��ة الفائق��ة الخف��ة DAGOR ultra-light
 )combat vehicle (ULCVأول افتت��اح لها أثناء
مع��رض ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) يف أبوظبي،
وه��ي مركب��ة تتميز بقدرته��ا الفائق��ة عىل حمل
جامعة مش��اة مكونة من تس��عة أفراد ،عالوة عىل
متيزه��ا كأفضل مركبة تنتجها رشك�� ة �Polaris De
 fenseمن حيث الحجم والحمولة .وقد تم تصميم
املركب��ة القتالية الفائقة الخف��ة DAGOR ultra-
 )light combat vehicle (ULCVلخدمة املش��اة
الخفيف��ة وقوات العمليات الخاص��ة ،وميكن نقلها
بسهولة بواسطة الطائرات التكتيكية .واملركبة قادرة

ع�لى حمل ما يق��ارب  3.250رطل ف��وق الطرق
الوع��رة ،األمر الذي يجعل منها مركبة قوية وفعالة
يف أداء امله��ام الصعب��ة .وتدع��م املركب��ة القتالية
الفائق��ة الخف��ة DAGOR ultra-light combat
 )vehicle (ULCVسلس��لة إم��داد ومتوين ،األمر
الذي يجعلها سهلة االستخدام ،باإلضافة إىل سهولة
صيانتها يف أي مكان يف العامل.
وتتمتع رشك��ة  Polaris Defenseبتاريخ طويل
كرشكة عاملية رائدة يف مجال إنتاج وتوريد املركبات
الفائق��ة الخف��ة والقادرة عىل الس�ير فوق الطرق
الوعرة التي أصبح الجيش األمرييك يتبناها بصورة
متزاي��دة ،والتي جرى بيعه��ا إىل أكرث من  20دولة
عىل مستوى العامل ،مبا يف ذلك
دول الرشق األوسط.

عربــــــات مضــادة لاللغــــام طــــويق  1و 2وأخرى لالستطــالع والمهـــــــــــــــم
محسن راشد – درع الوطن

ج��اء جدي��د املؤسس��ة العام��ة للصناع��ات جديد الصناعات العسكرية
العسكرية الس��عودية  ،ضمن مش��اركتها العام السعودية ضمن مشاركتها
مبع��رض آيدك��س 2015متمث��ل يف أح��دث ما العام بمعرض آيدكس2015

أنتجت��ه مصانعها للمدرعات واملع��دات الثقيلة
من عربات عس��كرية مضادة لاللغ��ام “ طويق
 “ 2والت��ي تتمي��ز برفع قدرة محركاتها وس��عة
حمولتها التي تصل اىل  14طنا ونصف  ،باالضافة
اىل م��ا ينتجه املصنع من عرب��ات الـ طويق “ 1
“ وعربات االس��تطالع وامله�مات الخاصة والتي
تتواف��ق وإحتياج��ات ومتطلب��ات القطاع��ات
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العسكرية  ،وأوضح القامئون عىل جناح املؤسسة
العام��ة للصناعات العس��كرية الس��عودية بأن
املؤسس��ة ش��هدت يف املرحلة االخرية توسعا يف
خط��وط إنتاجه��ا  ،وذل��ك لحرصها ع�لى تلبية
إحتياجات القوات املس��لحة باململكة وإعدادها

بأحدث التجهي��زات واملواصفات ذات التقنيات
العالي��ة  ،مؤكدين عىل حرصهم عىل املش��اركة
بصف��ة دورية ب��ـ أيدكس الذي يع��د واحدا من
أب��رز املعارض الدولية الت��ي تعرض فيها كربيات
الرشكات العاملية منتجاتها  ،وما وصلت إليه من
تقنيات متطورة يف مجال الصناعات العسكرية .
وأستعرض جناح املؤسس��ة العامة للصناعات
العس��كرية الس��عودية أيض��ا الطائ��رة “ لونا “
ب��دون طيار  ،والتي تتميز بخف��ة وزنها وقدرتها
عىل التخف��ي والقدرة العالية عىل االرتفاع بنحو
 16500ق��دم  ،م��ع القدرة عىل البق��اء يف الجو

شاركتا في «اندكس» بجناحين شهدا العديد من الزائرين

«التقنية العليا» تستقطب المواطنين للتدريس
و«جلوبال» تقدم االستشارات
ش��اركت كلي��ات التقني��ة العلي��ا للطالبات يف
أبوظب��ي بجناح يف مع��رض اندك��س أبوظبي
 ،2015لع��رض تخصص��ات الكلي��ات ،به��دف
اس��تقطاب راغبي دراسة التقنية والهندسة بها،
من العس��كريني وغريهم ،إضافة إىل استقطاب
املدرس�ين للعمل بالكليات ،حس��ب ما ذكرته
عائشة الظاهري طالبة بالسنة الرابعة يف الكلية
بقس��م املالية ،واملس��ؤولة عن ع��رض الربامج
األكادميية للزائرين.
وشارك الطالبة عائشة الظاهري زميلتاها خديجة
الكعبي وغنيمة الس��اعدي يف السنة الثالثة بقسم
إدارة األعامل ،حيث أكدن لـ”درع الوطن” أن هذه
املش��اركة تأيت يف إطار خطة كليات التقنية لزيادة
نسبة التوطني بها لتصل إىل .% 80
وأرشن إىل أن الكلي��ات تس��تهدف دعم س��وق
العمل مبا يحتاج إليه من تخصصات ،تتناس��ب مع
التطورات التي يشهدها يف الوقت الراهن ،مؤكدن
أن جن��اح الكليات ش��هد خ�لال الي��وم األول من
املعرض إقباالً كبريا ً فاق التوقعات.
ع�لى صعيد متصل ش��اركت مجموع��ة جلوبال
التي تعترب رشكة إماراتية بنسبة  ،% 100وتأسست
يف الع��ام  ،2006يف املع��رض لتقدي��م خدماتها يف

مجال االستش��ارات بقطاعات متعددة ،منها قطاع
امل��وارد البرشي��ة والخدمات الصحي��ة والتدريبية،
وذلك حس��ب ما أفادت به حمدة الشحي مساعد
توظي��ف بالرشكة ،وزميلتها أماين الس��عدي ضابط
شؤون موظفني.
ولفت��ت أم��اين الس��عدي إىل أن الرشكة قدمت

العدي��د م��ن ال��دورات التدريبية لل��كادر الطبي
يف الدف��اع امل��دين وبالقوات املس��لحة ،ومل تقترص
خدماتها االستش��ارية داخل دولة اإلمارات العربية
املتح��دة ،بل تعدتها إىل دول أخرى ،مثل جمهورية
مرص العربية ،حيث تقوم بتدريب عدد من الكوادر
يف القطاع الصحي بها بأحد مستشفياتها الكربى.

هـــــــــــــــمات الخاصة
ملدة تصل اىل  8س��اعات  ،أضف اىل ذلك قدرتها
عىل الحموالت املتعددة  ،والتي تش��مل أنظمة
التصوي��ر النهاري��ة والليلي��ة  ،كام يبل��غ مداها
العملي��ايت دائرة نصف قطره��ا  100كلم لتكون
بذلك أحد الوس��ائل التي ميكن االعتامد عليها يف
أنظمة الدفاع العس��كرية  ،ويس��تعرض الجناح
من��اذج مختلفة لنتاجاتها م��ن اجهزة االتصاالت
العس��كرية  ، SDRك�ما يضم جناح املؤسس��ة
العدي��د من منتجات الصناعات العس��كرية من
مالبس عس��كرية مبختلف أنواعها ومنها الس�تر
الواقية من الرصاص.
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جان ميشال باالجوس لـ«

»

تمثل منطقة الشرق األوسط  %55من أنشطة DCI
يف مقابل��ة مع مجل��ة “درع الوط��ن” قال جان
ميش��ال باالجوس ،الرئي��س التنفي��ذي ورئيس
مجلس إدارة رشكة  :DCIترتكز معظم أنش��طة
 DCIيف مج��ال الدفاع
السرباين ،ويف الوقت
الح��ارض ،متث��ل
منطق��ة ال�شرق
األوس��ط  55%من
أنش��طة .DCI
لق��د أنش��أنا أربعة
مكات��ب يف املنطقة،
وه��ي يف اململك��ة
العربي��ة الس��عودية

والكوي��ت وقطر واإلم��ارات العربي��ة املتحدة.
وهذا أمر منطقي؛ ألن الرشق األوس��ط هو املهد
التاريخي بالنس��بة إلينا .لكنن��ا أيضا موجودون
يف أفريقي��ا ،وآس��يا حيث لدين��ا مكتب دائم يف
س��نغافورة .ويتمثل طموحي يف توطيد وجودنا
يف الرشق األوسط .ولكن أود أيضا تطوير أنشطة
الرشكة يف آس��يا ،حيث يوج��د ارتفاع يف الطلب،
وكذل��ك إعادة تنش��يط العالق��ات التاريخية يف
أمريكا الالتينية.
تم إنش��اء  DCIمن قبل وزارة الدفاع قبل 42
عاماً .ومن��ذ ذلك الحني ،تم تنظيم الرشكة مبثابة
ص��ورة طبق األصل عن وزارة الدفاع .وهذه هي
أفضل وس��يلة لتلبية توقعات ال��دول الصديقة.

نحمل اسم «القوات المسلحة
الفرنسية» وهذا ضمان بأننا
سنقدم الخبرات نفسها التي
تتمتع بها القوات
المسلحة الفرنسية

فنحن نحمل اس��م «القوات املسلحة الفرنسية»
وهذا ضامنة بأننا س��نقدم الخربات نفسها التي
تتمتع به��ا القوات املس��لحة الفرنس��ية .وهذا
يعطينا التزام��ات ولكن مينحنا قوة هائلة أيضاً .
فنحن نساهم يف الجودة واملهنية ألفضل القوات
املس��لحة يف أوروبا ،ونعترب م��ن أفضل الالعبني
املؤثرين يف العامل من حيث األداء.
متتلك رشك��ة  DCIعالقات عم��ل مع جميع
الرشكات الفرنس��ية الناش��طة يف صناعة الدفاع،
مث��ل  Thalesو  ،DCNSويعود ذلك إىل إمياننا
بالج��ودة العالية ملع��دات الرشكات الفرنس��ية
التي متثل أعىل مس��تويات املعدات الدفاعية يف
العامل .ونحن من جانبنا نقدم خدمات استشارية
قبل ال�شراء ،وخدمات مراقب��ة الربامج ،وكذلك
التدري��ب العس��كري التش��غييل في�ما يتعلق
باملع��دات والتدري��ب التقن��ي والصيان��ة أثناء
التش��غيل .وتكم��ن قيمتنا املضاف��ة يف تقدمينا
للدول الصديقة القدرات واإلمكانات نفسها التي
نقدمها للقوات املسلحة الفرنسية.
تعت�بر  DCIجه��ة التش��غيل املرجعية لدى
وزارة الدفاع الفرنسية فيام يتعلق بنقل الخربات
التقنية التي تتمتلكها القوات املسلحة الفرنسية،
وجميع أنش��طتنا يف فرنس��ا أو يف الخ��ارج يتم
اعتامدها متاماً من قبل وزارة الدفاع الفرنسية.

«انتراكوم» اليونانية تشيد بتنظيم «آيدكس» وتعتبره أهم
معرض تسليح عالميًا
أفاد املهندس سقراط س��يجالوس مدير مبيعات يف
رشك��ة انرتاكوم اليونانية بالرشق األوس��ط وش�مال
أفريقيا ،بأنه عىل الرغم من مشاركة “انرتاكوم” ألول
مرة مبعرض الدفاع ال��دويل بأبوظبي “ايدكس” ،إال
أنه��ا مل تغب أبدا ً عن زيارة املعرض بش��كل دوري
دون انقط��اع منذ انطالقه يف العام  ،1993لكن هذا
العام ق��ررت الرشكة أن يكون له��ا جناح باملعرض،
بهدف ع��رض عدد م��ن منتجاته��ا الخاصة مبجال
الدفاع والقوات املس��لحة .ولف��ت إىل أن “ايدكس
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 ”2015يأخذ يش��هد املزيد من الجهات املش��اركة،
إضاف��ة إىل ما يتس��م به من تنظيم عايل املس��توى،
يربهن عىل ق��درة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
بش��كل عام ،وإمارة أبوظبي ع�لى وجه الخصوص،
عىل تنظيم واس��تضافة الفعالي��ات العاملية الكبرية،
حي��ث يع��د “ايدكس” أه��م مع��رض دويل خاص
بالتس��ليح وما تتطلبه الجيوش يف العامل ،كام يشهد
العديد من الصفقات الكربى يف مجال التسليح.
وذكر أن جميع الرشكات العاملة يف مجال التصنيع

الحريب تستهدف عرض منتجاتها خارج حدود وطنها،
وإج��راء الصفقات حول منتجاتها ،ومن ثم فإن رشكة
“انرتاكوم” وجدت يف “ايدكس أبوظبي” فرصة كبرية
اللتق��اء بعثات ال��دول الزائرة واملش��اركة لتعريفهم
بأنظم��ة االتصال لديه��ا ،فضالً ع��ن إمكانية تبادل
الزيارات بعد انتهاء فرتة املعرض ،لرشح وعرض جميع
املنتجات الخاصة بالرشكة ،والتعرف عىل املواصفات
الت��ي يرغب املعنيني يف هذه الدول مبجال التس��ليح
بإضافتها إىل أجهزة االتصال املقدمة من الرشكة.

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية
تشهد توسعًا في انتاجية خطوطها
أمل الحوسني – درع الوطن

عرضت املؤسس��ة العامة للصناعات العس��كرية
الس��عودية خ�لال مش��اركتها بجن��اح خاص يف
مع��رض ومؤمتر الدف��اع ال��دويل آيدكس 2015
مجموع��ة م��ن منتجاتها ،حيث احتوى القس��م
األول عىل املالبس وملحقاتها العسكرية مبختلف
انواعها والتي تنتجها الرشكة.
وشمل القس��م الثاين منتجات مصنع األسلحة
والذخرية وقطع الغيار واملتضمنة البندقية G36
بأنواعها القصرية واألساسية والخفيفة ،والبندقية
 G3ونصف الرش��اش  MP5والذخائ��ر بأنواعها
كالذخ�يرة الخفيفة عي��ار  7.62ملم وعيار 12.7
ملم ،والذخرية املتوس��طة عيار  20ملم بنوعيها
ش��ديدة االنفج��ار والخارقة لل��دروع ،باإلضافة
لعرضها ملنتجات الذخ�يرة الثقيلة مقذوف 155
م��ن ن��وع  M2000ومق��ذوف  155م��ن نوع
 M2000A1املزود بقاعدة نف��ث زيادة طويلة
امل��دى والعب��وات الدافع��ة أحادي��ة القاع��دة
للمس��افات القريبة وعبوات دافعة للمس��افات
البعيدة ثالثية القاع��دة ومقذوف مدفعية عيار
 155من النوع الدخاين .M2002
ويضم القسم الثالت التابع للمؤسسة منتجات
مصنع املدرعات واملع��دات الثقيلة ،وهي عربة
الشحن العس��كرية ذات املواصفات والتجهيزات

املتقدم��ة “تاترا” وعربات الش��بل  1والش��بل 2
ذات الدفع الرباعي بأحجام ومواصفات متعددة
وبهي��كل مدرع مصنع من الف��والذ عايل الصالبة
ومصم��م بطريقة فنية بحيث يوف��ر حامية من
جمي��ع الجوان��ب ضد األس��لحة الخفيف��ة عيار
7.6ملم وزجاج م��درع يف األمام والجانبني ليوفر
حامية من جميع الجوانب ويوفر الحامية نفسها
التي يوفره��ا الدرع ،كام تتمي��ز بوجود فتحات
رماي��ة يف الجوان��ب ويف الخل��ف وحامية خزان
الوقود ض��د نريان االس��لحة الرشاش��ة الخفيفة
والقناب��ل اليدوي��ة ،كام صممت غرف��ة املحرك

بحي��ث ميكن الوص��ول بس��هولة لألج��زاء التي
تتطل��ب صيان��ة دورية ك�ما تم تزوي��د العربة
مبنص��ة ذات ارتفاعات متع��ددة لتمكني الرامي
من الحصول عىل الوضع املناس��ب أثناء الرماية،
كام تم تزويد عجالتها بحش��و مق��اوم للرصاص،
باإلضافة ملواصفات إضافية تش��مل قاذف قنابل
دخاني��ة وأجهزة اتصال ،كام يض��م جناح مصنع
املدرعات واملعدات الثقيلة منوذجاً مصغرا ً لغرفة
الحراسة والتي يقوم املصنع بإنتاجها وفقاً ألحدث
املواصفات والتجهيزات وكام يعرض هذا القس��م
وألول مرة العربة املضادة لأللغام طويق  1و.2

ريثيون األمريكية« :األمن السيبراني» ضرورة ملحة مع التطور الهائل
في االتصاالت الحديثة
شدد جاك هارينغنت نائب الرئيس لألمن السيرباين
وامله��ام الخاصة يف رشك��ة ريثيون املتخصصة يف
مج��ال التقنيات الدفاعية واألمني��ة واملدنية يف
نيوي��ورك – الوالي��ات املتح��دة األمريكية ،عىل
رضورة أال تنتظ��ر ال�شركات والحكومات حتى
تتع��رض للهج�مات اإللكرتونية ،يك تب��دأ بأخذ
مبحمل الجد األمن السيرباين ،وهو عبارة عن أمن
املعلومات عىل أجهزة وشبكات الحاسب اآليل.
وأض��اف :أصبح��ت فك��رة تواص��ل الن��اس

العادي�ين رقمياً من املب��ادرات املثرية لإلعجاب
بالنس��بة للحكوم��ات وال�شركات يف ال�شرق
األوسط ،ابتدا ًء من السجالت الطبية من خالل
األجه��زة املحمولة إىل إنج��از املعامالت املالية
من خالل الحوسبة السحابية ،إال أنه كلام زادت
االتص��االت عرب االنرتنت كلام زادت التهديدات
السيربانية.
وذك��ر أنه ملعرف��ة املصادر الرئيس��ية خالل
الس��نوات الثالث املقبلة ،قام��ت رشكة رايثون

باس��تبيان ش��مل أكرث من  1000مدير تنفيذي
لتقني��ة املعلوم��ات ومدي��ر تنفي��ذي ألم��ن
املعلوم��ات وق��ادة األمن املعلوم��ايت يف العامل
ومب��ا فيهم  182م��ن منطقة الرشق األوس��ط
وش�مال إفريقيا ،وأظهرت الدراسة  7توجهات
كبرية لألمن السيرباين يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،أبرزها؛ أن األمن السيرباين يعد
أولوي��ة ،وتوق��ع انخفاض مخاط��ر التهديدات
الداخلية.
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كشريك استراتيجي لمؤتمر الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا DITEC

تعاون وزارة الدفاع مع لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا
مريم الرميثي – درع الوطن

أعلن��ت وزارة الدف��اع يف دولة اإلم��ارات ولجنة
أبوظبي لتطوي��ر التكنولوجيا ع��ن رشاكتهام يف
تنظي��م مؤمت��ر الدف��اع لالبت��كار والتكنولوجيا
 ،DITECالذي يقام يف  25فرباير  2015يف رشكة
أبوظبي الوطنية للمع��ارض عىل هامش معرض
آيدكس .2015
س��يقام املؤمت��ر تح��ت عن��وان “االبت��كار
والتكنولوجيا يف الدفاع :من األفكار إىل التطبيق”،
وستضم قامئة املتحدثني يف املؤمتر كبار املسؤولني
الحكومي�ين والعس��كريني وص ّن��اع السياس��ات
والجهات الرئيس��ية املعنية بالصناعة من جميع
أنح��اء العامل ،وذلك ملناقش��ة كيفية مس��اهمة
قطاع��ات الدف��اع والفضاء واألم��ن يف البحوث
والتكنولوجيا املتقدمة.
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وع��ن الرشاكة مع وزارة الدفاع ،قال س��عادة
أحمد س��عيد الكلييل مدير ع��ام لجنة أبوظبي
لتطوي��ر التكنولوجي��ا“ :يأيت دع��م وزارة الدفاع
اإلماراتية للمؤمتر متاش��ياً مع توجه��ات قيادتنا
الرش��يدة واميانها بأهمية االبت��كار ومن ضمنها
االبت��كارات الناتجة م��ن األبح��اث املتطورة يف
قطاع الدف��اع ،وتأثريها عىل التق��دم االقتصادي
واالجتامع��ي للدول��ة .ويوف��ر املؤمت��ر منص��ة
للمشاركني لعرض االبتكارات والتقنيات الحديثة
يف مج��ال الدفاع ومناقش��تها م��ع القامئني عىل
القطاع من جهات حكومية وأكادميية”.

وعن أهمي��ة املؤمتر ،رصح��ت وزارة الدفاع:
“مؤمتر الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا هو األول من
نوع��ه يف الرتكيز عىل االبتكار والبحوث املتقدمة
والتكنولوجي��ا يف مجال الدفاع من منظور دويل.
ويقدم املؤمتر فرصة فريدة ملناقشة املوضوعات
املتعلقة بتعزيز قطاعات الدفاع والطريان واألمن
باملنطقة”.
وتض��م قامئ��ة املدعوي��ن للمؤمت��ر :وكال��ة
مرشوع��ات البحوث املتط��ورة الدفاعي ة �DAR
 ،PAووكال��ة الدفاع األوروبي��ة  ،EDAومعمل
عل��وم وتكنولوجيا الدف��اع  ،Dstlوأعامل الدعم
املح��ددة الخاصة بالبحوث واالبت��كار يف مجال
الدفاع  ASTRIDالتابع لوزارة الدفاع الفرنسية،
وبوينج فانتوم ووركس ،ولوكهيد مارتني سكونك
ووركس.

 Trust International Groupتعرض طيف واسع
من الحلول العسكرية في «آيدكس »2015
مريم الرميثي – درع الوطن

أكد س��عيد خليفة الغيثي مدير املشاريع يف رشكة
 Trust International Groupأهمية املش��اركة
يف مع��رض ومؤمت��رات الدفاع ال��دويل “آيدكس
 ”2015ال��ذي يعترب من أهم مع��ارض الدفاع يف
الع��امل ،مش�يرا ً إىل أن املعرض ال��ذي يقام تحت
ش��عار “تقنيات الدفاع للمستقبل” يعرض أحدث
املنتج��ات والخدم��ات يف مجال الدف��اع واألمن،
وميث��ل منص��ة هامة وملتق��ى ألصح��اب القرار
واملتخصصني يف املجال العسكري.
وأش��ار يف ترصيح لنرشة “درع الوطن” مبناسبة
مش��اركة رشك��ة Trust International Group
يف مع��رض ومؤمت��رات الدفاع ال��دويل” آيدكس
 ”2015إىل أن رشك��ة Trust International
 Groupتس��عى لتعزي��ز دوره��ا يف مجال توفري
حلول عس��كرية متقدمة تلبي احتياجات القوات
املسلحة والقطاعات األمنية.
وذكر أن رشكة Trust International Group
تأسس��ت قبل مثان س��نوات ،وهي رشك��ة تابعة
ومملوكة بالكامل ملجموعة  ،Royal Groupويقع
مقرها يف إمارة أبوظبي ،وتختص يف عدة مجاالت
رئيسية وهي توفري قطع غيار املركبات واآلليات،
واملعدات التكتيكية ،ومكمالت األسلحة كاإلضاءة
واللي��زر والبرصيات ،وأنظمة التحكم والس��يطرة

 Harris C4ISR Systemاملختصة بجمع وتحليل
املعلومات ،وأنظمة الحامية والس�لامة ،والحلول
اللوجس��تية كقط��ع الغي��ار والصيان��ة والعمرة
وتحدي��ث املركب��ات ،وطيف متن��وع من أجهزة
الروبوت��ات  ROBOTICSللتخلص من الذخائر
املتفجرة ،والروبوتات القتالية والروبوتات املشاة.
كام توفر الرشكة مجموعة واسعة من الذخائر،
والخي��ام واملالج��ئ ومحطات األس��عاف األولية
املتحركة ،ووحدات اإليواء واملستودعات ،وأجهزة
وأنظمة املح��اكاة والتدريب  .ITACCSباإلضافة
إىل حلول الطاق��ة واملولدات والبطاريات وأجهزة

اإلض��اءة املحمول��ة ،وأنظم��ة الطاق��ة ،SSolar
واأللبسة واألحذية العسكرية.
ونوه بأن رشكة Trust International Group
ملتزمة بتوف�ير أفضل الحل��ول املتكاملة للقوات
املس��لحة ووزارة الداخلي��ة ،ك�ما أنه��ا تح��رص
عىل ضامن تقدي��م أفضل الخدم��ات واملنتجات
لعمالئها.
وكش��ف يف ختام حديث��ه أن الرشك��ة تتعاون
م��ع رشكات عاملية من أج��ل توفري أفضل الحلول
العسكرية املتكاملة لتلبية متطلبات واحتياجات
مختلف القطاعات العسكرية.

الطائرة بدون طيار «لونا» والعربة «طويق  »2برؤية جديدة
أمل الحوسني – درع الوطن

حرصت املؤسسة العامة للصناعات السعودية عىل
ع��رض الطائرة ب��دون طيار “لون��ا” ،والتي تهدف
للوصول ألنظمة دفا ٍع اسرتاتيجية تستكشف الخطر
قبل وقوع��ه ،وتتميزالطائرة بخف��ة وزنها وقدرتها
عىل التخف��ي عن أنظمة الرادار ،والتحليق الرتفاع
يص��ل بنحو  16500قدم ،مع البق��اء يف الجو ملدة
تصل إىل  8س��اعات ،باإلضاف��ة إىل إمكانية تركيب
حموالته��ا املتع��ددة ،وبها أنظم��ة تصوير نهارية
وليلي��ة  ،يف حني يبلغ مداه��ا العمليايت دائرة نص
قطره��ا  100كلم لتكون بذلك أحد الوس��ائل التي

ميكن االعتامد عليها يف أنظمة الدفاع العسكرية.
ويف ظهوره��ا األول تع��رض املؤسس��ة العام��ة
للصناعات الس��عودية عن طريق مصنع املدرعات

واملعدات الثقيلة التابع لها بعرض العربة املضادة
لأللغام طويق  2والتي تتميز برفع قدرة محركاتها
وس��عة حمولته��ا التي تص��ل إىل أربعة عرش طن
ونص��ف ،وتعد عربة “طوي��ق ”2املضادة لأللغام،
أح��دث ما أنتجه املصنع وتتم ّي��ز باملتانة والقدرة
ع�لى التك ُّيف م��ع الظروف املناخي��ة الصحراوية
وهي مصنعة بأيدي وخربات سعودية ،وهى عربة
عسكرية مقاومة لأللغام ،ومتعددة االستخدامات،
وتتمي��ز باملتان��ة ،ويوفر درعها والزج��اج املزودة
به حامية عالية ،حس��ب مواصفات حلف ش�مال
األطليس.
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 Northrop Grumanتركز على أحدث جيل
من أنظمة مراقبة الحركة الجوية  ATCوالرادارات

يعت�بر كل م��ن  S-band AN/TPS-78و TPS-
 703من إنتاج  Northrop Grumanأحدث جيل
يف رادارات املراقب��ة الجوية الجيل ومراقبة الحركة
الجوي��ة بفض��ل التقدم الذي تم إح��رازه يف مجال
تصمي��م ترانزس��تور الطاقة العالي��ة .كام تم وضع
رادارات  S-Bandو long-range AN/TPS-
 78و  the midrange TPS-703قيد االس��تخدام
وثبت أداؤها يف التشغيل لدى سالح الجو األمرييك
وبقي��ة العمالء عرب العامل حيث يتم تش��غيلها عىل
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مدار الساعة يف جميع أنحاء العامل.
وتعترب هذه الرادارات مثالية للبيئات الساحلية،
مبرش��حاتها املتطورة املركبة ملواجهة التش��ويش يف
البحر .كام أن ارتف��اع درجات الحرارة أيضاً ال ميثل
أي مش��كلة لألنظم��ة؛ ألن تكنولوجيا الرتانزس��تور
من جرمانيوم الس��يليكون مصممة من أجل العمل
يف درج��ات حرارة تص��ل إىل  55درجة مئوية دون
الحاج��ة ألنظم��ة التربي��د الس��ائلة .وكذل��ك فإن
األجهزة والربمجيات املش�تركة ب�ين نظا َم ْي الرادار

تس��هم يف تقليل التكاليف اإلجاملية لدورة الحياة.
وبعد أن أنتجت  Northrop Grummanأكرث من
 300نظام رادار عالية األداء يف الحالة الصلبة ،ومع
وجود أكرث من  900رادار أريض مستخدمة حالياً يف
جميع أنحاء العامل ،فإن نورثروب غرومان تعترب هي
الرشكة الرائدة يف تكنولوجيا الرادار الحالة الصلبة.
ميكنك��م مش��اهدة أح��دث جيل م��ن رادارات
املراقبة الجوي��ة والتحكم بالحرك��ة الجوية وبقية
القدرات املتطورة أثناء معرض آيدكس  2015ضمن
معروضات رشكة  Northrop Grummanيف جناح
الوالي��ات املتحدة األمريكية ،املقص��ورة ،02-A10
منصة العرض  .CS-2يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين
 www.northropgrumman.comملزي��د م��ن
االطالع.
يعت�بر نظام القلع��ة  Citadelم��ن إنتاج رشكة
 Northrop Grummanنظ��ام قي��ادة وتحك��م
متنقل وسهل االنتشار ،حيث يقدم أسلوباً ابتكارياً
لدف��اع جوي وصاروخي متكام��ل ،وهو يحل محل
أنظمة القيادةووالس��يطرة املغلق��ة القدمية والتي
يصعب إدماجها وترقيتها وتحديثها.

توازن تعرض أحدث المشاريع في آيدكس 2015

الدرمكي :نمر تكشف الستار عن أحدث
منتجاتها من المركبات العسكرية

اشار الس��يد  /راش��د الدرميك الرئيس التنفيذي
ملجمع توازن الصناعي اىل اتجاه مجموعة توازن
القابضة يف تنفيذ الخطة االس�تراتجية والتي متتد
خ�لال الس��نوات الخمس القادم��ة وصوال لعام
 2020لجعل مجمع ت��وازن الصناعي واحدا من
اكرث املناط��ق الصناعية االس�تراتيجية أهميه يف
منطقة الرشق األوسط.
ووص��ف آيدك��س  2015بأنها منص��ه عاملية
لالنت��اج الدفاع��ي وأنه��ا تعت�بر فرص��ة مهمة
للتعريف مبجمع توازن الصناعي الذي هو مبثابة
مدين��ة صناعية متكاملة تخدم االقتصاد الوطني
لدولة االمارات.
واكد أن مجمع توازن الصناعي س��وف يشارك
يف مع��رض آيدكس  2015لع��رض البنية التحتية
املتط��ورة والورش الصناعية الحديثة واملش��اريع
الحالي��ة واملس��تقبلية والتس��هيالت املقدم��ة
للمستثمرين يف مجمع توازن الصناعي.
وأوضح ب��أن املجم��ع الصناعي يعت�بر االول
م��ن نوعه يف الرشق األوس��ط الذي يضم مرافق
صناعي��ة يف مجال الدف��اع اىل جانب العديد من
الصناعات الدقيقة ،مؤك��دا اهمية هذا التكامل
يف تحقيق خيارات التصنيع االس�تراتيجي لدولة
االمارات.

وتأكيدا عىل دور املجم��ع الصناعي يف خدمة
سياس��ة حكومة االمارات بشأن التوطني يف سوق
العمل أش��ار الدرميك اىل أن التوطني هو الهدف
الرئي�سي للرشك��ة وأن مواطني دول��ة االمارات
يلعبون دورا أساسيا وحاسام يف جميع الوظائف
يف مختلف االدارات.
وقال الدرميك “هناك اعداد كبرية من الشابات
املواطن��ات الل��وايت يعملن يف خط��وط االنتاج
مبهني��ة عالية يف مختلف الف��روع والتخصصات
الصناعية العس��كرية واملدنية ،ويعملن أيضا يف
تخصصات فنية متنوع��ة تثري االعجاب والتقدير
وتعك��س بصورة جلية الدور ال��ذي باتت تلعبه
املرأه االماراتية يف خطط التنمية يف ظل السياسة
الحكيمة لقيادة دولة االمارات”.
وأش��ار اىل أن مرك��ز التدري��ب التابع لرشكة
توازن القابضة والذي يقع مقره يف مجمع توازن
الصناع��ي وال��ذي يعترب واحدا م��ن أهم املراكز
التي تقوم بتدريب وتطوير ش��باب وشابات من
أبناء دول��ة االمارات لتأهيله��م للعمل يف قطاع
االنتاج الصناعي ،وق��ال الدرميك بأن هذا املركز
يتبع أح��دث ط��رق التدريب وفقا ملس��تويات
عاملي��ة ويحصل املتدربون عىل وظائف يف مجال
الصناعات املختلفة.

آيدكس ملتقى للناس
من مختلف األجناس

دول��ة اإلمارات العربي��ة واملتحدة وبفضل
سياس��تها الرش��يدة ال تنظ��ر إىل مع��رض
آيدكس عىل أنه معرض ومنصة للتس��ليح،
ب��ل تنظ��ر إلي��ه م��ن الناحي��ة التجارية
والس��ياحية والتقنية البحتة ،لعرض ما هو
جدد يف التكنولوجيا العسكرية من أسلحة
دفاعية لحامية األرض وال�ثروات الوطنية،
فضالً ع�لى التنوع يف الحضور واملش��اركة
يف املع��رض ،ال��ذي أكس��بنا ش��هرة عاملية
واس��عة ،وثقة كبرية يف أوس��اط العارضني
واملس��تهلكني ،مام جعل اإلم��ارات ملتقى
للناس من مختل��ف اإلجناس ،وبوابة عبور
بني ال�شرق والغرب ،نهاهي��ك عن الخربة
واملعرف��ة اللتني يكتس��بهام رج��ال قواتنا
املس��لحة وأجهزتنا الرشطية ،التي تتعرف
عن قرب إىل العلوم والتقنيات العس��كرية
وتحتك بالخرباء واملدربني الذين يأتون من
كل دول الع��امل املصنع��ة واملص��درة لهذه
التكنولوجيا العسكرية.
إن معرض آيدك��س  2015يحظى باهتامم
وتقدي��ر عاملي�ين ،ويتضح ذل��ك من خالل
ح��رص كربي��ات ال�شركات العاملي��ة يف
الصناعت العسكرية عىل املشاركة فيه ،كام
أن املعرض يوفر فرصة مثالية للتعرف عىل
أح��دث التقنيات ،ومن ثم اختيار أنس��بها
بحيث ميك��ن الق��ول أن مع��رض آيدكس
 2015ميثل نقط��ة انطالق ملفاوضات حول
ه��ذه الصفقات م��ن خالل وج��ود البائع
واملشرتي وجهاً لوجه يف بيئة تنافسية قوية،
وبالتايل ف��إن املعرض ميتل��ك قيمة مضافة
حقيقية آنية ومؤجلة.

املقدم ركن  /يوسف جمعة الحداد
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في استطالع لـ«

» ضم خبراء ومتخصصين ومشاركين

اإلمــارات منصة عالمية تحتضن أحدث أنظمة الدفـــــــــــــ
درع الوطن -راية املزروعي:

أكد عدد م��ن الخرباء واملتخصصني
واملشاركني يف معرض ومؤمتر الدفاع
ال��دويل آيدكس ،2015املقام تحت
رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة
“ حفظ��ه الله “ ،يف امل��دة من 22
 -26فرباي��ر الج��اري ،أن اإلمارات
تعد منصة عاملي��ة تحتضن أحدث
النظ��م الدفاعية “برا وبحرا وجوا”،
معتربين “آيدك��س  ،”2015أضخم
مع��رض دفاع��ي ث�لايث الخدمة يف
الع��امل ،ومرك��ز عاملي لع��رض أخر
صيح��ات التكنولوجي��ا يف مج��ال
الدفاع بشتى أنواعه.
وقال��ت ع��دد م��ن ال�شركات
والجه��ات املش��اركة أن املع��رض
احتض��ن أك�بر ال�شركات العاملية
العامل��ة يف هذه املج��االت لعرض
آخ��ر منتجاتها وأح��دث ابتكاراتها
التكنولوجي��ة ،التي متث��ل العنارص
الرئيس��ية يف املج��ال التس��ليحي
مبسوياته وأنواعه كافة.

محطة مهمة

يف معرض حديثه قال محمد جمعة
املراش��دة مدير تطوي��ر االعامل يف
مجموع��ة الفهد لالنظم��ة االمنية،
إن “ايدكس ”2015ش��هد زيادة يف
عدد الرشكات الوطنية املشاركة يف
املع��رض ،مقارنة بال��دورة املاضية،
موضح��اً أن املعرض ميث��ل محطة
مهمة لإلم��ارات ،ومكانتها بني دول
الع��امل والنظم الدولية ،الس��يام أنه
تضمن معدات واالالت عس��كرية
حديثة سوء كانت جوية أول بحرية
أو بري��ة ،واش��تمل ع�لى أح��دث
التقنيات املتطورة يف مجال الدفاع،
مؤك��دا ً ان املنتج��ات العس��كرية
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حنان البناي
الوطنية ،س��جلت حضورا ً كبريا ً بني
الدول املش��اركة ،االمر الذي يعزز
مكانة االمارات امام املجتمع الدويل
يف مجال العسكري بأنواعه كافة.
وي��رى محم��د خمي��س مدي��ر
التسويق يف رشكة بركان ،أن زيادة
عدد ال�شركات االماراتية يف معرض
“ايدك��س” يف دورته الحالية ،كانت
أب��رز ما تضمن��ه الح��دث ،مضيفا

لبنى الشيباين
أن املع��دات الحربي��ة والذخائ��ز
والطائرات الحديثة التي تم عرضها
تعك��س أهمية املع��رض لدى دول
العامل ،وم��دى قوة التنافس��ية بني
ال�شركات العاملي��ة املش��اركة يف
املعرض ،موضحاً أن تنوع املنتجات
اتاح ف��رص كب�يرة لالختي��ار أمام
الوفود املشاركة يف املعرض.
وأك��د أن املعرض ميث��ل الحدث

محمد جمعة املراشدة
العاملي األبرز يف اإلمارات ،ويحظى
بأهمي��ة كب�يرة لجمي��ع الجه��ات
الهيئ��ات واإلدارات ،وس��جل عىل
مدى الس��نوات املاضي��ة ،نجاحات
متتالي��ة ،اس��همت يف زي��ادة
املش��اركات والحض��ور عام��ا بعد
االخر.

شمولية العرض

ويف رأيه��ا أك��دت حن��ان البن��اي

ـــــــــــــاع «برًا وجوًا وبحرًا»
فعالي��ات املع��رض ،الت��ي اتاحت
الفرصة للمشاركني بتبادل الخربات
والصفقات .
ونرك��ز من خ�لال املعرض عىل
اإلنج��ازات التي حققته��ا الرشكة
تل��ك االنظم��ة ،واالس��تفادة م��ن
خالل هذه املنصة الفريدة ،لتعزيز
عالقاتن��ا م��ع نظرائن��ا اإلقليميني
والدوليني يف قطاعي الدفاع واألمن،
مع العل��م أن الرشكة خصصت 20
 %م��ن الدخ��ل ،لدع��م االبحاث
والوقوف عىل املتغ�يرات الحديثة
يف هذا املجال.

مركز لالمن

جارنو أنتونيل
مدير التس��ويق واالتصال يف رشكة
“انج��ازات” ،أن “أيديكس ،”2015
متيز بالش��مولية يف عرض املعدات
العسكرية والتسليح بأنواعه كافة،
التقنيات الحديث��ة يف مجال األمن
عىل املس��توى اإلقليم��ي والدويل،
آلي��ات حامي��ة البني��ة التحتي��ة
لتكنولوجيا املعلومات ،فبات مبثابة
املعرض ال��دويل الوحيد يف منطقة

محمد خميس
ال�شرق األوس��ط وش�مال أفريقيا
ال��ذي يض��م تش��كلية متكاملة يف
مجال الدفاع عاملي��ا ،وفق ما آلت
إلي��ه التكنولوجي��ا يف مجال الدفاع
الربي والبحري والجوي.
وترى لبنى شيباين مدير التسويق
يف رشكة دي جي نكست الفرنسية،
أن “أيدك��س ،”2015مرك��زا ً لعقد
العدي��د م��ن الصفق��ات يف مجال

ماركو استوجانوفان
الدفاع بأنواعه كافة ،السيام أنه ضم
العديد من دول العامل التي قدمت
أحدث املعدات واالالت العسكرية
والربام��ج التكنولوجي��ا التي تخدم
هذه القطاعات ،مؤكدة أن رشكاتها
يف صدد عقد ع��دد من االتفاقيات
يف مج��ال “انظمة املحاكاة وانظمة
املالح��ة واالنظم��ة االمني��ة” م��ع
عمالء من مختلف العامل من خالل

من جانب��ه قال الخبري يف ش��ؤون
الدفاع جارنو آنتونيل ،إن اإلمارات
مرك��زا ً لالمن والس�لام ،وما تضمنه
آيدكس من جهود كبرية يف التنظيم
يعك��س م��دى اهت�مام القي��ادة
الرش��يدة لدولة االمارات باستقبال
الوفود متعددة الجنسيات املشاركة
يف املعرض ،مؤكدا ً أن آيدكس،2015
يحتل مكانة خاص��ة ضمن خارطة
املعارض العاملية ،كونه ميثل منصة
مميزة للعديد من الرشكات الوطنية
والعاملية يف مجال الدفاع.
أم��ا الخب�ير ال�صريب مارك��و
أس��توجانوفان ،ي��رى أن��ا “ايدكس
 ،”2015إت��اح الفرص��ة لل�شركات
املشاركة لتسويق منتجاتها وعرض
أحدث ابتكاراتها ،األمر الذي يدعم
القدرات التسويقية وفرص التوسع
للعدي��د منها ،وزي��ادة حصتها من
السوق العاملي للمعدات العسكرية
واألس��لحة ،مام يخدم إس�تراتيجية
التنوي��ع االقتص��ادي التي مختلف
دول الع��امل ،لتحقي��ق التنمي��ة
املستدامة يف املجاالت كافة.
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نظام المدفعية الصاروخية من لوكهيد مارتن

 HIMRASيدعم القوة العسكرية الخفيفة المتنقلة
يعد نظام املدفعي��ة الصاروخية كثري التنقل من
لوكهي��د مارتن ،منص��ة إطالق أثبت��ت كفاءتها
القتالي��ة وقدرته��ا ع�لى التنقل بش��كل رسيع
ومس��تمر ،مع س��معة متميزة بشأن االعتامدية.
ويدع��م نظ��ام  HIMRASالق��وات املقاتل��ة
الخفيف��ة واألكرث حركة وميكن نقله باس��تخدام
طائرة  ،C-130ما يجعله قابالً لالنتشار يف مناطق
ال تستطيع منصات اإلطالق األثقل الوصول إليها.
واس��تطاع نظام  HIMARSتوس��يع حضوره
العاملي ،حيث تم اس��تخدامه اآلن يف العديد من
األسواق الدولية ،مبا يف ذلك دولة اإلمارات واألردن
وس��نغافورة .ومنذ تدشني نظام  HIMARSعام
 ،2005جرى بناء  480منصة وتس��ليمها للجيش
األمرييك ومشاة البحرية والحلفاء الدوليني.
وقال ت��وم س��تانتون ،مدير تطوي��ر األعامل
الدولي��ة يف لوكهي��د مارت��ن ألنظم��ة الصواريخ
والتحك��م يف اإلطالق“ :أثب��ت نظام HIMARS
نفس��ه م��ن ناحية االعتامدي��ة والفعالي��ة أثناء
املعارك”.
وأضاف“ :ال زلنا نتلقى اهتامماً قوياً من الدول
التي تبحث ع��ن نظام محمول ميك��ن االعتامد
عليه يف س��احة املعركة لدعم القذائف الدقيقة
ذات امل��دى البعي��د ،وامله�مات الحربي��ة ذات
الدعم الجوي القريب”.

يتميز نظام  HIMARSبخاصية إعادة الشحن
الذايت ،وقدرته عىل إطالق الصواريخ التي تنتمي
لعائل��ة  ،MLRSمب��ا يف ذل��ك  6صواريخ تعمل
بنظام إطالق الصواري��خ املتعددة املوج ه �GM

 ،LRSأو ص��اروخ بنظ��ام الصواري��خ التكتي�كي
للجيش  ،ATACMSكام تتمي��ز املنصة بقابلية
التعدي��ل لدع��م أي تغري يطرأ لرتكيب أس��لحة
جديدة يف املستقبل.
ويوف��ر نظ��ام  HIMARSدرج��ة عالية من
االس��تجابة والحفاظ عىل س�لامة طاقم اإلطالق
والفعالي��ة تج��اه األه��داف التي تتطل��ب وقتاً
محددا ً ،كام أنه يدع��م عمليات القوات العادية
والخاص��ة يف مختلف أنحاء الع��املُ .ص ِّمم نظام
 HIMARSليتي��ح للق��وات االش��تباك وهزمية
املدفعي��ة ،ومراك��ز الدفاع الجوي والش��احنات
واملدرعات وناقالت الجنود الخفيفة باإلضافة إىل
دعم القوات ومراكز اإلم��دادات ،وميكن للنظام
التحرك برسع��ة عالية من املنطق��ة بعد إطالق
الصواري��خ ،وقب��ل أن تتمكن ق��وات العدو من
تحديد موقع اإلطالق.
وتتمي��ز وح��دات الس��يطرة ع�لى الحري��ق
واإللكرتوني��ات واالتص��االت التابع��ة لنظ��ام
 HIMARSبأن��ه ميك��ن تبديلها م��ع الوحدات
املوج��ودة يف منص��ة اإلطالق الحالي��ة MLRS
 ،M270A1ك�ما أن طاقم اإلط�لاق والتدريبات
الالزمة الس��تخدام النظامني واحدة .وتوفر هذه
التوافقية قدرة فائق��ة للجيوش وتضمن مالءمة
النظام وإمكانية استخدامه لعقود قادمة.

«ستريت» تفتتح أكاديمية للتدريب على السيارات المصفحة
تس��تعد مجموعة س�تريت الرشك��ة العاملية
العاملة يف مجال تصنيع الس��يارات املصفحة
خالل الفرتة املقبلة الفتتاح أكادميية للتدريب
تابع��ة له��ا يف رأس الخيم��ة لتقديم دورات
متقدمة يف مجال السالمة والتدريب العميل .
وقال جريم��ان جوت��وروف رئيس مجلس
اإلدارة والرئي��س التنفي��ذي للرشك��ة الت��ي
تعرض منتجاتها يف آيدكس إنها ستتوس��ع يف
إنتاجها يف املرحلة املقبل��ة وتنويع منتجاتها
يف مصنعه��ا يف رأس الخيم��ة خاص��ة مصنع
الزجاج املقاوم للرصاص الذي تم االنتهاء من
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تشارك في آيدكس وستتوسع
في إنتاجها في المرحلة
المقبلة وتنوع منتجاتها
في مصنعها برأس الخيمة

بنائه مؤخرا يف مجمع رأس الخيمة.
وأكد جوت��وروف يف ترصي��ح لوكالة أنباء
اإلمارات “وام” أن املصانع الجديدة س��تقوم
بتصنيع الزجاج املقاوم للرصاص والسرياميك
املصف��ح للمركبات العس��كرية والس�ترات
الواقي��ة من الرصاص والخوذات العس��كرية
ونق��اط التفتي��ش األمنية وتصمي��م وإنتاج
ال��زوارق الحربية املدرع��ة الخاصة مبهامت
دوري��ات الح��دود باإلضاف��ة للدخ��ول يف
رشاكات من أج��ل توريد مع��دات متطورة
للمركبات.

مدمرة إيطالية تصل أبوظبي للمشاركة في نافدكس 2015

قائد المدمرة :آيدكس أهم حدث دفاعي عالمي

وصلت املدم��رة االيطالية اندريا دوريا إىل ميناء
زاي��د يف أبوظبي للمش��اركة يف مع��رض ايدكس
 2015بعد املش��اركة مل��دة  191يوم يف عمليات
مكافحة القرصنة يف خلي��ج عدن واملياه املقابلة
للساحل الصومايل.
وق��ال قائد املدم��رة الكاب�تن انجيلو فريديس
“ان مش��اركة املدمرة يف ايدكس  2015له اهمية
كبرية نظرا لالهمية العاملية التي اكتسبها معرض
ايدكس عىل مر السنني منذ انطالقه عام “ .1993
واش��ار ايل االهمي��ة الت��ي املتعاظم��ة التي
يكتس��بها معرض نافدك��س  2015ووصفه بانه
حدث مهم للقوات البحرية يف العامل .
واعاد ايل االذهان اول مش��اركة له ضمن وفد
عس��كري ايطايل يف ال��دورة االويل اليدكس عام
 1993وقال منذ ذلك التاريخ ونحن نضع املعرض
عيل اولوية اهتاممنا الدفاعي العاملي .
وق��ال ان املعرض الي��وم من اه��م االحداث
الدفاعية يف العامل وش��هد تط��ورا ليس له مثيل
حتي يف الدول الصناعية املتقدمة .
وفي�ما يتعلق بعمل املدم��رة االيطالية اندريا
دوري��ا الت��ي تش��ارك يف نافدك��س  2015حاليا
ق��ال “ يعم��ل عىل منت املدم��رة طاقم من 193
بح��ارا وهي مجهزة بوحدات كاملة من املعدات
الدفاعي��ة مبا فيها أجه��زة االستش��عار الحديثة

وادارة األسلحة املزودة من قبل رشكات مجموعة
فينميكانيكا االيطالية .
و غ��ادرت املدم��رة االيطالية اندري��ا دوريا
إيطاليا يوم  22يوليو وسوف تعود اىل مينائها يف
تارانت��و يف مارس املقب��ل اي بعد ما يقرب من 8
أشهر قضتها يف مهامت خارجية.
وقد بني��ت املدم��رة يف حوض الس��فن ريفا
تروغوسو يف ايطاليا ودشنت يف عام  2007وهي
س��فينة “متعددة امله��ام” قادرة ع�لى مواجهة

االه��داف واالخط��ار م��ن الج��و وال�بر والبحر
وبامكانها أداء العديد من املهام ،وال سيام الدفاع
الجوي عىل املدى املتوسط ،مام يسهم يف حامية
التشكيالت البحرية وغريها.
ويبلغ طول املدم��رة حوايل  153مرت وعرضها
مرت فيام يبل��غ وزنها  7000ط��ن وتصل رسعتها
القصوى اىل نح��و  29عقدة وهي مجهزة بنظام
الصواريخ متوس��طة املدى بام��ز وهي صواريخ
مضادة لالهداف الجوية.

هيئة التصنيع الحربي السودانية تشارك في «آيدكس »2015
درع الوطن  -محمد مرشف

تش��ارك هيئة التصنيع الحريب السودانية بفعاليات
آيدك��س  2015وق��ال عيل عثامن محم��ود الناطق
الرس��مي باسم الهيئة والجناح السوداين إن مشاركة
هيئ��ة التصني��ع يف املع��رض تعد فرص��ة من أجل
التعريف بإمكانات الهيئة وابراز مقدراتها ومنتجاتها
الدفاعية واكتساب املعرفة ونقل التجارب باالضافة
اىل إيج��اد رشاكات جديدة لتعزيز الرشاكات القامئة
م��ع املؤسس��ات الش��بيهة وعق��د الصفق��ات مع
املشاركني من مختلف الدول العارضة .وأشاد بدولة
اإلم��ارات التي أتاحت للس��ودان املش��اركة للمرة

الثانية ع�لى التوايل يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
آيدكس لعرض معداته��ا وأجهزتها الحربية وخاصة
الدفاعي��ة منها  ..مؤك��دا أن الهيئة تش��ارك بجناح
متكام��ل يعكس من خالله مجاالت عملها وقدراتها
ومنتجاته��ا الدفاعي��ة م��ن املتحركات واألس��لحة
والذخائر ومعدات األتصال واألجهزة الكهروبرصية.
وأكد أن نشاط الهيئة يتلخص بعدد من املجاالت
من أهمها “ إنتاج األس��لحة” الخفيفة واملتوس��طة
والثقيل��ة و” إنت��اج الذخائر الصغرية واملتوس��طة
والكبرية و” إنتاج املركبات مبختلف أنواعها” وإنتاج
اآللي��ات الثقيلة والدروع وكذل��ك التعدين وإنتاج

املع��ادن وتصنيع اإللكرتونيات ومع��دات االتصال
وصناع��ة الطريان والبحرية وامله�مات والتجهيزات
اضافة اىل األبحاث والتطوير.
وأضاف عيل عثامن محمود أن الهيئة السودانية
تتميز بإمكانيات وقدرات صناعية تجعلها من أكرب
رواد الصناعة يف املنطقة مثل التش��غيل امليكانييك
املربمج وتش��كيل املعادن وصهر املعادن يف مصاهر
الحدي��د والنح��اس واألملونيوم والرص��اص وطرقها
وصناعة س��بائك هذه املعادن حس��ب املواصفات
التي تس��تخدم لها الس��باكة املس��تمرة والسباكة
الدقيقة وتقنية اللحام املتقدم.
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بتصنيع إمارتي كامل من «بينونة»

الظفرة تدشن برنامج «سفينة اليوم» في نافدكس
تشارك س��فينة الكورفيت “الظفرة” طراز “بينونة”
التابعة للبحرية اإلماراتية يف معرض الدفاع البحري
“نافدك��س” حي��ث ت��م اختيارها لتدش�ين برنامج
“س��فينة اليوم” الخاص مبع��رض “نافدكس” خالل
هذا األس��بوع فيام يتم اختي��ار قطعة بحرية يوميا
من الس��فن الزائرة يف “أدنيك مارين��ا” التابع ملركز
أبوظبي الوطني للمعارض للحديث عنها واستعراض
خصائصها ومميزاتها.
وش��هد العقد األول من األلفي��ة الثانية تطورات
غ�ير مس��بوقة ىف صناع��ة القطع البحري��ة بريادة
إماراتية فحيث توافرت اإلرادة والعزمية بدأ العمل
عىل نقل مع��ارف وخ�برات بناء الس��فن الحربية
الحديثة إىل العامل العريب بريادة إماراتية االمر الذى
أمثر عن صنع “بينونة” أول س��فينة حربية بالكامل
يتم بناؤها بسواعد إماراتية.
وتعترب “بينونة” أول سفينة حربية من هذا النوع
وبهذا الحجم يتم صناعتها بالكامل يف دولة اإلمارات
والعامل العريب حيث جاءت فكرة بناء هذه السفينة
الحربي��ة املتطورة تجس��يدا لطم��وح واقعي نحو
رضورة تطوي��ر القوات البحري��ة اإلماراتية ومنحها
قدرات وطنية معرفية وتقنية فانطلق العمل داخل
مرك��ز التأهي��ل والتطوي��ر يف رشكة أبوظب��ي لبناء
السفن إلنشاء أول طرازات سفينة “بينونة” الحربية
لتكتمل أعامل بنائها مع بداية العام .2011
وكان النموذج األول لهذه الس��فينة قد تم بناؤه
يف فرنسا بتكليف من رشكة أبوظبي لبناء السفن أما
ا لنس��خة اإلماراتي��ة فتم بناؤها هنا يف أبوظبي
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لتش��كل العمود الفق��ري للقوات البحري��ة لدولة
اإلمارات .
ويبل��غ طول هي��كل “بينونة” الف��والذي حوايل
 70م�ترا وعرضه  11م�ترا وبإزاحة تبل��غ  950طنا
وبغاط��س ال يتعدى طوله  3امتار ما مينحها القدرة
ع�لى اإلبحار حتى يف املي��اه الضحلة ولهذا تم صنع
هيكلها السفيل من الفوالذ  ..أما الجزء العلوي الذي
جرى تجهيزه مبواد تعكس أشعة الرادارات فمصنوع
من األلومنيوم وذلك ملنحها التوازن املطلوب.
وكان لتصميم السفينة الهنديس الحديث واملبتكر
الفض��ل يف منحها القدرة عىل مصارعة األمواج حتى
الدرجة الخامسة ومرونة فائقة وقدرة عىل املناورة
من خالل ثالثة محركات نفاثة وما يسهم يف إكسابها
املزيد من املرونة والرش��اقة اعتامده��ا عىل تقنية
حديثة للدفع وذلك عرب شفط املياه ثم ضغطها ومن
ث��م طردها رسيعا عرب قن��وات نفاثة كام هو الحال
يف الطائرات النفاثة بعكس الس��فن التقليدية التي
تعتمد عىل مراوح الدفع “الرفاص” ما يجعلها أيضا
قادرة ع�لى التقدم يف املي��اه الضحلة واإلبحار
برسع��ة تصل إىل  32عقدة يف الظروف العادية
ومدى يزيد عىل الفني و 400ميل بحري.
أما من الداخل فهي مجهزة مبعدات تشغيل
وإدارة تعتمد أحدث التكنولوجيات وأكرثها

تط��ورا يف مجال الدف��اع البحري ما مين��ح طاقمها
إمكانية الرتكي��ز عىل تنفيذ مهامهم األساس��ية مع
إمكاني��ة تخزين مؤن متنح طاقم الس��فينة القدرة
ع�لى البقاء يف أع��ايل البحار مل��دة طويلة ويف حال
اقتضت ال�ضرورة فإن بينونة م��زودة أيضا مبهبط
للطائرات العمودية إلعادة التموين.
ومن الناحية العس��كرية وباإلضافة إىل معداتها
القتالي��ة املتطورة من قاذفات ومدافع ورشاش��ات
آلية ومنصات إلطالق الصواريخ فإن قمة الس��فينة
مزودة بعمود يحمل العديد من املجسات املتطورة
الستش��عار البيئة املحيطة خ�لال االبحار فضال عن
منظومة رادار كامل��ة متنحها القدرة عىل مراقبة ما
حولها من جميع االتجاهات مبا فيها أعامق البحر.
وبالحديث عن صناعة الس��فن بوج��ه عام فإن
بناء القطع البحرية ال يعترب أمرا جديدا عىل العرب
وخصوصا أبن��اء الخليج العريب الذين امتهنوا البحر
منذ آالف السنني بني تجارة بحرية رائجة مع بلدان
رشق آس��يا والغ��وص يف األعامق الس��تخراج كنوزه
من اللؤل��ؤ وخالفه غري أن متطلبات العرص فرضت
مج��االت جدي��دة لخ��وض البحر ودراس��ة العلوم
والتقنيات املرتبطة به

