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االمارات العربية املتحدة  -القوات املسلحة مديرية التوجيه املعنوي

حممد بن زايد يقوم بجولة يف معرض آيدكس 2013
قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
أمس بجول��ة تفقدية لفعاليات وأجنحة معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل آيدكس  2013الذي يقام يف مركز أبوظبي
للمعارض الدولية أدنيك.
وزار س��موه ع��ددا ً م��ن أجنحة ال�شركات الوطنية
والدولي��ة املش��اركة يف الدورة الحادي��ة عرشة ملعرض
آيدك��س  2013والتي يبلغ عددها  1112رشكة متثل 59
دولة من مختلف دول العامل.
وتعرف الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل

5,2
مليار درهم إجمــايل صفقات
القوات املسلحة يف آيـدكس
 2013خالل اليومني املاضيني

نهي��ان من ممث�لي الرشكات عىل معروض��ات األجنحة
وأحدث م��ا أنتجته كربى رشكات التصنيع العس��كري،
وموردو األنظمة من تكنولوجيا دفاعية متطورة تعكس
آخر ما توصلت إليه الرشكات الوطنية والعاملية.
وتب��ادل س��موه األحاديث م��ع العارض�ين وممثيل
ال�شركات ح��ول مش��اركاتهم ،واالتجاه��ات العاملي��ة
لقطاع��ات اإلنتاج العس��كري وأهمي��ة معرض ومؤمتر
الدف��اع الدويل آيدكس ،حيث أكد العارضون أن معرض
الدف��اع آيدك��س نج��ح يف إثبات مكانته ع�لى خريطة
املع��ارض العاملية ،وأصب��ح معروفاً عىل نطاق واس��ع

لكربيات الرشكات العاملية املعنية بقطاع الدفاع ،وأصبح
حدثاً مهامً لل��دول واملصنعني املهتمني بس��وق الدفاع
املتنامي يف املنطقة.
وبدأت جولة س��مو ويل عه��د أبوظبي برشكة هيدرا
الت��ي تع��رض يف جناحه��ا باعتبارها الوكي��ل لعدد من
الرشكات األجنبية يف اإلم��ارات مجموعة من املنتجات
املتنوع��ة لعدد من الرشكات العاملية خاصة فيام يتعلق
بقطع غيار لآلليات العسكرية واملواد الطبية العسكرية
ومعدات الطوارئ والس�تر الواقية من الرصاص وأجهزة
اإلخالء والطوارئ .تتمة الخرب ص 2

بلغ��ت القيم��ة اإلجاملي��ة للعقود الت��ي أبرمتها
الق��وات املس��لحة أمس ضمن مع��رض آيدكس 5,2
ملي��ار درهم .أعلن ذل��ك معايل الل��واء الركن عبيد
الكتب��ي رئي��س اللجن��ة العليا واملتحدث الرس��مي
ملع��رض ومؤمتر الدفاع آيدك��س  2013خالل املؤمتر
الصحفي ال��ذي عقد بعد ظهر أمس بحضور العميد
الركن ط��ارق البن��اي املتح��دث الرس��مي للقوات
املس��لحة ،والعقي��د الرك��ن بح��ري ن��ارص اليافعي
املتحدث الرس��مي ملعرض نافدك��س ،وأوضح معايل
اللواء الركن عبيد الكتبي تفاصيل الصفقات التي تم
التوصل إليها ،وهي إبرام صفقة بني القوات املسلحة
ورشكة أوش��كوش لرشاء آلي��ات من نوع "أم – اتفز"

بقيمة مليار و 400مليون درهم.
وعق��د وقعت��ه الق��وات املس��لحة م��ع رشك��ة
انرتناش��يونال جولدن جروب ل�شراء طائرات بدون
طي��ار من ن��وع بريديت��ور إي يب مع الدع��م الفني
املتكام��ل بقيم��ة  722مليون درهم ،ك�ما تم أيضاً
التعاق��د مع رشك��ة "يك يب يب" الروس��ية لرشاء أنواع
مختلفة من الذخائر بقيمة  472,7مليون درهم.
وتعاقدت القوات املسلحة مع رشكة توازن املحلية
لرشاء صواريخ موجهة باللي��زر من نوع " الجريت"
م��ع القواذف والدع��م الفني املتكام��ل بقيمة 720
مليون درهم.
تتمة الخرب ص 2
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تتمة الغالف
واس��تمع سموه من مس��ؤويل الرشكة إىل رشح حول
معروض��ات رشك��ة اي دي اس ،وهي إح��دى الرشكات
املدرجة ضم��ن جناح هي��درا واملعني��ة بصناعة املواد
واملعدات العامة ومس��تلزمات األف��راد ،وهي تنتج أكرث
م��ن  3500منتج ،وتقدم حل��والً متكامل��ة للتجهيزات
العسكرية.
ثم قام الفـريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد
آل نهي��ان بزيارة إىل الجناح الصيني ،واس��تمع من كبار
املس��ؤولني يف الجناح عىل طبيعة املش��اركة الصينية يف
آيدكس  2013وأهم الصناع��ات واألنظمة والتطبيقات
الدفاعي��ة ومنظوم��ات الدف��اع الجوي الت��ي تعرضها
الرشكات الصينية.
وش��ملت جولة س��موه زي��ارة جناح اتح��اد الدفاع
الرتيك حيث التقى خاللها معايل حس��ن كامل ياردميجي
نائ��ب وزي��ر الدفاع ال�تريك حيث عرب املس��ؤول الرتيك
ع��ن س��عادته باملش��اركة يف آيدك��س  2013مؤكدا ً أن
املشاركة الرتكية هي أكرب مش��اركة لقطاع الدفاع الرتيك
يف املع��ارض الدولي��ة ،ويتضم��ن الجناح ال�تريك هيئة
الصناع��ات الدفاعي��ة و 36رشكة دفاع تركي��ة ،والعديد
من ال�شركات الصغرية واملتوس��طة التابعة ملؤسس��ات
"اتحاد الدفاع والطريان" و"مركز تكنولوجيا ام اي يت يو"
واستمع سموه من الوزير الرتيك عىل أحدث ما توصلت
إليه التكنولوجيا العس��كرية الرتكية من أنظمة دفاعية
ومعدات وتجهيزات عس��كرية لكاف��ة العمليات الربية
والجوية والبحرية.
وقام س��مو ويل عهد أبوظبي بزيارة الجناح الفنلندي
التق��ى خالله��ا الفريق ارث��و رايش نائب وزي��ر الدفاع
الفنلن��دي ال��ذي قدم رشحاً ح��ول مش��اركة فنلندا يف
املعرض أشار من خالله إىل أن فنلندا تحرص عىل الرتكيز
عىل تطوير أحدث التقنيات والحلول بأعىل مستوى من
الجودة.ويتضمن الجن��اح الفنلندي عرض مركبة "باتريا
ايه ام يف" وهي مركبة متعددة املهام تس��تخدم كناقلة
جن��ود وإخالء طبي وميكن تجهيزها كمنصة لالتصاالت،
كام أنها ميكن أن تستخدم يف إطالق املقذوفات الصغرية.

تتمة الغالف
وت��م التعاق��د مع رشكة ب��وز اند كومبن��ي العاملية
لتنفيذ مرشوع اإلمداد املش�ترك وتقديم االستش��ارات
بقيم��ة  215ملي��ون درهم .كام ت��م التعاقد مع رشكة
انرتناش��يونال جولدن ج��روب املحلي��ة وبالتعاون مع
رشك��ة "اس ايه يب" األملانية ورشك��ة "اي يب ام" لتطوير
نظم املعلوم��ات الخاص��ة مبنظومة اإلمداد املش�ترك
بقيمة  350مليون درهم.
وتم التعاقد مع رشكة أبوظبي لبناء الس��فن املحلية
لرتكي��ب أنظمة إط�لاق صواريخ "رام" ع�لى الزوارق،
وبلغت قيمة العقد 4ر 375مليون درهم ،وتم التعاقد
م��ع رشكة "هانوها كوربريش��ن" الكورية لرشاء ذخائر
ومتفجرات بقيمة إجاملية وقدرها  56مليون درهم.
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وتعاقدت القوات املسلحة مع رشكة "نولدج بونت"
املحلية لتقديم استشارات إس�تراتيجية لصالح القوات
الربية بقيم��ة  345مليون درهم ،كام ت��م التعاقد مع
رشكة "نافال ادفانس��د سولوتيش��ن" املحلي��ة لتقديم
الدع��م الفني للقطع البحرية حيث بلغت قيمة العقد
 30ملي��ون درهم .وتم التعاقد كذل��ك مع رشكة صقر
الخليج املحلية ل�شراء وتوريد بنادق القناصة ومناظري
الرؤي��ة وملحقاتها بقيم��ة  67مليون دره��م ،كام تم
التعاقد مع رشكة "فينس��انتريا" اإليطالية لتقديم الدعم
الفن��ي لس��فينة أبوظبي املض��ادة للغواص��ات بقيمة
إجاملية بلغت  140مليون درهم.
ك�ما ت��م التعاقد م��ع رشك��ة املوق��ع للتكنولوجيا
املح��دودة املحلية للقيام بتوصيالت تتعلق بش��بكات

القوات املسلحة التي تخدم نظم املعلومات واالتصاالت
مع توفري املعدات الالزمة لها بقيمة  12,8مليون درهم،
وتم التعاقد مع رشكة الجرس ألنظمة الوقاية اإلماراتية
ل�شراء وتوري��د أجه��زة كيميائية بقيم��ة  11,7مليون
درهم ،وكذلك التعاقد مع رشكة "سيفا" الفرنسية لرشاء
قطع غيار وأطقم صيانة آللية العبور حيث بلغت قيمة
العق��د 3ر 46مليون درهم ،وتم التعاقد مع مؤسس��ة
أطل��س لالتصاالت املحلية لرشاء أجهزة اتصاالت وقطع
الغيار املتعلقة بها بقيمة 2ر 27مليون درهم.
وتعاقدت القوات املس��لحة أيضا م��ع رشكة أمروك
املحلية لتحديث األجهزة االلكرتونية لطائرات يس 130
بقيمة  157مليون درهم.
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عشاء احتفايل على شرف معرض آيدكس 2013

وقد شهد الحفل سعادة اللواء الركن سيف مصبح املسافري رئيس هيئة العمليات
تحت رعاية وبحضور س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية ،أقيم حفل عش��اء احتفايل بنادي ضباط القوات املس��لحة وع��دد من كب��ار ضباط القوات املس��لحة ووزارة الداخلية ،ه��ذا وقد تخلل الحفل
بأبوظب��ي عىل هامش مع��رض آيدكس  2013لكبار زوار املع��رض من وزراء الدفاع عروض ترفيهية كام شملت عرضاً للموسيقى العسكرية للقوات املسلحة.
ورؤساء األركان والقادة العسكريني وممثيل الرشكات والعارضني.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل
عددًا من املشاركني يف آيدكس
اس��تقبل س��عادة الفري��ق الركن عبي��د محمد
عبدالل��ه الكعب��ي وكي��ل وزارة الدف��اع مبكتبه يف
مع��رض آيدك��س  2013أمس كالً ع�لى حدة معايل
أحم��د ولد ايدي وزي��ر الدفاع املوريتاين وس��عادة
الفريق صدقي صبحي س��يد رئي��س أركان القوات
املسلحة املرصية .تم خالل املقابلتني تناول املواضيع
ذات االهتامم املشرتك خاصة يف املجاالت العسكرية
والدفاعية.
ح�ضر املقابلت�ين كل من س��عادة الل��واء الركن
خميس س��امل بن ح�شر املح��رزي مدي��ر مديرية
العمليات بوزارة الدفاع وسعادة اللواء الركن خليفة
محمد حمد املزروعي وس��عادة اللواء الركن محمد
عيل عبدالله العيىس مدير مديرية الشؤون املعنوية
والعميد الركن س��لطان محمد أحمد السهول مدير
مديرية اإلدارة واإلمداد وعدد من ضباط الوزارة.
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رئيس األركان يستقبل نظريه املصري والبيالروسي والباكستاين

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محم��د ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة
مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل آيدكس 2013صباح أمس الفريق صديقي الس��يد صبحي
رئيس أركان الحرب املرصي ،واللواء بيرت تيخونوفس�كي رئيس األركان البيالرويس ،والفريق
أول خالد ش��ميم رئيس هيئة األركان املش�تركة الباكس��تانية ،وذلك مبناس��بة حضورهم
فعاليات اليوم الثاين من معرض آيدكس .2013
وج��رى خالل اللقاءات اس��تعراض عالقات التعاون الطيبة الت��ي تربط بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وكل من دول أعضاء الوفود الزائرة ،خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية
والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

كام تم تبادل األحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عاملياً
ويف مقدمتها سلس��لة معارض الدفاع الدويل آيدكس باعتبارها أحد أهم امللتقيات العاملية
لش��ؤون الدفاع والتسليح ومصدرا ً مهامً للمعرفة الدفاعية والعسكرية يف ظل تزايد إعداد
العارضني واملش��اركني ذوي الصناعات التقنية الرفيعة إىل جانب تواجد حش��د من صناع
القرار واملختصني واملهتمني يف ش��ؤون الدفاع ومنظومات الس�لاح الذين يوفر لهم معرض
الدف��اع الدويل آيدكس  2013منصة هامة لطرح النظريات العس��كرية الحديثة والتعرف
عىل آخر املستجدات املتعلقة بالعلوم العسكرية العاملية.

رئيس األركان يستقبل عدداَ من كبار ضيوف معرض آيدكس
اس��تقبل س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس
أركان الق��وات املس��لحة مبكتبه يف معرض الدف��اع الدويل آيدكس
 2013صب��اح أم��س الفريق اندريه بالمتان قائد القوات املس��لحة
الس��ويرسية والس��يد ديتليف سيلهوسني مدير التس��ليح الوطني
األملاين والفريق ناريش ش��اندرا ماروا رئيس أركان الدفاع املشرتكة
الهندية ،وذلك مبناس��بة حضورهم فعاليات اليوم الثاين من معرض
آيدكس .2013
جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون بني دولة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة وكل من دول أعض��اء الوفود الزائ��رة وجوانب
تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املش�تركة إضافة إىل الشؤون
ذات الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.
ك�ما جرى تب��ادل األحاديث ح��ول أهمية انعقاد مع��رض الدفاع
الدويل آيدكس  2013باعتباره حدثاً عس��كرياً عاملياً يستقطب كبار
الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة الدفاع والسالح.
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نائب رئيس األركان يستقبل عددًا من كبار الضيوف

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن املهندس عيىس س��يف بن عبالن املزروعي نائب رئيس
أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس  "2013أمس كال عىل
حدة الفريق املهندس ستيفان ريب مدير التطوير الدويل يف املفوضية العامة للتسليح
الفرنيس ،واللواء الركن محمد نارص أحمد وزير الدفاع اليمني والفريق ساميون مايول
كبري مستشاري الدفاع الربيطاين للرشق األوسط.

ورحب س��عادة نائب رئيس أركان القوات املس��لحة يف مس��تهل اللقاءات بالضيوف
مش��يدا ً بالعالقات املش�تركة وما يشهده التعاون العس��كري املشرتك بينهام من تطور
وتنام.
ك�ما جرى خ�لال املقابالت تبادل األحاديث واس��تعراض عالقات التعاون العس��كري
املشرتك وسبل تعزيزها وتنميتها.

نائب رئيس األركان يستقبل عددًا من القادة العسكريني
اس��تقبل س��عادة اللواء الركن املهندس عيىس سيف بن
عب�لان املزروعي نائ��ب رئيس أركان القوات املس��لحة
مبكتب��ه يف مع��رض الدفاع ال��دويل «آيدك��س » 2013
أمس كالً عىل ح��دة الفريق أرتو رايت نائب وزير الدفاع
الفنلن��دي والفريق فينس��ت كيه بروك��س قائد القيادة
املركزية للجيش األمرييك ومعايل ش��ميس فوان ناهوها
وزير الدفاع التنزاين.
وأش��اد الضيوف مبعرض آيدكس  ،2013مش�يرين إىل أن
دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة حقق��ت بهذا املعرض
وغ�يره م��ن املع��ارض نجاحاً عالي��اً يف مج��ال الصناعة
املعرضية ،جعلت هذه املعارض أحد أكرب وأهم املعارض
الدفاعية املتخصصة يف العامل.
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قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي يستقبل عددًا من كبار ضيوف آيدكس

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان س��عيد القمزي قائد القوات داي نائب الوزير ملكتب القوى وإدارة املوارد بجمهورية كوريا.
الجوي��ة والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض الدفاع الدويل "آيدكس  "2013أمس الفريق وت��م خالل اللقاءات اللتي حرضه��ا عدد من ضباط القوات الجوي��ة والدفاع الجوي
انيس ماروا رئيس أركان الدفاع املش�تركة لرئيس لجنة األركان الهندية والس��يد ليونغ وأعضاء الوفد املرافق للضيف مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي عددًا من القادة العسكريني
اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان
س��عيد القمزي قائد القوات الجوي��ة والدفاع الجوي يف
مكتبه مبع��رض الدفاع ال��دويل "آيدك��س  "2013أمس
الفريق اندريه بالمتان قائد القوات السويرسية والفريق
خالد ش��ميم رئيس أركان القوات املسلحة الباكستانية،
ومعايل مراد بايار وكيل وزارة الدفاع للصناعات الرتكية .
وت��م خالل تلك اللق��اءات التي حرضه��ا أعضاء الوفود
املرافق��ة للضيف�ين تب��ادل األحادي��ث واملوضوع��ات
العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

قائد القوات البحرية يستقبل نائب وزير الدفاع الفنلندي
استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد
املرشخ قائد الق��وات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع
الدويل "آيدكس  "2013صب��اح اليوم الفريق أرتو رايت
نائب وزير الدفاع الفنلندي والوفد املرافق له.
وتم خالل االجتامع ال��ذي حرضه عدد من كبار ضباط
الق��وات البحرية وأعضاء الوفد الزائر اس��تعراض أوجه
التعاون ،كام تم مناقش��ة عدد من املواضيع العسكرية
املشرتكة.
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قائد القوات الربية يستقبل عددًا من ضيوف معرض آيدكس
اس��تقبل س��عادة اللواء الركن جمعة أحم��د البواردي
الف�لايس قائد الق��وات الربية يف مكتب��ه مبعرض الدفاع
الدويل "آيدكس  "2013أمس الفريق فينس��نت بروكس
قائ��د القيادة املركزية للجيش األمرييك والفريق روبرت
نيل��ر قائ��د القي��ادة املركزية لس�لاح مش��اة البحرية
األمريكية كال عىل حدة.
وتم خ�لال اللقاء بني الذين حرضه�ما عدد من ضباط
القوات الربية وأعضاء الوفود املرافقة للضيوف مناقشة
عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.

رئيس هيئة العمليات بالقوات املسلحة يستقبل الوفد الفنلندي
اس��تقبل س��عادة اللواء الركن س��يف مصبح عبدالله املس��افري رئيس
هيئ��ة العمليات بالقوات املس��لحة مبكتب��ه يف معرض الدف��اع الدويل
آيدكس  " 2013أمس الفريق جارمو لندبرغ نائب رئيس األركان لإلمداد
والتسليح الفنلندي.
و تم خالل االجتامع الذي حرضه عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة
وأعض��اء الوفد املراف��ق للضيف اس��تعراض أوجه التعاون والتنس��يق
القائم بني الجانبني  ،كام تم مناقش��ة عدد من املواضيع العسكرية ذات
االهتامم املشرتك.

رئيس هيئة اإلمداد يستقبل عددًا من كبار ضيوف آيدكس

استقبل س��عادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد بالقوات
املس��لحة مبكتبه يف معرض الدف��اع الدويل "آيدكس  "2013أم��س وانغ يي رين نائب
مدير إدارة الدولة للعلوم والتكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطني الصيني والفريق جارمو
لندبرغ نائب رئيس األركان لإلمداد والتس��ليح الفنلن��دي معايل مراد بايار وكيل وزارة

الدفاع للصناعات الدفاعية الرتكية.
وت��م خالل االجتامعات التي حرضه��ا عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة وأعضاء
الوف��د املرافق للضيوف اس��تعراض أوجه التعاون ،كام تم مناقش��ة عدد من املواضيع
العسكرية ذات االهتامم املشرتك.
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اللواء الركن طيارحممد بن سويدان القمزي:
قيادتنا الرشيدة حريصة على إجناح آيدكس
إن قواتن��ا املس��لحة حرص��اً منها عىل إنج��اح معرض
آيدك��س وكافة املع��ارض التي تقام يف دول��ة اإلمارات
تس��اهم بكوادرها من خالل املشاركة يف لجان التحضري
واإلعداد والتنظيم.
وال ش��ك أن الثقافة العالية واملتخصصة التي يتمتع
بها ضباط وضباط صف وجنود القوات الجوية والدفاع
الج��وي تس��اعد عىل تعامله��م مع الخ�براء من جهة،
وم��ع أكرب رشيح��ة من العارضني من جه��ة أخرى ،كام
وأن الك��وادر األخرى املتخصص��ة من مختلف وحدات
القوات املس��لحة تعم��ل من خالل فعالي��ات املعرض
وتقدم خرباته��ا اإلدارية والتنظيمي��ة ،وتبدو بصامتهم

دامئاً واضحة خالل مشاركتهم يف هذه املعارض ،وخاصة
يف مجال العمل الجامعي حي��ث يعملون جميعاً بروح
الفريق ،ويعكس��وا خالل هذا التواج��د والفعاليات ما
تتس��م به قواتنا املس��لحة من مبادئ وسلوكيات ،والبد
هنا من اإلش��ادة مبش��اركة الهيئات والرشكات الوطنية
العاملة والساعية دامئاً إىل التطور والتوسع.
والش��ك أن نجاح معرض آيدكس يف كل دوراته وغريه
م��ن املعارض بالدول��ة يع��ود الفضل في��ه إىل قيادتنا
الرشيدة التي ال تألو جهدا ً يف دعم املعارض وتوفري كافة
اإلمكانيات لنجاحها.
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

اللواء الركن جمعة أحمد البواردي الفالسي:

شباب الوطن أثبتوا قدرة وكفاءة عالية يف تنظيم املعارض

قائد القوات الربية
لقد ش��هدت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ قيامها
تقدماً ملحوظاً عىل املستوى اإلقليمي والعريب والعاملي،
بفضل من األس��س القومية التي وضعها مؤسس الدولة
املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان
لتكون ن�براس هداية ،ونهج��اً مطورا ً وداع�ماً ومحققاً
لآلم��ال املرجوة ،لتغدو ه��ذه الدولة محط أنظار العامل
وقد كان لها ما أرادت.
ولقد س��ار عىل هذا النهج س��يدي صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد
األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» ،وصاحب السمو
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الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب «رعاه الله» ،والفريق
أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
ومن أبرز املجاالت التي أثبتت فيها القوات املسلحة
نجاح��اً متميزا ً ،تلك املعارض التي ش��اركت فيها إعدادا ً
وتنظي�ماً وإدارة وتنفي��ذا ً وتطوي��را ً خ�لال ال��دورات
املتعاقبة منذ عام .1993
لق��د عمل��ت الق��وات املس��لحة عىل إنج��اح هذه
التظاه��رة العاملية ،إضافة إىل تأم�ين املتطلبات األمنية
واللوجس��تية ،وقد أثبتت يف هذا املج��ال اقتدارا ً لفت
إليه��ا أنظار الع��امل املتقدم مام أكس��بها ثق��ة مطلقة
واحرتاماً من خ�لال قيامها بهذا النش��اط املتميز ،ومن
خالل التعاون مع رشك��ة أبوظبي للمعارض التي وفرت
لها سبل النجاح والتميز.
إن قيام مثل ه��ذا النوع من املعارض يعود بالفوائد
الجمة عىل قواتنا املس��لحة عامة وعىل منتسبي القوات
الربية قادة وضباطاً وضباط صف وأفرادا ً بش��كل خاص
ملا تتضمنه هذه املعارض من جديد األسلحة واملعدات،
وم��ن فعاليات ،واحت��كاك بأهل الخربة م��ن الرشكات
العاملي��ة الت��ي لها ب��اع طوي��ل يف هذا املج��ال إعدادا ً
وتنفيذا ً ،وصقالً لخرباتهم يف املجاالت القيادية واإلدارية
والتنظيمية بحيث تكون دافعاً للعمل املشرتك املتكامل
وممي��زا ً لهم عن األس��لحة األخرى ،ك�ما وأن قيام هذه
املعارض أداة هامة من أدوات إزدياد الدخل الوطني ملا

تستقطبه من الوفود املشاركة ،وما يتم فيه من صفقات
م��ن الدول العارضة وما يع��ود من هذه الصفقات عىل
الجهات املعدة املنفذة بالخري العميم والسمعة الطيبة.
فمعرض آيدكس مع��رض التكنولوجيا الحديثة ذات
التخصص العسكري ،مينح منتسبي القوات الربية فرصة
للدراس��ة واملقارنة والتطوير لكافة األنظمة املعمول بها
يف مج��االت التس��لح والقيادة لديهم ،ويفس��ح املجال
لتب��ادل الخربات م��ن خالل عقد لق��اءات متعددة مع
م��دراء ال�شركات املش��اركني يف املعرض وم��ع الخرباء
العسكريني للدول املشاركة.
إن دعم الفريق األول س��مو الش��يخ محمد بن زايد
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة س��اعد ويس��اعد عىل إنجاح معرض آيدكس
من خ�لال تس��خري كاف��ة اإلمكانيات املتاح��ة ترجمة
إلس�تراتيجية القيادة العامة املرسومة ،وتعريفاً ملنتسبي
القوات املس��لحة ق��ادة وضباطاً وضباط ص��ف وأفرادا ً
بدورهم يف حامية مكتسبات هذه الدولة وتأكيدا ً للوالء.
إن م��ا يدعو القيادة الرش��يدة إىل الفخر واإلعتزاز ما
وصلت إليه قواتنا املسلحة من تقدم وازدهار وما أثبته
الش��باب املواطن من قدرة وكف��اءة يف تنظيم املعارض،
ومجاراة أرقى ما توصلت إليه عىل املس��تويات العاملية،
ويف اإلف��ادة من خربات وتجارب الدول املش��اركة ذات
الباع الطويل يف هذا املجال ،حتى وصلوا بدولتنا الحبيبة
إىل متيز أكس��بها الثقة واإلحرتام والتقدير عىل مس��توى
العامل.
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اللواء الركن طيار فارس املزروعي:
آيدكس أحد أبرز املعارض الدفاعية
املتخصصة إقليميًا وعامليًا

تترشف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف هذه األيام
بإقام��ة معرض ومؤمتر الدف��اع الدويل آيدكس 2013يف
دورته الحادية عرشة ،والذي يُقام تحت رعاية س��يدي
صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة «حفظه الله»،
ويعت�بر آيدكس أحد أبرز املعارض الدفاعية املتخصصة
إقليمياً وعاملي��اً ،وأكرثها تأثريا ً يف مس��تقبل الصناعات
العس��كرية ،وهو املؤرش الحقيقي عىل حرص الحكومة
الرش��يدة واهتاممه��ا البالغ بتنويع املص��ادر التي من
ش��أنها دعم القطاع االقتصادي ،ألنّ��ه يمُ ثّل رافدا ً حيوياً
لقطاع الصناعات العسكرية ،ومحطة إسرتاتيجية بالغة
األهمي��ة مب��ا يُقدّمه للمس�يرة التنموي��ة واالقتصادية
والتجارية والتكنولوجية والصناعية يف الدولة.
لق��د أثبت آيدكس وخ�لال دوراته الس��ابقة تف ّوقاً
ونجاحاً كبريين ،وحظي بإعجاب وتقدير جميع الوفود
التي ش��هدت فعالياته ،وأشادت باملستوى الرفيع الذي

وصل إليه عىل صعي��د التنظيم والتن ّوع يف املعروضات،
ودرج��ة مواكبتها للتكنولوجي��ات الحديثة وللمتطلبات
األمنية املس��تجدة ،ولعراقة وخربة الرشكات املش��اركة
في��ه ،األمر ال��ذي يُؤكد ع��زم حكومة دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة للميض قُدُماً يف تعزيز وترس��يخ معايري
األم��ن العاملي ،واس��تقطاب ال��دول املهت ّم��ة بأحدث
التكنولوجي��ات والحل��ول الدفاعي��ة الربي��ة والبحرية
والج ّوية.
ك�ما أن معرض الدفاع البح��ري نافدكس  2013يقام
بالتزامن مع معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس ،2013
وقد حقق نافدكس يف العام  2011نجاحاً باهرا ً باعتباره
أ ّول معرض محيل بحري متخصص بقطاع الدفاع واألمن
البحري يكتس��ب – ومن دورته األوىل – س��معة طيبة،
املتخصصة
ويحتل مكانة مرموقة بني املعارض اإلقليمية
ّ
باألمن البحري واملالحي والس��احيل يف املنطقة ،ونجاح
نافدك��س ه��و مؤرش عىل جه��ود الحكوم��ة املتواصلة

رئيس جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل
لدع��م صناعة املعارض التي تخدم بش��كل كبري القطاع
االقتصادي والتنموي والتجاري يف الدولة.
كل أمني��ات التوفيق والنج��اح آليدكس  2013الذي
يعت�بر بوابتنا للع��امل ،ومصدر فخرن��ا واعتزازنا وعنوان
إلنجازاتن��ا الوطنية ،وتأكي��د للمكان��ة املرموقة لدولة
اإلم��ارات العربية املتحدة تحت ظل القيادة الرش��يدة
التي تح��رص دامئاً ع�لى التفوق والري��ادة يف مختلف
املجاالت.

اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املشرخ:
نافدكس منرب مهم يف جماالت األمن البحري

إن مع��رض آيدكس ال��ذي ينعقد يف أبوظب��ي يف الفرتة
ما بني  17إىل  21من هذا الش��هر قد اكتس��ب س��معة
عاملية من خالل تطور غري مسبوق إمتد طوال  20عاماً،
ويتزام��ن مع ه��ذه الدورة مع��رض نافدكس  2013يف
دورته الثانية.
وق��د ظل معرض آيدكس يس��تقطب عرب الس��نوات

أصح��اب القرار وكبار القادة والزوار ومش��اركة كربيات ملع��رض آيدكس من�برا ً مهامً يف مج��االت األمن البحري
وصناعات األمن الساحيل واملالحي.
الرشكات العاملية.
ويرسن��ا يف ه��ذه املناس��بة أن نثمن جه��ود وكفاءة
وتتمي��ز ه��ذه ال��دورة إىل جانب ع��رض أحدث ما
يشهده العامل من الصناعات الدفاعية بعروض للمعدات ال��كادر املواطن الذي يحرص عىل نج��اح كل دورة من
البحرية ،وزيارات للسفن الحربية ناهيك عن الطوافات دورات املعرض من خالل املش��اركة الفعالة يف املعرض
والق��وارب ،مام جع��ل من مع��رض نافدكس املصاحب إعدادا ً وتجهيزا ً وتنظيامً.

قائد القوات البحرية
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مبادلة لصناعة الطريان وجامعة اإلمارات
توقعان اتفاقية التدريب التقني للمواطنني

كتبت :نازيل نارص البلويش
بحضور معايل الش��يخ نهيان ب��ن مبارك آل نهيان وزي��ر التعليم العايل والبحث
العلم��ي ،الرئيس األع�لى لجامعة اإلم��ارات العربية املتح��دة ،وخلدون خليفة
املب��ارك ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة مبادلة للتنمية ،وقعت مبادلة
لصناع��ة الطريان م��ع جامعة اإلمارات العربية املتحدة عق��دا ً بقيمة  4.9مليون
دره��م ،لتقديم التدريب الفني وتأهيل املرش��حني اإلماراتي�ين للعمل يف مصنع
س�تراتا املتخصص يف تصنيع املواد املركبة لهياكل الطائ��رات ،وتأيت هذه املبادرة
الجديدة للتدريب ،والتي يرشف عليها مدربون محرتفون من رشكة لوكهيد مارتن
نتيجة لنجاح مبادرة التدري��ب الحالية ،والتي أمثرت توظيف  95متدرباً إماراتياً
يف مصنع س�تراتا يف العني ،وذلك عىل مدى عامني ،وقد وقع عىل االتفاقية حميد
الشمري ،الرئيس التنفيذي ملبادلة لصناعة الطريان ،والدكتور عيل راشد النعيمي،
مدي��ر جامعة اإلمارات العربي��ة املتحدة ،خالل معرض أبوظب��ي الدويل للدفاع
آيدكس .2013
وأكد معايل الش��يخ نهي��ان بن مبارك آل نهيان وزي��ر التعليم العايل والبحث
العلم��ي الرئيس األعىل لجامع��ة اإلمارات العربية املتحدة ب��أن الرشاكات التي
ترب��ط جامع��ة اإلمارات واملؤسس��ات والهيئات والقطاع��ات املختلفة يف داخل
الدولة وخارجها تشهد تطورات متالحقة تتامىش مع كافة برامج التنمية ومواكبة
القفزات املتسارعة يف وترية إسرتاتيجيات التحديث والنهضة الشاملة للبالد.
وقال معايل الش��يخ نهيان أن الجامعة التي تحتل مركزا ً متقدماً بني جامعات
العامل من حي��ث مكانتها العلمية والبحثية تس��تطيع توفري برامج تدريبية ذات
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معايري عالية الجودة يف عدد من التخصصات التي تلبي احتياجات خدمات البنية
األساسية والتنمية االقتصادية واالجتامعية يف الدولة ،وأضاف أن إيجاد التدريب
النوعي بني الجامعة ورشكة مبادلة لصناعة الطريان يعترب إضافة مثالية تفتح آفاقاً
مستقبلية طموحة أمام شباب اإلمارات مبا ميكنهم من االنخراط يف مجال الطريان
وااللتحاق بسوق العمل العاملية.
وأشار الدكتور عيل راشد النعيمي إىل أن"اتفاقية التدريب بني الجامعة ورشكة
مبادل��ة يف حقل الطريان يف هذه الصناعة املس��تقبلية تفتح مجاالت اس��تثامرية
مس��تقبلية ناجحة وواعدة للش��باب يف اإلمارات مؤكدا ً عىل الس��عي املش�ترك
لتحقي��ق النتائج املرجوة من خالل هذه الرشاكة التعاونية بني الطرفني" ،وأوضح
أن "الجامعة التي تحرص عىل تطوير برامجها التدريس��ية والتدريبية قادرة عىل
توفري برامج التدريب النوعي وفقاً ألعىل املعايري واملواصفات كاس��تجابة طبيعية
ملتطلبات سوق العمل بل وتحقيقاً لطموحات الشباب يف هذا املجال املتصاعد".
وبهذه املناس��بة ق��ال حميد الش��مري ،الرئي��س التنفيذي ملبادل��ة لصناعة
الطريان":تفخر رشكة مبادلة لصناعة الطريان بتنمية وتأهيل أبنائها املواطنني من
خالل هذه املرافق والربامج التدريبية لتكتس��ب هذه الكفاءات الشابة مهارات
فريدة متكنها من أن تصبح جزءا ً مكمالً لقطاع صناعة الطريان يف اإلمارات ،والذي
ينمو عاملياً ،ومن خالل التعاون والتنس��يق مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة
ولوكهيد مارتن نضمن لطالبنا الحصول عىل تدريب قيايس مبستوى عاملي ،وتوفري
كادر م��ن الكفاءات الوطنية متكن س�تراتا من االس��تمرار يف تقديم أفضل فرص
العمل عىل املستوى العاملي ،ودعم رشكائها وعمالئها يف كل أنحاء العامل".
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حميد الشمري:آيدكس عالمة فارقة يف صناعة املعارض

كتبت :جميلة الكعبي
التق��ت النرشة اليومية بالس��يد حميد الش��مري املدير
التنفيذي لوحدة مبادل��ة لصناعة الطريان الذي تحدث
ع��ن مش��اركة مبادل��ة هذا الع��ام يف مع��رض ومؤمتر
الدف��اع ال��دويل آيدك��س  2013قائ�لاً «يف اعتقادي أن
مش��اركة مبادلة هذا العام حالها كحال بقية املشاركات
الوطني��ة من الرشكات املحلية األخ��رى التي دخلت يف
عامل املع��ارض وبقوة «فآيدكس» الي��وم مل يصبح فقط
عالمة فارق��ة يف صناعة املعارض وحس��ب ،وإمنا أصبح
راف��دا ً اقتصادي��اً حيوياً ،فه��و عالمة اقتصادي��ة إلمارة
أبوظبي ،ونحن اليوم فخورون بتواجدنا يف هذه الدورة
ضمن ال�شركات الوطنية كأكرب ع��ارض وطني ،فمبادلة
اليوم متتلك س��بع رشكات ،وه��ي بطريقة أو بأخرى لها
جزء كبري م��ن أعاملها تدعمها القوات املس��لحة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
ونح��ن ومن خالل تعاوننا الدائم مع القوات املس��لحة
نعم��ل عىل توفري الحلول التجارية والتي تعني األطراف
املتش��اركة ،فإذا ما تحدثنا عن إحدى رشكاتنا فقد بدأت
أكادميي��ة الطريان الدولي��ة «هوراي��زون» والتي قامت
بتدريب عدد  2طيار مروحية للقوات املس��لحة يف عام
 2002ه��ا ه��ي اليوم تقوم بتخريج ما نس��بته  %50من
خريج��ي طريان اإلتح��اد كل عام ،وإذا م��ا تحدثنا عن
بيان��ات فاليوم نحن منل��ك قمرين صناعي�ين وللقوات
املس��لحة النصي��ب األعظم في�ما يتعل��ق باإلتصاالت

املش��فرة لخدماته��م ،واإلنرتن��ت ،والتلفزي��ون ،والذي
يذاع يف آس��يا ورشق آس��يا ،وأفريقيا ،ولو مل يكن لدينا
هذا التعاون االس�تراتيجي مع القوات املس��لحة مل يكن
بإس��تطاعتنا الوص��ول بهذه الحل��ول التجارية إىل دولة
اإلمارات العربية املتحدة وغريها من املناطق.
وإذا تحدثنا عن رشكة بيانات وشعبة املساحة العسكرية
فهي رشكة تجاري��ة تخدم القطاع العس��كري والقطاع
امل��دين ،وفيام يتعلق برشكة «أم��رك» لصناعة الطائرات
العس��كرية فهن��اك جزء كبري م��ن املح��ركات التابعة
لجهات مدنية تخدمها الرشكة.
وإذا تحدثنا عن طائرات  Try-starمن رويال ايرفورس،
والتي تأيت من اململكة املتح��دة ،ويتم صيانتها يف دولة
اإلم��ارات وطائ��رات  C-130من املغ��رب ،والطائرات
الليبي��ة ومملك��ة البحري��ن وغريها م��ن دول املنطقة
كله��ا دالالت واضحة ع�لى مدى التع��اون الذي يربط
بني مجموعة مبادلة والقوات املس��لحة لدولة اإلمارات
العربي��ة املتح��دة ووجود إس�تراتيجية مح��ددة لدعم
الصناعة الوطنية.
وإذا ماتحدثنا عن رشكة أبوظبي لصناعة الس��فن والتي
تختص بصناعة السفن العس��كرية ،غري أن هناك اليوم
اعتامد كبري عىل صيانة السفن لرشكات عدة منها(أدنوك،
إرش��اد ،إس��ناد ،رشكة الجرافات) كل هذا شكّل قاعدة
اقتصادية بنتها القوات املس��لحة مام اتاح الفرصة لنا يف
مبادلة ومن خالل التعاون مع القوات املس��لحة لدولة
اإلم��ارات لط��رح خدمات جدي��دة تلب��ي اإلحتياجات
املتزايدة إىل جانب غريها م��ن الرشكات التابعة ملبادلة
والت��ي بدورها تضاف إىل القاع��دة اإلقتصادية الوطنية
لدولة اإلمارات ،كام أنه ولوال وجود “آيدكس” ملا حصلنا
عىل الظهور العاملي الذي نراه ماثالً أمامنا اليوم.
وع��ن س��ؤالنا إي��اه عن رشك��ة س�تراتا والتي يرأس��ها
الش��مري مدى ما حققته من تق��دم ومتيز أوضح قائالً:
استطعنا يف س�تراتا تحقيق ما نس��بته  % 50من خطة
الرشك��ة االس�تراتيجية والباقي نحن يف ص��دده ،وكوننا

من املصدرين الرئيس��يني “أليرب��اص” نطمح ألن نكون
يف العام  2014من املصدري��ن “لبوينغ” ،فإذا ما وصلنا
إىل خام��س أكرب رشك��ة يف صناعة هي��اكل الطائرات يف
العامل ،فنحن بإذن الله س��نكون قد حققنا الهدف الذي
وضعناه.
وعن رأيه عن مس��توى التنظي��م الذي متيز به املعرض
عن غ�يره من األعوام الس��ابقة أوضح أنن��ا يف كل عام
نتعلم الجديد من دروس املعارض فيام يخدم تنظيمها،
فقد م��ر اليوم األول لإلفتتاح الرس��مي بسالس��ة بالغة
من حيث تواف��د الضيوف والعارض�ين ،ومل تكن هناك
أيّ��ة ثغ��رات تذكر ،كام أعرب��ت الوفود املش��اركة عن
رضاها الت��ام عن العرض اإلفتتاح��ي والذي رغم قرصه
إالّ أن األداء كان ممت��ازا ً ،ك�ما أن إدماج “نافدكس” يف
املعرض للمرة الثانية أتاح الفرصة لتطوير البنى التحتية
لتستوعب عدد السفن املتزايدة واملناورات البحرية إىل
جانب استخدامه الطائرات بدون طيار والتي تعد ميزة
مضافة ملعرض “آيدكس .”2013
وعن م��ا قدمته مبادل��ة من خدمات يف مج��ال البيئة
وموضوع اإلستدامة ،أوضح الشمري :أن مدينة “مصدر”
وه��ي اململوكة ملبادلة هي تعت�بر التوجه البيئي إلمارة
أبوظبي نح��و خدمة البيئة وهي تعد أول اس��تثامر يف
تكنولوجيا البيئة النظيفة ،فاس��تخدام الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح والكرب��ون املتصاعد الذي يتم إمتصاصه
من الجو وإعادة تدويره وضخه يف آبار النفط ،هي كلها
آليات لخدمة البيئة ،ونحن يف مبادلة عىل تنسيق دائم
بني رشكاتها للرتكيز عىل رشوط اإلستدامة وكل ما يخدم
البيئة النظيفة س��واء يف املش��اريع الجديدة أو حتى يف
تأهيل املشاريع القدمية.
ويف نهاية حديثنا شكرالش��مري الن�شرة اليومية ملجلة
“درع الوط��ن” مش�يرا ً إىل أن وج��ود جه��ات إعالمية
وطنية كــهذه ميثل أهمي��ة يف تطوير الصناعة الوطنية
ونرشمفهومها ،فنحن بحاجة لرنى تواجدكم دامئاً يف كل
محفل ومنرب.

رئيس هيئة العمليات يشيد مبعرض آيدكس وما صاحبه من فعاليات
قام س��عادة اللواء الركن س��يف مصبح املس��افري رئيس هيئة العمليات أمس بزيارة
لجناح «درع الوطن» مبعرض آيدكس  2013وأشاد سعادته يف حديث للنرشة اليومية
بتمي��ز املعرض م�ما أكد مكانته من خالل زيادة عدد املش��اركني وكب��ار الزوار ومن
حيث حجم املش��اركة ،كام أشاد س��عادته بنوعية املعروضات التي ظلت تتجدد مع
كل دورة ومتثل به��ذا أرقى ما أنتجته الرشكات العاملية يف مجال الصناعات الدفاعية،
وقال بأن معرض آيدكس ال��ذي تزامن معه معرض الدفاع الدويل «نافدكس» ومؤمتر
الدفاع الخليجي ،أتاح فرصة مثالية لإلطالع عىل مدى التطور الذي طرأ عىل الصناعات
الدفاعية واملعدات البحرية عىل مس��توى العامل ،كام ش��كل املعرض مساحة حقيقية
لتبادل األفكار والخربات مام من شأنه أن يصب يف خدمة األمن والسلم العامليني.
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شركة « »Air Boss Defenseتوفر العديد من احللول
توف��ر رشك��ة  Air Boss Defenseاملتخصصة يف صنع
“مع��دات الوقاي��ة”  Protective equipmentورائدة
تصميم وصنع معدات الوقاية من التهديدات الكياموية
والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية  ،CBRNالعديد من
الحلول مع تركيز عىل العنارص اإلنسانية.
وتدم��ج الرشكة “املعرفة الفني��ة” مع الفهم العميق
لالحتياجات العملياتية ،م�ما يتيح لها تطوير املنتجات
والتي مع توفريها الوقاية تعمل أيضاً عىل توفري الجهود
وتوفري أقىص راحة للمستخدم.
وتعت�بر “الكاممة” التي تقي من الغاز واس��مها Air
 Boss C4 Gas Maskمنوذج��اً مثالي��اً لكيفي��ة اعتبار
“العنارص اإلنس��انية”  Human Factorsكعوامل هامة
تراع��ي يف كل املنتجات ،وهذه الكاممة هي األخف من
حيث “الضغط السلبي” lightest Negative Pressure
مام يس��تخدم يف حلف الناتو ،وتوفر أفضل مس��تويات
الراحة ملستخدميها.
أما من حي��ث املالمح فإن الكامم��ة Air Boss C4
تتمي��ز بأجهزة ذات النقاط الس��ت تحملها للعمل من

عىل رأس املس��تخدم ،وهي نقاط تحميل قابلة للضبط
بواسطة
ش��د الحزامني ،وهناك العدسات الكربونية املتعددة
 Poly Carbonate Lensesوالت��ي توف��ر الحامية من
الش��ظايا مع تأمني حقل رؤي ٍة واس��ع ،وتتالءم األنظمة
وكامم��ات الوقاي��ة من الغ��از مع كل حاوي��ات الناتو،
م��ع إمكاني��ة تبدي��ل “املرش��حات”  filtersيف الجنب
األمين واأليرس حس��ب رغبة كل مستخدم .وميكن أيضاً
اصطح��اب “نظ��ام ال�شرب”  Drinking Systemمع
توصيل��ه مع أي حاوي��ة “كانتني” ط��راز  MIأو حملها
داخل حقيبة الظهر” مع النظام املايئ.
وتس��تمر رشك��ة  Air Boss Defense Systemsيف
االلت��زام بإنتاج كل جديد مع تطبي��ق التطويرات ،وقد
استثمرت مؤخرا ً يف مركز الخربات أحدث التقنيات إلنتاج
أنظمة حامية الجندي من التهديدات  ،CBRNوأقامت
الرشكة موقعه��ا الجديد يف “برومون��ت” – يف كويبك/
كن��دا – إلنتاج املزيد من هذه األنظم��ة والقدرات مع
تنفيذ التطويرات يف املعدات الشخصية.

وتركز الرشكة عىل االهتامم “بعلم املواد” Material
 Scienceو”التنقي��ة”  Filterationو”أنظمة التنفس”
املبتك��رة  Respiratory innovationلتجهيزها للعديد
من الحكومات واملعاهد األكادميية.
فإن كنت تبحث عن جه ٍة توفر لك “أنظمة الوقاية”
من التهديدات  CBRNفإن رشكة Air Boss Defense
تلبي احتياجاتك.

اجلسر الهجومي
الربمائي AAB
من إنتاج شركة
FNSS

يعت�بر الج�سر الهجوم��ي الربمايئ نظ��ام جرس
وعبّ��ارة ،ت��م تصميم��ه وتطوي��ره من قب��ل رشكة
 FNSSألجل نقل القوات املس��لحة اآلمن والرسيع
ع�بر األنهار واملم��رات املائية الداخلي��ة والبحريات
ومختلف املسطحات املائية يف ميدان املعركة ،وهو
مصمم كعرب��ة  8×8ذات قدرة تنق��ل عالية ألجل
العمليات الربية ،ففي عمليات العبور ومد الجسور
متت��د جس��وره العامئة م��ن هيكلها نح��و الخارج ،مجن��زرة ط��راز  MLC70من خالل ن�شر منصات قيايس (أنظمة رس��و بري ويف حاالت الطوارئ عىل
وه��و مجهز مبحاور قابلة للس��حب ومبضخة نفاثة التحميل التي يتم حملها بواسطة رافعة هيدروليكية حد س��واء) ،وحامية باليس��تية ،وس��هولة كش��ف
متك��ن من إجراء العمليات الربمائية وإجراء حركات عىل نظام جرس  AABوضم نظامني معا ً ،وبعد قرن األخطاء بنظام .CAN
إن نظام  AABمصم كنظام متكامل ملد الجسور
مبق��دار  360درجة يف املاء ،وميكن أن يعمل النظام ثالث��ة أنظم��ة ببعضها من منص��ة إىل أخرى يصبح
يف التيارات املائي��ة البالغة رسعتها تقريبا ً  2.5ميل /باإلمكان نقل عربات  MLC70املدولبة عن طريق مبزاي��اه من قدرة تنقل عالي��ة برمائيا ً ،ويعترب نظام
ثانية ،ويحمل كل نظ��ام من أنظمة الجرس الربمايئ أحد األنهار ،وعالوة ع�لى دوره كعبارة من املمكن  AABنظام جس��ور ذايت االكتف��اء للعمليات الربية
الهجومي  AABأربع منصات تحميل لالنضامم إىل ق��رن  12أو أكرث من أنظمة  AABلعبور العربات ،واملائي��ة ،وذل��ك م��ن دون الحاج��ة إىل أي أنظمة
مس��اندة ،ويجري اس��تخدام أنظم��ة AABحاليا ً
العربات من أج��ل عمليات العب��ارات أو عمليات مبا يف ذلك حتى عربات  MLC100املدولبة.
نصب الجسور.
ونظام AABم��زود بنظام إطف��اء آيل للحريق ،من قبل القوات املس��لحة الرتكية ،وما يزال اإلنتاج
ينقل
أن
الربمايئ
الهجومي
الج�سر
لنظام
وميكن
ورافعة ذاتية اإلرجاع ،ونظام تكييف ،ونظام  NBCالتسلسيل مستمرا ً.
عربات مجنزرة طراز  ،MLC21وميكن نقل عربات للضغ��ط الزائد كمعيار ،كام يضم أيضا ً نظام رس��و
13
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 C-130 Herculesطائرة النقل األفضل يف العامل بال منازع
عىل مدى تاريخ صناعة الطائرات مل تس��تطع أي طائرة
حالي��ة أو قيد التطوير منافس��ة املرونة التي تتميز بها
الطائرة  ، C-130 Herculesوتعترب الطائرة أس��بق من
حيث اإلنتاج من أي طائرة عس��كرية أخرى ،كام أثبتت
قدرتها عىل تنفيذ املهام املوكلة إليها.
وتثبت الطائ��رة يوماً بعد يوم قدرته��ا الفائقة عىل
أداء األدوار واملهام املتعددة عن طريق نجاحها يف تلبية
متطلبات النقل الجوي يف  72دولة مختلفة ،وقد أثبتت
الطائ��رة  C-130جهوزيته��ا دامئاً ،س��واء كانت املهمة
املس��ندة إليها نقل القوات أو املعدات العس��كرية أو
تنفي��ذ املهام الخاصة أو تزويد الطائ��رات بالوقود جوا ً
أو تنفي��ذ مهام البح��ث واإلنقاذ أو مكافح��ة الحرائق
أو إس��تطالع األحوال الجوية أو تنفيذ مهام التجس��س
واملراقبة واإلس��تطالع أو اإلخالء الطبي أو إعادة تزويد
القوات الربية تكتيكياً وإسرتاتيجياً.
وق��د وقع اختي��ار  15دولة حت��ى اآلن عىل الطائرة
 C-130J Super Herculesلتلبي��ة إحتياج��ات النقل
الجوي لديها ،وسواء كان الهدف وراء هذا االحتياج دعم
األساطيل الحالية أو إضافة طائرات جديدة لرفع مستوى
أداء النقل الج��وي وقدراته ،تعترب الطائرة  C-130Jدامئاً
الحل املنطقي األكيد األقل خطورة واألقل تكلفة.
وتعت�بر الطائ��رة  C-130J Super Herculesالت��ي
تنتجه��ا رشكة لوكهيد مارتن أكرث طائ��رات النقل تطورا ً

يف العامل حت��ى اآلن ،وبالنس��بة إىل الطائ��رة C-130J
نج��د أنها تضم أحدث أس��اليب التكنولوجيا يف صناعة
الطائ��رات ،ويتميز تصميم هيكلها بالقوة والخش��ونة،
األمر الذي مينح طاقم التش��غيل قدرة أكرب وأدا ًء أفضل
من الناحية العملياتية.
وأدت تل��ك التحس��ينات إىل تحس�ين أداء الطائ��رة
وزي��ادة االعتامد عىل أنظمتها ومكوناتها ،فعيل س��بيل
املثال وعند مقارنة الطائرة  C-130Jبأس�لافها من طراز
 C-130نجد أن األوىل أطول مدى بنس��بة  ،% 40وأكرث
رسع��ة عن��د التحليق بنس��بة  ،% 40وأك�ثر قدرة عىل
اختص��ار الوقت الالزم للصعود بعد اإلطالع (قبل اتخاذ
املسار األفقي) بنسبة  ،% 50مع زيادة الرسعة القصوى

بنس��بة  ،% 21واختصار م��دة التحرك عىل املدرج قبل
اإلقالع بنسبة .% 41
وتعت�بر أنظم��ة الدفع الجدي��دة إحدى األس��باب
الرئيسية وراء رفع مستوى أداء الطائرة  ،C-130Jحيث
تق��وم أربعة مح��ركات من ط��راز ( AE 2100D3من
إنتاج رشك��ة رولزرويس) قدرة كل منه��ا  4591حصاناً
بتولي��د قوة دف��ع أكرب بنس��بة  ،% 15وأقل قدرة عىل
اس��تهالك الوق��ود  ،% 15ويعترب نظ��ام الدفع املدمج
 Dowty Aerospace R391املك��ون من س��تة أنصال
أخف وزناً ،باإلضافة إىل احتوائه عىل أجزاء متحركة أقل
من أنظمة الدفع لدى الطرازات السابقة ،ويتم التحكم
يف املحركات عن طريق املراقبة اإللكرتونية الرقمية.

الصاروخ  Javelinأثبت قدرات بعيدة املدى
أثبت الصاروخ  Javelinخ�لال اإلختبارات والفحوص
األخرية قدرته عىل بلوغ مدى أبعد لش��غل األهداف التي
تبعد كثريا ً عن مداه األقىص الذي كان يبلغه قبل أن تنفذ
رشكت��ا  Raytheonو Lockheed Martinتطوي��ره ليتم
فحصه بعدة اختبارات يف قاعدة "ايغلني" الجوية.
ومتك��ن هذا الصاروخ خالل فح��وص الجيش األمرييك
من ش��غل أهداف وصل بعدها عنه  4,750مرتا ً .وتحدث
 Duane Goodenرئيس الرشكة املشرتكة ومدير الربامج
"رايثون جافل�ين" بقوله":إن الفحوص واإلختبارات أثبتت
وتح��ت ظروف مفضلة لتنفيذها ،أنه��ا ناجحة وتؤيد أن
هذا الص��اروخ يعتمد عليه ألدائه الجيد كس�لاح للقتال
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القري��ب وصل م��داه ألبعد م�ما كان س��ابقاً حيث أنه
نجحت إصابتان مبارشتان دمرتا التهديد يف مدى بعيد".
وكان إلثبات الص��اروخ  Javelinالنجاح يف بلوغ املدى
األبعد عن س��ابقه ،تعزيزا ً فعلياً لقدرة البقاء مع خدمته
بكفاءة املقاتلني الراجلني ،وكانت متطلبات املركبة تتمثل
يف أن يتمك��ن الصاروخ م��ن إصابة اله��دف املوجود يف
مس��افة تزيد عن  4000مرتا ً فأكرث ،حسبام رصح به باري
جيمس رئي��س الرشكة املش�تركة مدير قس��م الصواريخ
وضب��ط الن�يران يف  Lockheed Martinوال��ذي أضاف
"إن نتائ��ج الفحوص واإلختبارات كانت مؤرشا ً واضحاً ألن
الصاروخ  Javelinملا حققه بأسلوب "أطلق وأنىس" يجعله

مالمئاً للعمل من عىل املركبات أو مع الجنود الراجلني".
ويعترب الص��اروخ  Javelinاألكرث عدائية وفتكاً ويعمل
ض��د الدبابات والذخائر املوجهة ونظم مراقبة األس��لحة،
وتصنعه رشكة مشرتكة نتجت عن رشاكة رشكة Raytheon
مع رشكة  .Lockheed Martinولقد تبنت هذا الصاروخ
عدة دول للعمل مع قواتها املس��لحة حول العامل ،ويعمل
حالياً مع القوات املسلحة األمريكية وقوات مشاة البحرية
األمريكية وأثبت نجاحه يف العمل مع قوات أجنبية حيث
تم بيعه لعدد  12دولة.

www.lockheedmartin.com/c130
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بوينج وأداسي توقعان اتفاقية تعاون لتوفري أنظمة
الطائرات بدون طيار
وقع��ت "بوينج" أمس اتفاقية تع��اون مع رشكة
أبوظب��ي االس��تثامرية لألنظم��ة الذاتي��ة " أدايس"
اململوك��ة لرشكة ت��وازن القابضة ته��دف إىل تلبية
الطلب املتنامي يف منطقة الرشق األوسط عىل أنظمة
الطائرات بدون طيار ،وقال ممثلون عن الرشكتني يف
مؤمتر صحفي خالل مع��رض ومؤمتر الدفاع الدويل
آيدك��س  2013أن هذه االتفاقية متكن "أدايس" من
توفري خدمات التدريب والدعم والتسويق لنظامي
الطائرات بدون طيار "سكان إيغل" و"إنتجريتور" يف
دولة اإلمارات مع آفاق للتوس��ع إىل منطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا.
من جانبه قال "ديبي روب" نائب الرئيس واملدير
العام لرشك��ة بوينج للطائرات العس��كرية أن هذه إمكاناته��م ومهاراته��م م��ن خالل ق��درات بوينج
االتفاقي��ة تعكس إس�تراتيجية بوينج التي تس��عى وخربتها الرائدة عامليا ً يف مجال إدارة وتنفيذ الربامج
إىل العم��ل مع أفض��ل رشكات القط��اع مثل رشكة التقنية.
أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة الذاتي��ة ،موضحا ً أن
من جانبه قال حميد الشمري رئيس مجلس إدارة
بوينج تخطط ملواصلة اس��تثامراتها وتوسيع أعاملها رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية إن إعالن
يف دولة اإلم��ارات وعموم منطقة الرشق األوس��ط اليوم ميثل استمرارية هامة إلسرتاتيجيتنا الرامية إىل
لتلبية الحاجة إىل حلول أنظمة املراقبة واالس��تطالع بناء قدرات خاص��ة يف قطاع الطريان هنا يف منطقة
وبأسعار مناسبة مثل سكان إيغل وإنتغريتور.
الرشق األوس��ط وأن هذه الخط��وة التي نضم من
وأضاف أنه من املنتظر أن تس��هم هذه االتفاقية خاللها خربتنا املحلي��ة مع إمكانات بوينج الفنية يف
بش��كل كب�ير يف تعزي��ز الجهود املس��تمرة لتطوير مج��ال أنظمة الطائرات بدون طيار تش��كل تحالفا ً
الكف��اءات الوطني��ة اإلماراتي��ة يف رشك��ة أبوظبي قويا ً نتطلع إىل تعزيزه يف السنوات القادمة.
وتعت�بر ه��ذه االتفاقية امتدادا ً التفاقية س��ابقة
الس��تثامرات األنظم��ة الذاتي��ة " أدايس " وأن هذا
التعاون املبارش س��يوفر العديد من الفرص ملواطني تم إبرامها بني "رشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة
دول��ة اإلم��ارات العامل�ين ل��دى "أدايس" لتطوير الذاتي��ة" ورشكة "إنس��يتو" التابع��ة لـ"بوينج" التي

تقوم بتصنيع طائريت "س��كان إيغ��ل" و"إنتغريتور"
حيث أتاحت تلك االتفاقي��ة الفرصة لدعم وتعزيز
منتج��ات وخدم��ات أنظم��ة طائ��رات املراقب��ة
واالستطالع بدون طيار.
من جانب��ه قال جيف جونس��ون رئيس "بوينج"
يف الرشق األوس��ط أن بوينج تواص��ل تأكيد التزامها
املس��تمر نحو دولة اإلمارات العربية املتحدة ليس
فق��ط م��ن خ�لال تزويده��ا بالطائ��رات التجارية
واألنظم��ة الدفاعي��ة بل من خ�لال إقامة رشاكات
قوية مثل هذه االتفاقية حيث يتيح لنا هذا االلتزام
دعم جهود اإلمارات ع�لى تحقيق أهدافها الوطنية
املتمثلة يف توفري فرص عمل جديدة ملواطنيها.

بروفينشال إيروسبيس الكندية تعرض طائرة
استطالعية إماراتية متطورة
كتبت :مونية حنني

تع��رض رشك��ة "بروفينش��ال ايروس��بيس إل يت دي" الكندي��ة
خدمات إعادة تصنيع طائرات عس��كرية ،وتنشط الرشكة منذ
 1974يف تحوي��ل الطائ��رات من مدنية إىل طائرات عس��كرية
مزودة بكامريات دقيقة وأنظمة استطالعات متطورة.
وتعمل الطائرات التي يتم إعادة تحويلها إىل طائرات عسكرية
يف املج��ال البحري حيث باس��تطاعتها تصوي��ر املواقع الرسية،
إضافة إىل أنها مزودة بنظام دفاعي يف حال تعرضت ألي هجوم
مفاجئ .
وتع��رض الرشك��ة يف معرض "آيدك��س  "2013منوذج��ا ً لطائرة
عس��كرية إماراتية قامت الرشكة بتحويلها من مدنية إىل طائرة
دفاعية متطورة ،وتقوم رشكة بروفينش��ال بصيانة جميع أنواع
الطائرات املدنية والعسكرية كام أنها تتوفر عىل أنظمة مراقبة
وأنظمة دفاعية جد متطورة .
16
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شركة صوفيا تعرض أحدث تقنيات التدريب واملراقبة
رشك��ة صوفيا م��ن كربيات ال�شركات اإلماراتية
الت��ي حققت وجودا ً الفتا ً يف معرض آيدكس ،2013
ع�بر جناحان كب�يران ،تصدر األول س��احة املعرض
الخارجية ،والثاين قدم ملجموعة من أحدث املعدات
وطرق التدريب العسكرية داخل منطقة العرض.
وصوفيا وكيلة ألكرث من  35رشكة تس��ليح ونظم
دفاعية وأمنية من مختلف دول العامل ،منها رشكات
أمريكية ،وأملانية ،وسويدية ،وسويرسية ،وتشيكية.
ركزت الرشكة يف نش��اطها عىل متطلبات السوق
املحلي��ة اإلماراتي��ة ،خاص��ة التكنولوجي��ا العالية،
واملهام املطلوب��ة لألمن والحامي��ة ،وتوفري أحدث
م��ا ميكن من أجهزة االتصال العس��كرية ،ومهامت
املعركة ،وأنظم��ة التدريب الحديثة ،وسنس��ورات
املراقبة واالستش��عار ،ومنها جه��از تعرضه الرشكة
ألول مرة عبارة عن جهاز استش��عار عىل شكل كرة
تحمل كامريتني عىل اليمني واليس��ار ،وميكن إضافة
اي ن��وع من املستش��عرات إليه بحس��ب الحاجة،
والجهاز لديه القدرة عىل تصوير  360درجة كاملة
يف نفس الوقت ،وله استخدامات مدنية وعسكرية
وميكن التحكم فيه عن بعد بواس��طة الرميوت ،أو
املعلومات التي ميكن تخزينها عليه ،والجهاز ميكن
استخدامه برا ً وبحرا ً بنفس الكفاءة وميكن السيطرة

عليه من عىل بعد  2كيلو مرت.
وهو مناس��ب ملراقبة الحدود والبحار واملطارات
واملواق��ع الحساس��ة ،ك�ما ميكن اس��تخدامه لنقل
النشاطات رياضية ،واالحتفاالت.
ومن املعروض��ات املهمة الت��ي طرحتها الرشكة
يف املع��رض ،نظام تدريب محاكاة "سيميوالش��ن"،
قدمت��ه صوفيا بالتعاون مع رشكة كوانتوم ثري دي،
لتدريب القوات غري املحمولة وقوات املش��اة عىل
نفس ظروف وبيئة القت��ال الحقيقية دون الحاجة
إىل نق��ل قوات أو التدري��ب عىل أرض فعلية ،وهو
ما يجعل مهمة التدريب س��هلة ويت��اح إقامتها يف
أي مكان.
ويحم��ل هذا النظ��ام التدريبي فوائ��د عديدة،
منه��ا تقليل تكاليف التدريب العالية جدا ً ،اختصار
الوقت الالزم للتدريب وتجهيزاته ،تقليل اإلصابات
الت��ي تقع ع��ادة يف اللحظات األوىل م��ن املعركة،
يضع الجندي يف الظروف الحقيقية للمعركة وكيف
يترصف معها وفقا ً ملا اكتس��به م��ن خربة عرب هذا
الربنامج ،يتم مراقب��ة الربنامج وتطوير أداء الجنود
ع�بر املالحظة التي يق��وم بها املدرب�ين من خالل
شبكة االتصال املوجودة مع املتدربني.
ومن مس��اهامت صوفيا يف معرض ه��ذا العام،

نظام يعرف باس��م "ب�لاك دي��ون أم يت يس" وهو
نظ��ام خاص مبع��دات الجندي الحدي��ث املتعلقة
باالتص��االت ،وتحديد املواق��ع ،املراقب��ة .والنظام
يعتمد ع�لى مجموعة م��ن أدوات االتصال املثبتة
عىل خوذة حديثة مع شاشة عرض ذات رؤية ليلية،
باإلضاف��ة إىل كمبيوتر ش��خيص محمول عىل صدر
الجندي ،مع جهاز جي يب أس عىل الكتف.
وهذا النظام الحدي��ث املتكامل ال يتجاوز وزنه
كيلو ونصف الكيلو جرام ،ويؤمن االتصال للجندي
من خالل أربع أجهزة اتص��ال ،ويؤمن االتصال مع
مركز القيادة خالل العمليات التدريبية أو القتالية.
كام اهتم��ت رشكة صوفيا بأجه��زة الحامية من
التهديدات األربعة (النووية ،الجرثومية ،اإلشعاعية،
الكياموية) ،وذلك بطرح ب��دالت وقاية تالئم هذه
االس��تخدامات ،باإلضافة ملعدات كش��ف وتحديد
هذه التهديدات.
ويضم جن��اح الرشكة أحدث معدات اكتش��اف
وإزال��ة األلغام والتعامل معها ،بواس��طة الروبوت،
إضافة إىل أحدث منصات االتصال س��واء التكتيكية
أو االس�تراتيجية ،ومنها احد أن��واع الهوائيات التي
يحمله��ا الجندي ع�لى ظهره ،ويس��تخدمها لتأمني
االتصاالت بواسطة هوايئ طوله  6أمتار.
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الطيف للخدمات الفنية ..متيز يف اإلمكانيات ومترس باألداء
كتبت :جميلة الكعبي
"طيف" هي إحدى رشكات مبادلة التي تعمل يف مجال الخدمات الدفاعية ،وهي رشكة تأسست يف نهاية العام  2006وبالتنسيق املبارش مع القوات املسلحة ،حيث كانت أول مرشوع
تأهيل للقوات املس��لحة يف تقديم خدماتها لإلس��ناد الفني وإدامة معداتها وآلياتها وصيانتها يف ورش��ها ومعسكرها املتواجد يف مدينة سويحان ،وقد تم توقيع عقد مع القوات املسلحة
مدته  20عاماً أنصبت واجبات رشكة "الطيف" من خالله وضمن اإلطار التعاقدي عىل خدمات رئيسية وهي :صيانة وإصالح وترميم آليات القوات املسلحة وإدامتها ،إدارة املستودعات
واملخزون ومبا يخدم واجبات الصيانة واإلصالح ،تدريب الكادر الفني العس��كري عىل القيام بواجباته ميدانياً أو داخل الورش ،تحديث وتطوير وتعديل اآلليات حس��ب احتياج القوات
املسلحة ضمن خطة عمل يتم اإلتفاق عليها بني الطرفني.

وأوضح الس��يد س�يريل عرار الرئي��س التنفيذي لرشكة
"الطيف" ،أن أس��باب متيز الرشكة عن غريها من الرشكات
اعتم��د عىل مقومات ثالثة أولها :الخ�برة الفنية التي متتاز
بها رشك��ة "الطيف" عن غريها من ال�شركات ،فهي متتلك
قاعدة من املهندسني املتميزين املتمرسني سواء من القطاع
العس��كري أو القطاع املدين ،والذين يتم اس��تقطابهم من
الكلي��ات والجامعات ومن املؤسس��ات التعليمية املدنية،
وبالطب��ع فإن هذا املزيج يس��اعدنا دوماً عىل اإلس��تفادة
بأكرب قدر ممكن من الفك��ر الفني نتيجة للتنوع املتواجد
يف هذا املزج ،ثانياً :التنس��يق والتعاون الحثيث بينها وبني
ال�شركات املصنعة املتعاونة وال�شركات العاملة يف القطاع
الفني هي كلها عوامل س��اعدتنا عىل أن نكون عىل إطالع
أكرب عىل التقنيات الحديثة واملنهجيات التي ميكن تطبيقها
يف املجال الذي تعمل فيه الرشكة ،ثالثاً :الخدمات أو وورش
العمل التي تعمل من خاللها الرشكة غالباً ال تكون متوفرة
يف أي مكان آخر سواء أكان يف املنطقة اإلقليمية أو منطقة
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الرشق األوسط بشكل عام ،فهي تعترب من أعىل الخدمات
املقدمة يف املنطقة والتي تس��اعد بالت��ايل عىل أداء املهام
بأعىل املستويات ،و"الطيف" ومن خالل رشاكاتها املختلفة
تنتهج مبدأ التعددية والتنوع يف عالقاتها االس�تراتيجية مع
كل الجهات س��واء أكانت مع رشكات صديقة تتعامل معها
الرشك��ة األم "مبادل��ة" ،أو حت��ى رشكات أخ��رى عاملية أو
محلية أو عربية أو خليجية والتي يف نهايتها تخدم الهدف
املطلوب من الرشكة.
وتس��عى "الطيف" من خالل تواجدها إىل خدمة البيئة
من خالل ما تقدمه من خدمات ،حيث وضعت خطة عمل
م��ن أجل أن تص��ل للتصنيف املناس��ب يف كافة املجاالت،
فحصل��ت ع�لى تقدي��رات عديدة منه��ا ش��هادةISO" :
"9001في�ما يخص منهجي��ة العمل ،وش��هادة "OHSAS
 "18001املختصة يف الس�لامة واألم��ان الصناعي ،والرشكة
حالياً يف طور س��عيها للحصول عىل شهادة " "ISO 14001
لإلدارة البيئية من خالل التنسيق مع الجهات املعنية ،وهذا

بدوره يحتاج إىل عمل ومجهود مضاعف ،فالرشكة تتعامل
مع زيوت ووقود وغ��ازات وكلها أمور تحتاج إىل تعامالت
خاصة وهو م��ا تحرص عليه الرشكة من خ�لال تعاقداتها
مع رشكات معين��ة ملعالجتها والتحكم بها بحيث ال يكون
هناك تأثري س��لبي عىل البيئة ،وخالل السنة القادمة 2014
س��تكون الرشكة ق��د حصلت عىل ش��هادة األيزو يف مجال
اإلدارة البيئية.
تجدر اإلش��ارة إىل أن رشكة " الطيف" للخدمات الفنية
قد بدأت يف العام  2006بقوة عاملة بسيطة ولكنها تعمل
اليوم بق��وى إجاملية قوامها  1000-900موظف ،ونس��بة
التوطني لديها بلغت  ،% 22وعىل كافة املس��تويات الفنية
واإلدارية والهندس��ية ونظم املعلومات واملحاسبة ،وتهدف
"الطيف" يف أن تصل يف عام  2014إىل نس��بة توطني % 40
من إجاميل العاملني يف الرشكة.
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جمموعة العربة املدرعة املدولبة Otokar ARMA
تعت�بر مجموعة  ARMAأحدث جيل من العربات داخيل أوسع قابل لالستخدام وبصورة ظلية للعربة.
املدرع��ة املدولب��ة املعياري��ة ،وتتمي��ز مبواصفات وبناء عىل متطلبات العمالء ،من املمكن تجهيز عربة
تكتيكية وتقني��ة متفوقة ،وبفضل املعيارية والبدن  ARMAمبحرك قوة  450حصانا ً أو مبحركات أقوى
أحادي الهيكل امل��درع والفائق الحامية ،فإن عربة من ذل��ك ،ومكونات مجموعة قي��ادة مجربة ألداء
 ARMAتعد منصة متعددة األغراض ،تسمح بدمج ق��درة متفوقة عىل التنق��ل يف كافة ظروف وأحوال
أن��واع مختلفة م��ن معدات املهام ونظم األس��لحة التضاريس ،ويوجد املح��رك يف املقدمة اليمنى من
الق��ادرة عىل تلبية احتياجات األس��لحة الحديثة يف العرب��ة ،األمر الذي يتيح حجامً داخليا ً عاليا ً نس��بيا ً
مي��دان املعرك��ة الحقيقي وعمليات صنع الس�لام ،ميكن االس��تفادة منه بكفاءة وبشكل مريح ،ويتوىل
وباعتب��ار أن  ARMAمنصة خفيفة الحركة وفائقة محرك الديزل التوربيني القادر عىل التشغيل بوقود
القدرة عىل املناورة ،فإنها تس��تطيع عبور مسافات من ط��راز  F-34أو  F-54إدارة العجالت من خالل
بعيدة يف نطاق واسع من التضاريس الصعبة ترتاوح علبة رسعة وعلبة نقل حركة أتوماتيك.
ما بني الصحاري إىل الظروف القطبية.
ويس��هم نظام التعليق املس��تقل املحسن بإطارات
وتتص��ف عرب��ة  ARMA 6×6ب��وزن قت��ايل يبلغ بتقنية  Run Flat Tiresالقادرة عىل الحمل املؤقت
 18,500كل��غ وميكنها تنفيذ مهم��ة تضم  10أفراد لوزن الس��يارة ،حتى بعد فقدانها كل ضغط الهواء
إجامالً مكونني من س��ائق وقائد ورامي رشاش و  7بداخلها ،ونظام نفخ اإلطارات املركزي  ،CTISونظام
جنود يف هيكلها الكامل الحامية بنسختها من طراز الفرامل املانع لالنغالق  ،ABSيف تحسني القدرة عىل
 ،APCوتحم��ل عرب��ة  ARMA 8×8 12فردا ً ولها التنقل ع�لى األرض والراحة أثناء القيادة حتى عىل
أوزان قتالية مختلفة ه��ي  24,000كلغ و  28,000أقىس أنواع التضاريس ،ومام يسهم أيضا ً يف تحسني
قدرة العربة عىل التنقل األقفال التفاضلية الطولية
كلغ يف أنواع مختلفة.
للعرب��ة  ARMAأبع��اد مدمج��ة عن��د مقارنتها والعرضية ونس��بة القوة إىل ال��وزن العالية مقرونة
بعرب��ات  8×8األخرى يف الس��وق ،وميك��ن حملها باالرتفاع العايل عن األرض وزوايا االقرتاب واالبتعاد،
بطائ��رة  C-130دومنا أي تحض�ير ،وعىل الرغم من كام أن عربة  ARMAتوفر قدرة برمائية بواس��طة
حجمه��ا املدمج ف��إن  ARMA 8×8تتمتع بحجم الدافعة املروحية املش��غلة هيدروليكيا ً مع التحكم
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بواسطة ذراع القيادة.
توف��ر عرب��ة  ARMAالحامي��ة ض��د التهديدات
الباليس��تية واأللغام بواسطة البدن األحادي الهيكل
والش��ديد الصالب��ة ،ك�ما أن بنية الب��دن األحادي
الهيكل املصنوع عىل ش��كل  Vيوفر مس��توى عايل
م��ن حامية الطاقم ضد انفج��ارات األلغام ،وهناك
الكرايس املصممة خصيصا ً التي تحول دون حدوث
إصابات لألجس��ام كالرأس والعنق والعمود الفقري
والح��وض ،وحزام املقعد املتع��دد النقاط ،كل ذلك
يوفر قيادة مأمونة للطاقم.
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"بيانات" تقدم خدمات جيومكانية ومساحية وإنتاج
اخلرائط ذات النوعية العالية
كتبت :نازيل ناصر البلوشي
تشارك رشكة "بيانات" يف معرض الدفاع الدويل
آيدكس  2013وهي إح��دى الرشكات اململوكة
بالكام��ل لصالح رشكة "مبادل��ة للتنمية" ،وهي
رشكة مختصة بتقديم الخدمات املساحية ،وقد
انبثقت من عملية تحويل املس��احة العسكرية
التابع��ة للق��وات املس��لحة اإلماراتية إىل رشكة
خدمات مس��احية تجارية .وتأسست املساحة
العس��كرية يف عام  1974بهدف تزويد القوات
املس��لحة اإلماراتية بالخدمات املساحية وإنتاج
الخرائ��ط ،ومن��ذ ذلك الحني متكنت املس��احة
العسكرية من تطوير خرباتها وتقنياتها لتشمل
مختلف الخدمات الجيومكانية ،والتي انتقلت
بدورها لرشكة "بيانات".
وأوضح راش��د الحج املنصوري رئيس مجلس
اإلدارة أن رس��الة الرشكة ه��ي تقديم خدمات
جيومكاني��ة ومس��احية وإنت��اج الخرائط ذات
النوعية العالية ،وذل��ك من خالل توفري وطرح
الحل��ول املبتكرة وإيجاد فرص الرشاكة املتميزة
التي من ش��أنها أن تعكس قيمة مضافة لسجل
الرشك��ة ،فضالً عن اإلس��تثامر يف تطوير قدرات
الك��وادر املواطن��ة والتقنيات املحلي��ة ،وقال":
تتخطى اسرتاتيجية رشكة "بيانات" نطاق العمل
التج��اري التقليدي املتمث��ل بتقديم الخدمات

املس��احية ورس��م الخرائط التقليدية ،لتتعداه
لوضع هيكلية وبنى تحتي��ة وطنية قادرة عىل
توف�ير البيانات الجيومكاني��ة ،فضالً عن تنظيم
ودعم املبادرات واألنشطة ذات الصلة ،وتبادل
ونقل املعارف املتعلقة بهذا املجال".
وق��ال املنصوري":حقق��ت "بيانات" نس��بة
توطني مميزة بلغت  % 75من إجاميل موظفي
الرشكة ،ما جعلها إح��دى الرشكات القيادية يف
مجال التوطني وصاحبة أعىل املعدالت يف إمارة
أبوظبي.
وأكد املنص��وري أن الرشكة تق��دم خدمات
النمذج��ة ثالثية األبعاد التي تعمل عىل تصوير
وتحليل البيانات الواقعية من أجل دعم مختلف
أن��واع التطبيقات التحليلية ،أما مصدر البيانات
الرئييس إلنتاج من��اذج البيان��ات ثالثية األبعاد
فيتمث��ل يف التصوير الجوي الرقمي عايل الدقة،
باإلضاف��ة اللتقاط صور مركبة يتم إس��تكاملها
م��ن خالل معالجة وإنتاج بيانات حديثة ثالثية
األبع��اد ،وتتميز الرشكة بقدرات عالية يف مجال
إس��تخدام أح��دث تقني��ات التصوي��ر الجوي
الرقمي واملس��ح الليزري ،وذل��ك بفضل فريق
عمله��ا املؤهل واملك��ون م��ن مجموعة خرباء
يف جم��ع وتحلي��ل ومعالجة البيان��ات الجوية
الرقمي��ة ،بهدف تقديم خدم��ات دقيقة وذات
جودة عالية لصالح مختل��ف أنواع التطبيقات

الصناعية والتجارية.
وترتك��ز خدم��ات الرشك��ة يف حق��ل متثيل
املعلوم��ات وإنت��اج الخرائ��ط ع�لى مه��ارات
فري��ق عم��ل متكامل م��ن املختص�ين ،يتمتع
بأحدث التقنيات واألجه��زة املتطورة يف مجال
متثيل املعلوم��ات الجيومكانية وإنتاج الخرائط
مبختلف املقاييس.
وق��ال املنص��وري :إن الرشك��ة توف��ر حلول
وخدم��ات متع��ددة يف مجال املس��ح امليداين،
مبا فيه��ا تحديد مواق��ع النقاط الجيوديس��ية
وأعامل الرفع املس��احي ونقاط التحكم األريض،
وذلك من أجل خدمة العمالء يف ش��تى املناطق
الحرضي��ة والنائية من خ�لال توفري التطبيقات
الخاصة مبج��ال التخطي��ط والتطوير واألعامل
اإلنشائية والهندسية املختلفة ورسم الخرائط".

رئيس وفـــد جمهوريــــة التشيك يشيد بآيدكس 2013

أكد العميد مهندس"بافل بوالنت" ،مدير هيئة التسلح الوطنية بجمهورية
التشيك ،إن معرض الدفاع الدويل آيدكس واملعرض البحري نافدكس من أفضل
املع��ارض الدفاعية يف العامل ،وأنه قد انبهر باملعرض بش��دة عىل الرغم من أن
تل��ك هي زيارته األوىل للمعرض ،وأضاف بوالنت يف مقابلة حرصية مع مجلة
"درع الوطن" أن الس��لطات واألجهزة املرشفة عىل تنظيم املعرض عملت لكل
يشء حسابه بدقة متناهية ،ومل ترتك شيئا ً للصدفة عىل الرغم من الكم الهائل
من املشاركني سواء من الوفود الرسمية أو الرشكات العارضة يف املعرض ،إال أن
جميع األمور تسري بانسيابية وسالسة ،كام أعرب املسؤول التشييك عن انبهاره
الش��ديد باالفتتاح الذي طبع بطابع ترايث جميل ،والذي تضمن عروضا ً مذهلة
ملختلف صنوف األس��لحة للقوات الربية والبحرية والجوية بالقوات املسلحة
لدولة اإلمارات.
ورصح "بوالن��ت" بأنه ع�لى الرغم من صغر حجم جمهورية التش��يك ،إال
أن هذا ال يحول دون تعزيز عالقات التعاون املش�ترك بني جمهورية التش��يك
واإلمارات ،خاصة يف مجال املركبات املدرعة مثل املركبة  Tatraالتي يستخدمها
جيش اإلمارات ،وأضاف أن هناك أيضا ً مجاالً أمام اإلمارات السترياد تكنولوجيا
األسلحة ،وهو ما ميكن أن يعزز عالقة التعاون القوية بني البلدين الصديقني.
ويف ختام ترصيحه ،متنى املسؤول التشييك ملعرض آيدكس مزيدا ً من النجاح
والتوفيق ،معربا ً عن أمله يف زيارة املعرض يف دوراته القادمة.
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اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع تشارك يف معرض آيدكس 2013
كتب :عدنان جنيم
تش��ارك رشكة اإلم��ارات لتكنولوجيا الدف��اع يف معرض
آيدك��س  2013حيث متتلك الرشك��ة تاريخاً حافالً يزيد
ع��ن  30عام��اً يف مجال الدف��اع واألم��ن ،وتتعاون مع
القوات املس��لحة اإلماراتية بش��كل متواصل ،وتزودها
بأحدث تكنولوجيا الدفاع واألمن.
ويقول س��عادة سعيد بن جرب السويدي رئيس مجلس
إدارة الرشكة" :يعترب مع��رض "آيدكس" من أهم املعارض
الذي يس��تضيفها مركز أبوظبي للمعارض ،حيث يكتسب
س��معة عاملية ،وتحرص آالف الرشكات اإلقليمية والعاملية
عىل التواجد فيه ،وعرض أحدث ابتكاراتها يف مجال األمن
والدفاع ،وعقد رشاكات اسرتاتيجية مع الرشكات الوطنية".
وأض��اف الس��ويدي ":تأيت مش��اركة رشك��ة اإلمارات
لتكنولوجيا الدفاع ضمن أحد أهم وأكرب األجنحة الوطنية
اإلماراتية املش��اركة ،حرصاً منها عىل تعزيز تواجدها بني
مختل��ف الرشكات اإلقليمية والعاملي��ة ،ولاللتقاء مبمثيل
ال�شركات واملس��ؤولني يف مج��ال األمن وعق��د رشاكات
اس�تراتيجية من ش��أنها أن تعزز مكانة الرشك��ة الرائدة
يف تكنولوجي��ا الدفاع ،كام نس��عى لتطوي��ر الصناعات
الدفاعي��ة اإلماراتية ،من خالل تأس��يس قاعدة صناعية
للمنتج��ات الدفاعي��ة من ش��أنه أن يطوره��ا ويجعلها
منافسة للمنتجات األجنبية ويتفوق عليها أيضاً".
وقال س��عادة س��عيد بن بطي القبييس نائب رئيس
مجلس إدارة الرشكة" :إن اس��تحواذ رشكة سنتش��ورين
لالس��تثامرات عىل حصة اس�تراتيجية يف رشكة اإلمارات
لتكنولوجيا الدفاع س��يفتح الب��اب أمامها لالنطالق يف
تنفيذ مش��اريع عمالقة يف مجال التصنيع العس��كري،
وتقديم الخدمات النوعية للقوات املس��لحة اإلماراتية
بش��كل خ��اص ،والتع��اون مع الجه��ات العس��كرية
الحكومية العاملية بشكل عام".
وأفاد القبي�سي أن الرشكة تقوم بتطوير جهاز إلنتاج
املي��اه العذبة عن طري��ق تكثيف الرطوب��ة وتدويرها
بردة قابلة لل�شرب ،حيث ميكن
لتتح��ول إىل مي��اه م� ّ
اس��تخدام الجهاز يف املواقع والثكنات العسكرية أو يف
اآلليات املدرعة.
ويف ما يخص مشاريع الرشكة العمالقة ،قال القبييس:
" إننا ومن خالل رشاكتنا االس�تراتيجية مع رشكة "اف .
اف .جي" األملانية نقدم دبابة الهندسة الثقيلة واملبنية
عىل نظام دبابة " ليوبارد  "2الرائدة عاملياً ،والتي جرى
تجربتها وحققت نتائج إيجابية.
وأش��ار القبييس إىل أن الرشكة تقوم بتصنيع معدات
مكافحة الش��غب باستخدام أخف الوس��ائط ،وأكرثها
مقاوم��ة وفعالي��ة ،موضحاً أنه عقدت ع��دة اتفاقيات
لتوريد منتجات لعدد من الدول.
وق��ال" :إنن��ا وم��ن خ�لال رشاكاتنا مع ع��دد من
الرشكات العاملية ،نق��دم أنظمة الرماية اآللية العاملية
للعربات املصفحة".
وأضاف القبييس" :إنه يف ظل مش��اركة العدد الكبري
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وتوج��ه نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة رشك��ة اإلمارات
من ال�شركات العاملي��ة واإلقليمية ،ف��إن عىل الرشكات
اإلماراتية الوطنية أن تس��تغل الحدث إلب��راز أنظمتها لتكنولوجيا الدفاع بالشكر إىل الجهات املعنية واملرشفة يف
ونشاطها عىل مستوى املنطقة والعامل ،وأن تصبح منافساً أبوظبي عىل دعمها املس��تمر يف كل دورة ملعرض آيدكس،
للرشكات املش��اركة يف االس��تحواذ عىل اهت�مام الخرباء ما يعزز من ثقة الرشكات اإلقليمية والعاملية باملش��اركة يف
هذا الحدث املهم عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
واملختصني واملهتمني يف مجال األنظمة الدفاعية".

شركة صينية تعرض صواريخ ضخمة
ألول مرة خارج الصني
كتب :جمال اجملايدة
كشفت رشكة صينية كبرية لتصنيع املعدات الدفاعية
تش��ارك يف آيدكس  2013أنها تتف��اوض مع القوات
املس��لحة يف ع��دد من ال��دول يف الرشق األوس��ط
لتوريد أس��لحة متطورة ،مشرية إىل أنها تجري هذه
املفاوضات بعد مش��اركتها يف معرض آيدكس 2011
للمرة األوىل.
وقالت رشكة الصني لونج مارش انرتناش��يونال أنها
تشارك للمرة الثانية يف معرض آيدكس ،لكنها أكدت
أن مش��اركتها هذه املرة أكرب بكثري من مشاركتها يف
معرض عام  2011مش�يرة إىل أنه��ا تعرض صواريخ
للمرة األوىل خارج الصني بعد إنتاجها العام املايض.
و أش��ار الس��يد كيو هايتو مس��اعد املدير العام
للعملي��ات يف الرشكة إىل أن ع��ددا ً كبريا ً من الوفود
أبدت اهتاممها باملعدات الصينية يف معرض آيدكس
 2011وأنه كان هناك اهتامم أكرب يف اليوم األول يف
آيدكس الحايل معرباً عن تفاؤله بشأن إبرام صفقات
يف وقت الحق.
وأك��د يف حدي��ث للن�شرة اليومي��ة أن املعدات
الدفاعية الصينية ال تقل كفاءة عن األسلحة الغربية،
عىل الرغم م��ن أنها أقل تكلف��ة ،مضيفاً بأن بعض
الصواريخ الصينية تتفوق حتى عىل مثيالتها الغربية.
وق��ال "أتت وف��ود كثرية إىل جناحن��ا عام 2011
وبعض منها نرتبط معها بعقود سالح ،يف حني أبدت

وفود عس��كرية أخرى اهتامماً بالغاً مبعداتنا ،ونحن
اآلن نش��ارك للمرة الثاني��ة يف آيدكس لكن تواجدنا
ه��ذه املرة أك�بر بكثري ألننا نعت�بر آيدكس من أكرب
وأه��م املع��ارض الدفاعية يف العامل ،وهو يس��اعدنا
كث�يرا ً يف تعريف الزبائن املحتملني مبنتجاتنا وإيجاد
أسواق جديدة لنا".
وأضاف "أجرينا مفاوضات مع القوات املس��لحة
يف ع��دد م��ن دول ال�شرق األوس��ط إلب��رام عقود
توريد بعض املعدات العس��كرية الرئيس��ية ،والزلنا
نجري ه��ذه املفاوضات ونح��ن متفائلون بالتوصل
التفاقات".
وتع��رض الرشكة ألول مرة ص��اروخ جو-أرض من
طراز أف.يت  1يبلغ طوله نحو ثالثة أمتار وقطره 37
س��م يف حني يصل مداه إىل حوايل  18كلم وبإمكانه
حمل عدة رؤوس حربية.
كام تشمل املعدات املعروضة ألول مرة والتي تم
إنتاجه��ا العام املايض منظوم��ة صواريخ أرض  -جو
متوس��طة املدى توصف بأنها تتمتع بقوة اعرتاضية
قوي��ة ودقيقة ض��د املقاتالت الحربي��ة والصواريخ
وبإمكانه��ا اعرتاض أهداف ع�لى علو يرتاوح بني 15
مرت و 15كلم.
كام تع��رض الرشكة ألول م��رة منظومة صواريخ
أرض-أرض تكتيكي��ة يص��ل مداها إىل م��ا بني 100
و 280كلم وبإمكانها حمل رؤوس حربية يبلغ وزنها
 480كلخ.
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"سرتيت جروب" تقدم أضخم
مصنع للسيارات املصفحة يف
العامل على أرض اإلمارات
كتب :أحمد السعداوي
اس��تطاعت الرشكات العاملة عىل أرض اإلمارات إثبات
وجوده��ا بقوة ضمن زخ��م كبري من صانع��ي أدوات
الدفاع والتدري��ب الذين امتألت به��م جنبات معرض
آيدك��س  ،2013وتب��ارت يف إبراز أفض��ل ما لديهم من
تقني��ات ومع��دات قتالية ودفاعية متنوع��ة ،من بينها
رشكة "س�تريت ج��روب" صاحبة أكرب مصن��ع لتصنيع
السيارات املصفحة يف العامل ،ومقرها إمارة رأس الخمية،
والتي قدمت يف معرض آيدكس مجموعة من السيارات
املصفحة ذات تقني��ات عالية والتي أكدت قدرتها عىل
التفوق واإلبداع.
وقد تأسس��ت الرشكة عام  1992يف كندا وتخصصت
يف تصنيع الس��يارات املتنوعة مبختل��ف أنواعها ومنها
الس��يارات العس��كرية وناقالت الجنود وسيارات نقل
األموال والس��يارات الفاخرة لحامية كبار الش��خصيات،
وقدم��ت أكرث م��ن  100من��وذج من أج��ل تلبية كافة

احتياجات الس��وق العاملي ،ويتم انتاج نسبة كبرية من
تلك الس��يارات من داخل دولة اإلم��ارات عرب املصنع
الكائن يف إمارة رأس الخيمة عىل مساحة مليون ونصف
مرت مربع ،وقدرة عىل تصنيع  400سيارة يف الشهر.
وقد وقع اختيار الرشكة عىل اإلمارات لتقيم مصنعها
األكرب يف العامل عىل أرضها ألس��باب عدة يأيت عىل رأسها
املوقع االسرتاتيجي لإلمارات ،ووجود مناطق تجارة حرة
بها ،إىل جانب التس��هيالت املقدمة والتي تس��اعد عىل
انجاز أي صناعة بقدر عال من النجاح وبلوغ األهداف.
وبالنسبة ألهم السيارات التي تعرضها الرشكة خالل
آيدكس  2013تتمثل يف مركبة التايفون ،الس��كوربيون،
الكوج��ر ،الكوب��را ،الف�يرون ،البوما ،ويعم��ل يف رشكة
"س�تريت جروب" نحو ألف موظف عىل أرض اإلمارات
ويش��اركون يف إنتاج هذه النوعي��ات من املركبات التي
حققت مبيعات كبرية عىل مس��توى العامل ،وتالقي طلباً
متزايدا ً عىل أنواعها املختلفة.

اجلناح الصيني يعرض سفن
عسكرية استخباراتية متطورة

تعرض رشكة "يس إس أو يس" سفن دفاعية ذات تقنيات عالية ،وتوفر السفن نظاماً دفاعياً لصد الهجامت الجوية
والبحري��ة يف آن واحد ،كام أنها مزودة مبدفعيات ونظ��ام رادارات متطور يرصد كل املخاطر التي بإمكانها مواجهة
القوات البحرية ،وتستخدم السفن يف املواجهات العسكرية كام أنها تقوم بعمليات استطالعية بحرية.
ومتتاز الس��فن التي تعرضها الرشكة الصينية بأنظمة استخباراتية عالية الدقة ألول مرة تعرض يف "آيدكس "2013
وهي الوحيدة يف العامل ،حيث أن الرشكة ال تقدم رشوحات دقيقة عن هذه الس��فن ألنها تتمس��ك مبعلومات رسية
عن الدور الكبري والدقيق لسفنها خصوصاً يف املجال الدفاع االستخبارايت.
وتتوفر الس��فن العس��كرية الصينية أيضاً عىل مس��احات مخصصة لحم��ل طائرات الهليكوبرت ك�ما أنها مزودة
ببطاريات باتريوت مطورة لصد أي هجوم مفاجئ وعىل بعد مسافات طويلة.

مواطنات يصممن
كرسي " النمر" الفريد
من نوعه للمحافظة
على سالمة أفراد
القوات املسلحة

كتب:علي أسعد
أعلن��ت رشكة النم��ر عن تصميم كريس م��رن الحركة
ويحافظ عىل س�لامة أفراد القوات املسلحة هو األول
م��ن نوعه يف اإلم��ارات ،وذل��ك من قب��ل مواطنات
إماراتيات قمن بتصميم هذا الكريس الحديث والفريد
من نوعه يف اإلمارات.
وقالت نورة محمد الش��اميس إح��دى املواطنات
ال�لايت ش��اركن يف تصمي��م الكريس الحدي��ث يف لقاء
م��ع النرشة اليومي��ة" :إن هذه الفك��رة انطلقت من
مجموعة من خريجات معه��د العني يعملن حالياً يف
رشك��ة النمر اإلماراتية وقد متت تس��مية هذا الكريس
بك��ريس النمر" ،وأوضحت الش��اميس إن هذا الكريس
يختل��ف عن أي ك��ريس آخر يف الس��وق وهو مصمم
ملس��اعدة أفراد القوات املس��لحة عىل الجلوس بأمان
واملحافظة عىل سالمتهم يف الوقت الذي يكون هؤالء
األفراد يحملون معدات وذخائر ،وأضافت :إن الكريس
يحتوي عىل وس��ائد واقية وحافظة ذات أمان لألفراد
أثناء الجلوس عليه ،وأن قاعدة الكريس مرتفعة بزاوية
 103درجة وه��ي ذات أمان عايل ،إضافة إىل أن هذه
الوس��ائد الواقية هي أيضاً واقية م��ن املاء ،وأن هذا
الكريس يتحرك إىل األعىل واألسفل بدرجة عالية وآمنة
بنفس الوقت.
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"أمـــرك" حتقـــق جناحـات يف جنــوب آسيـــا والشـــرق األوســـط
وشمال أفريقيا
كتب :علي أسعد

تع��د رشكة "أمرك" إحدى أهم ال�شركات املتخصصة يف
صيان��ة وإصالح الطائرات العس��كرية مبختلف أنواعها،
وه��ي إحدى ال�شركات التابعة لرشك��ة مبادلة للتنمية
اململوكة لحكومة أبوظب��ي بالكامل ،وقال زايد العبيس
مس��ؤول االتصاالت يف رشكة أمرك ،أن الرشكة متخصصة
يف إصالح وصيانة الطائرات العسكرية مبختلف أنواعها.
وتأسس��ت رشكة أمرك عام  2010كمرشوع مش�ترك
ب�ين نخبة من رشكات الطريان الرائ��دة ،مبادلة لصناعة
الطريان ،وسيكورس�كي ،ولوكهيد مارت��ن ،وقال العبيس:
"رسعان ما تطورت ه��ذه الرشكة لتصبح الرشيك األبرز
يف قطاع الطريان يف املنطقة".
وتجم��ع هذه الرشاكة الفريدة ب�ين إمكانيات كربى

رشكات صناع��ة الطريان والتميز واالبتكارات الهندس��ية وذل��ك انطالقاً من العزم عىل دفع عجلة التغري والتطور
ملراكز الصيان��ة وإصالح الطائرات العس��كرية "أمرك" ،ومتكني املواطنني من امليض قدماً يف مسرية مهنية ناجحة
وتق��دم مراكز "أمرك"مجموعة واس��عة م��ن الخدمات ومجربة.
تشمل هندسة الطريان ،الدعم املادي والدعم اللوجستي،
والصيانة وإصالح املكونات ،والعمرة والتدريب.
وتحق��ق "أمرك" نجاحات كبرية داخل منطقة جنوب
آس��يا والرشق األوسط وش�مال أفريقيا ،لتصبح الرشيك
املفضل للمؤسسات العسكرية يف عام  ،2011وأصبحت
مراكز "أمرك" املزود الرائ��د لخدمات الصيانة واإلصالح
والعمرة للقوات املس��لحة اإلماراتية ،مام يعكس التزام
"أمرك" الدائم تجاه دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتتبنى "أمرك" اس�تراتيجية فعال��ة للتوطني ،وتهدف
إىل نقل امله��ارات واملعارف من الخ��ارج إىل املواطنني،

توازن تعرض أول مدرعة من إنتاج إماراتي يف آيدكس 2013
كتبت :حنني الداود
فاجأت رشكة توازن القابضة زوار جناحها العمالق مبعرض آيدكس  2013مبدرعة إماراتية
جديدة سداسية الدفع ،تحمل اسم "منر  ،"6x6وتعد األوىل من نوعها يف املنطقة الخليجية
والعربي��ة ،وقال محمد املزروعي املدير العام لرشكة منر" :إن الرشكة تفخر بإطالق أحدث
منتجاتها املدرعة الجديدة سداس��ية الدف��ع "منر  "6x6يف آيدكس  2013والتي تم إنتاجها
بس��واعد إماراتي��ة" ،وأوض��ح أن الرشكة تخصصت يف إنت��اج اآلليات العس��كرية رباعية
وسداسية الدفع من فئات مدرعة وغري املدرعة ،وسلمت بالفعل ما يقرب من  500مركبة
للقوات املسلحة اإلماراتية ،ولديها عقود جديدة لتوريد اآللية يف دول مختلفة.
وكش��فت رشكة منر عن املدرعة الجديدة سداس��ية الدفع والتي تزن  14طناً وميكنها
الس�ير يف مختلف أنواع الطرق والغابات والصحاري واألرايض الطينية وقادرة عىل املناورة
ومضادة لأللغام ،وتحمل  8أفراد وسائقاً وآمرا ً.
وأشار املزروعي إىل أن اآللية تم اختبارها يف اململكة املتحدة يف جبال وغابات وميكنها
الس�ير ملس��افة  700كلم متصلة بوقود الديزل وتتميز مبعدل حامية  7.67آي يب آس من
األلغام ،وذكر أن الرشكة لديها عقود إلنتاج  200آلية سنوياً للجزائر ملدة  15عاماً ،ما يعزز
قدرة الرشكة عىل التنافس وتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
كام تعرض توازن القابضة يف "آيدكس  ،"2013خمسة منتجات جديدة يف مجال الدفاع،
ع�لاوة عىل تقديم ثالث رشكات جديدة تحت مظلة ت��وازن القابضة ،مام يعطي الحدث
أهمي��ة إقليمي��ة وعاملية ،ومن أب��رز رشكات توازن العارضة يف آيدك��س  2013رشكة منر،
ووحدة الطريان لرشكة توازن للصناعات الدقيقة ،ورشكة توازن لألنظمة الدفاعية املتقدمة،
وورش إنتاج رشكة "كراكال" إلنتاج األسلحة وكراكال للذخائر الخفيفة.
وقال محمد الغافيل املدير العام لكراكال للذخائر الخفيفة" :إن مصنع الذخائر الخفيفة
ميل��ك طاق��ة إنتاجية حيث أن الخ��ط اإلنتاجي األول ينتج  5ماليني طلقة يف الش��هر (60
مليون طلقة س��نوياً) ،وس��يتم رفع الطاقة اإلنتاجية يف الشهر املقبل إىل  6.5مليون طلقة،
ومنتصف العام إىل  8ماليني طلقة شهرياً ،باإلضافة إىل  30مليون طلقة  9مللم سنوياً.
وأش��ار إىل أن مراحل التصنيع تتم بأيدي إماراتية بع��د تلقي املواد الخام من النحاس
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والرص��اص وإدخالها األفران والتعبئة املقذوف وغلقه وختم��ه وإجراء االختبارات الالزمة
عليه بداية من التغليف املحكم الذي ال يرسب الرطوبة أو املياه لضامن صالحية الطلقات
النارية ملدة  15عاماً عالوة عىل االختبارات النهائية لرمي الرصاص من خالل ميدان رماية
خ��اص بأبعاد مختلفة للفح��ص والتقييم ،الفتاً إىل أن املنتج��ات "إماراتية" ،وتأيت مطابقة
للمواصفات من حيث معايري الناتو واآليزو  14000و ،18000يف منتجات الذخائر.
وأكد أن إنتاج الرشكة يصل للس��وق األوروبية واألمريكي��ة والكثري من الدول العربية،
واملصنع يعمل عىل مدار الساعة ،ونسعى لرفع الطاقة اإلنتاجية للضعف حتى نلبي حجم
الطلبات التي نتلقاها.
وتفخ��ر "توازن القابضة" بأن منتجاته��ا الدفاعية الجديدة تعتمد عىل مهارات الكوادر
الوطنية يف مختلف املجاالت ،كام توس��عت الرشكة يف إنتاجها حيث ش��هدت طفرة خالل
الس��نوات املاضية بعد إنش��ائها يف  2007يف مجاالت النفط والغاز وبعض مكونات هياكل
الطائرات ومنتجات دفاعية مثل املسدسات وبنادق القنص والبنادق املتطورة ،عالوة عىل
مصنع الذخرية الذي ينتج ماليني قطع الذخائر سنوياً.
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مشاركات متنوعة من أقطاب األرض
تعرض كل جديد يف عالـــم التدريب والقتال

كتب :أحمد السعداوي

متي��ز معرض الدف��اع آيدكس  2013له��ذا العام بتنوع
مش��اركاته وتعدد أجنحته التي عرضت ألحدث تقنيات
التس��ليح والحامية الش��خصية أثناء القتال والتدريب،
وتنوع��ت املش��اركات ب�ين العربي��ة والعاملي��ة ،ومن
املش��اركات الخليجية املميزة يف "آيدك��س" هذا العام،
مش��اركة اململكة العربية الس��عودية التي ساهمت يف
املعرض للم��رة األوىل بنم��وذج لدباب��ة عرصية ،وقال
املس��ؤول عن الجناح العقيد الركن ف��واز محمد الفواز
من القوات الربية الس��عودية ،نظرا ً للشهرة الكبرية التي
إكتس��بها معرض الدف��اع آيدكس  2013ع�لى الصعيد
العاملي فيام يخص معارض التس��ليح والدفاع ،حرصت
القوات املس��لحة السعودية عىل املش��اركة يف املعرض
بفاعلية عرب عرض النموذج املطور للدبابة "أم .آي .أيه.
تو .أس" ،وهي دبابة تتميز بقدرات عسكرية عالية ،غري
أن القوات املس��لحة الس��عودية قد أضافت عليها عدة
تعديالت زادت من كفاءتها القتالية لتؤدي مهامها بقدرة
عالي��ة عىل األداء وتحقيق األه��داف املرجوة ،والدبابة
يص��ل وزنها إىل  67.6طن��اً ورسعتها تصل إىل  41.5ميل
يف الس��اعة الواحدة ،وطاقمها يتك��ون من أربعة أفراد،
ومن أهم املزايا التي أمكن للقوات املسلحة السعودية
توفريها لتلك الدبابة :تس��هيل عملية املس��اعدة الفنية
أثناء القت��ال ،املحافظة ع�لى القدرات الفني��ة العالية
للدبابة وتطويرها عرب إضافة بعض األنظمة ،من أبرزها
نظام تكييف كامل للربج ،نظام ذايت لتشخيص األعطال،
نظ��ام تربيد لخفض درجة الحرارة داخل الدبابة ،إضافة
س��ت بطاريات كمص��در طاق��ة كهربائي��ة احتياطية،
تجديد كامل ملجموع��ة القدرة الخاصة بالدبابة ،الجيل
الثاين من أنظمة الرؤية الحرارية والبرصية.
إىل ذلك أكد الف��واز أن اململكة تفخر بتواجد أبنائها
ضمن هذا املعرض العاملي الذي يقام يف دولة اإلمارات،
ويتميز بوج��ود أكرب رشكات الس�لاح يف العامل ،ويزوره
املعنيون بشؤون التسليح من مختلف بقاع األرض ،وهو

ما يعطي للمعرض زخامً كبريا ً ،ويدفع الجميع للمشاركة
فيه واإلفادة م��ن الكمية التقني��ة واملعلوماتية الكبرية
املتاح��ة عرب هذا التجم��ع الكبري الختصاصي��ي الدفاع
والتسليح املشاركني يف املعرض.
ومن املعروضات املميزة يف املعرض هذا العام ،تعرض
رشيكة "ريفيجن" م��ن الواليات املتحدة األمريكية ،نظام
حامي��ة الرأس والعينني األول من نوع��ه يف العامل ،والذي
يكفل حامية شبه تامة يف ميادين القتال والتدريب ويرفع
الكفاءة القتالية ملس��تخدميه حس��بام أفاد أليكس هوبر
مس��ؤول الجناح ،وذكر أن نظام الحامية يضم العديد من
القطع التي ال غنى لكل من يف ميادين القتال والتدريبات
عنها ،ويصل سعر هذا النظام نحو  1500دوالر.
وأك��د هوبر أن هذا النظام اكتس��ب س��معة عاملية
كبرية ومتت تجربته يف أفغانستان بشكل عميل ،استحق
إش��ادة الخرباء العس��كريني يف العامل ،م��ا زاد من حجم
اإلقب��ال عىل اقتنائ��ه نظ��را ً ألهميت��ه ودوره يف توفري
الحامية الكاملة للرأس والعينني.
وم��ن مملك��ة البحري��ن ش��اركت رشك��ة "جن��ادا"
مبجموعة من وس��ائل التدريب واإلعاشة الحديثة خالل
القت��ال والتدريب ،منها خيمة كب�يرة ميكن أن يحملها
املقاتل عىل ظهره ويس��هل فردها واستخدامها يف كافة
لا عن عرضها ألدوات
الظ��روف القتالية واملناخية ،فض� ً
إستحامم بسيطة وعملية داخل خيمة صغرية مخصصة
لذلك ويسهل حملها ،وتوفر مقدارا ً كبريا ً من املاء الذي
قد يستهلك يف مثل هذه الظروف.
عن هذه املش��اركة قالت س�يرين عب��ود إن معرض
الدفاع الدويل حدث عاملي وتحرص الرشكة عىل املشاركة
فيه باستمرار ،وعرض كل جديد لديها ،نظرا ً لقدرته عىل
إس��تقطاب أعداد كبرية من الدول من كافة أنحاء العامل
والخرباء العس��كريني ،ملطالعة محتوي��ات املعرض وما
يقدمه من أح��دث التقنيات واآلليات املس��تخدمة يف
ميادين التدريب والقتال.

برج متميز خملتلف الدبابات
اخلفيفة إىل املتوسطة
رصح املستش��ار العسكري لرشكة يس إم آي ديفنس البلجيكية تيم
ه��ول للنرشة اليومية" :أنه وبعد أن أصبح التوجه يف عامل املدرعات
نحو إس��تخدام الدبابات الخفيفة إىل املتوس��طة التي ال يزيد وزنها
ع��ن  25طناً بدالً من الدبابات الثقيلة الت��ي جاوز وزنها أحياناً 80
طناً يف اآلونة األخرية بسبب سهولة نرش األوىل يف الرصاعات الحديثة
التي غلب عليها طابع حرب املدن وسهولة نقلها إىل ميادين القتال
وحركتها العالية مقارنة باألخ�يرة" .ظهرت الحاجة إىل أبراج فريدة
م��ن نوعها لتزويد هذا الن��وع من الدبابات ولذل��ك أيضاً عرضت
الرشك��ة وألول مرة يف آيدك��س  2013مفهوم ال�برج املتطور الذي
أطلقت عليه اس��م  CTV 105 HBالذي يتميز بخفة وزنه وقوته
ودقت��ه وميك��ن تجهيزه مبدف��ع كوكري��ل يس يت -يس يف  105ملم
املحلزن السبطانة عايل الضغط مع ُملقِّم آيل متطور قادر عىل تدمري
األه��داف بالرغم من خفة وزنه وميكن اس��تخدامه يف حرب املدن
والبيئات الجبلية وضد األه��داف الجوية بطيئة الطريان ألنه ميكن
توجيهه باالرتفاع حتى  42 +درجة ،كام ميكن لهذا املدفع أن يرمي
صواريخ مضادة للدبابات ،وبهذا يتم االستغناء عن تركيب قاذفات
للصواريخ عىل جسم الدبابة ما يجعلها أقل قابلية للكشف من قبل
الع��دو ،وكخي��ار آخر ميكن تزويد هذا ال�برج مبدفع من عيار 120
ملم أملس الس��بطانة ميتاز بتسارعه العايل لرماية القذائف الخارقة
للدروع املضادة للدبابات.

ماين وولف لنزع األلغام
ألول مرة يف آيدكس

أكد الس��يد فيليب ف��ون ميكاليس كب�ير امل��دراء التنفيذيني يف
رشك��ة ماين وولف يف ترصيح للن�شرة اليومية بأن الرشكة قامت
وللم��رة األوىل بعرض نظام متميز لنزع األلغ��ام املضادة لألفراد
واملتفج��رات املبتكرة والقنابل املزروعة عىل قارعة الطرقات ،كام
ميكن إس��تخدامه يف املناطق الحرجة التي يصعب الوصول إليها
ع��ادة ولتطهري الغاب��ات واألدغال ،والطرق��ات الضيقة واملداخل
يف ح��رب املدن ،وكذلك تطهرياملدرجات م��ن الذخائر العنقودية
واملخلفات املتفجرة للحروب ،ويف املش��اريع اإلنس��انية الصغرية
لنزع األلغام ،ويتميز هذا النظام الذي أطلق عليه اس��م مايكرو
ماين وولف بصغر حجمه وس��هولة نقله وإمكانية تس��يريه عن
بعد ما يس��اعد عىل الحفاظ عىل الحياة البرشية ،وميكن لشخص
واحد فقط أن يسريه ،ولتأهيل العنرص البرشي عىل قيادته يحتاج
وس��طياً إىل دورة ال تزيد عن أربعة أسابيع ،وميكن استخدام هذا
النظ��ام الذي تعاقدت دول��ة اإلمارات عىل رشاء أعداد منه  -كام
أعل��ن يف اليوم الثاين للمع��رض -من قبل ق��وات األمن الداخيل
لنزع العبوات الناس��فة واملفخخات ،كام ميكن للقوات املس��لحة
استخدامه لنزع األلغام يف البيئات التقليدية ،ويف املناطق الجبلية
أيض��اً ،تجدر اإلش��ارة إىل أن ماين وولف ميتاز أيض��اً بخفة وزنه
الذي ال يزيد عن  1300كلج .وقد زود النظام بجنازير من املطاط
للعمل عىل الطرقات املعبدة بدالً من الدواليب لتصل رسعته 15
كلم يف الساعة.
25
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سرتاتا لتصنيع مكونات الطائرات تشارك يف آيدكس 2013
كتبت :حنني الداود
تش��ارك "سرتاتا للتصنيع" يف معرض آيدكس  2013ضمن جناح مبادلة لتعريف الزوار عىل
برامجها التصنيعية ،وقالت الرشكة أنها أنجزت خالل العام الحايل  300ش��حنة جديدة من
مكون��ات الطائرات للناق�لات العاملية املتعاقدة معها ،يف الوق��ت الذي ترفع فيه خطوط
إنتاج مصنعها بالعني من  5حالياً إىل  9بنهاية . 2013
وق��ال بدر العل�ماء الرئيس التنفيذي للرشك��ة" :إن الرشكة املتخصص��ة بتصنيع أجزاء
وهي��اكل الطائرات واململوكة بالكامل لرشكة مبادلة للتنمية ،قامت منذ بدء علمياتها عام
 2010حتى اآلن بتس��ليم أكرث من  300شحنة لرشكات تصنيع الطائرات التجارية العاملية،
وتحتوي كل ش��حنة عىل م��ا بني قطعة مثل العمود األفقي لطائ��رة  ATRإىل  17قطعة
مثل رفارف األجنحة لطائرة  ."A330وقالت الرشكة أنها قامت مؤخرا ً بتس��ليم أول شحنة
من جنيحات الطائرات املخصصة لطائرات إيرباص  A 330يف مدينة برمين األملانية ،التي
س��يتم تركيبها عىل طائرات جديدة تتس��لمها "اإلتحاد للطريان" يف ماي��و املقبل ،وأكدت
"سرتاتا" أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية يف عالقتها برشكة "إيرباص" األوروبية لصناعة
الطائرات ،وتسهم يف تحويل "سرتاتا" إىل مورد رئيس للجنيحات املجمعة لطائرات إيرباص
 ،A 330ك�ما تعزز من مكانتها العاملية املتنامية كم��ورد معتمد وموثوق ألجزاء وهياكل
الطائ��رات األكرث تعقيدا ً ،وصممت هذه الجنيحات للتحكم يف دوران الطائرة واملس��اعدة
عىل تحويل اتجاه طريانها.
وقال العلامء أن هذه الش��حنة من الجنيحات املجمعة هي ثاين املنتجات التي توفرها
رشكة "س�تراتا" ل��ـ "ايرباص" بطريقة مبارشة ،حيث إن "س�تراتا" كانت ت��ورد األلواح من
الجنيحات املكونة من املواد املركبة من ألياف الكربون منذ عام  2011بشكل حرصي ،ثم
افتتحت خط اإلنتاج لتجميع هذه األلواح يف النصف الثاين من العام املايض.
وبدأت الرشكة يف عام  2010وبعد أش��هر قليلة من اكتامل منشآتها ،بتزويد "إيرباص"
بأجزاء ثانوية من هياكل األجنحة ش��ملت األس��طح الخارجية لرفارف األجنحة وأس��طح
جنيح��ات الطائرات ،ومنذ ذل��ك الحني عملت الرشكة عىل تطوي��ر إمكاناتها وقدراتها مبا
يضم��ن تصنيع أجزاء وقطـع طائرات متــطورة وأكرث تعقيدا ً لرشكائها ،ومع تس��ليم هذه
الش��حنة ،باتت الرشكة مزودا ً أساس��ياً ملجموعة الجنيحات املجمعة لطائرات إيرباص من
طراز  ،A 330كام سلمت الرشكة الشهر املايض جنيحات عمودية لرشكة الطريان اإليطالية
"ألينيا آيرمايك" ،األمر الذي يس��هم يف دعم جهود الرشكة الهادفة لتصميم وتصنيع هياكل
األجنحة والذيل يف املس��تقبل.وقال العلامء إن "سرتاتا" تتوقع منوا ً كبريا ً يف خطـوط اإلنتاج
التابع��ة لها ،وإضافة خطوط إنتاج جديدة العام الحايل ،وأوضح أن الرشكة متتلك خمس��ة
خط��وط إنتاج حتى نهاية عام  ،2012وأنها س��تضيف أربعة خط��وط جديدة عام ،2013
وق��ال إن خطوط اإلنتاج واملنتجات التابعة لها تؤكد أن "س�تراتا" رفعت كفاءتها وطورت
قدراته��ا ليك تصبح موردا ً رئيس��ياً لهي��اكل الطائرات املصنعة من امل��واد املركبة ،وبلغت
القيمة اإلجاملية الستثامراتها نحو  900مليون درهم ،فيام بلغت القيمة اإلجاملية لعقود
الرشكة حوايل س��بعة مليارات درهم ،وفيام تتوقع الرشك��ة مضاعفة إيراداتها خالل العام
الح��ايل لتتج��اوز  200مليون درهم ،وهو ضعف ما تحقق الع��ام املايض ،وتهدف الرشكة
إىل زي��ادة إيراداتها لتصل إىل  3,67مليار درهم (مليار دوالر) س��نوياً بحلول  ،2020ومن
أج��ل ذلك تواصل الرشكة الخوض يف محادثات بناءة مع كربيات رشكات تصنيع الطائرات
التجارية يف العامل ،للوصول إىل اتفاقيات رشاكة يف التصنيع.
وتطمح رشكة "س�تراتا" التي تتخذ من مدينة العني مقرا ً لها ،يف أن تكون من املوردين
الرئيس��يني والرشكاء الرواد يف مجال تصنيع قطع وأجزاء الطائ��رات التجارية يف العامل ،مبا
يضم��ن تعزيز مكانة أبوظب��ي ومدينة العني باألخص كمركز عامل��ي لصــناعة الطريان يف
العامل ودعم رؤية أبوظبي االسرتاتيجية  2030لتنمية اقتصاد مستدام.
وتعمل رشكة س�تراتا وفق أحدث التقني��ات يف تصنيع هياكل وأجزاء طائرات مصنوعة
من املواد املركبة والتي من ش��أنها اس��تخدام كميات أقل من الوقود ،وجعل الطائرة أقل
وزناً وأرسع ،إضافة إىل تسهيل أعامل الصيانة.
متتلك رشكة مبادلة للتنمية رشكة سرتاتا بالكامل ،وتعد جزءا ً من وحدة مبادلة لصناعة
الطريان ،وحدة األعامل املس��ؤولة عن ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي متكامل لصناعة
26

الطريان.ويعمل لدى س�تراتا  533موظفاً ،منهم نحو  170مواطناً ومواطنـــة ،ميثلون نحو
 % 32م��ن العدد اإلج�مايل للموظفني يف الرشكة .وتهدف الرشكة إىل رفع نس��بة التوطني
لتص��ل إىل  % 50يف  ،2015علامً بأن  120من املواطنني يعملون حالياً يف عمليات اإلنتاج،
وهو قس��م التصنيع ،وكانت الرشكة قد رفعت نس��بة التوطني خالل العام األول لتش��غيل
عملياتها من  % 1إىل  ،.% 30ويعمل يف الرشكة موظفون من أكرث من  30جنسية مختلفة،
يف حني تشكل النساء  % 26من العاملني ،وتشكل املرأة اإلماراتية حوايل  % 80من القوى
العاملة الوطنية يف سرتاتا ،ويبلغ حجم منشأة سرتاتا  21,6ألف مرت مربع.

لوكهيد مارتن
حزمة قدرات لفرض القانون
واألمن العام
أكد السيد نبيل عازار مدير الربامج الدولية وتطوير األعامل يف رشكة لوكهيد مارتن
يف ترصيح للنرشة اليومية أن الرشكة متتلك حزمة من القدرات التي ال تتوفر لكثري من
ال�شركات األخرى من أجل الحفاظ عىل األمن العام ،و فرض القانون والنظام وتعزيز
املعرفة باألوضاع وآخر املس��تجدات عىل الساحة ،وتضم هذه القدرات ،االستخبارات
الجيوفضائية التي تتجاوز حدود رس��م الخرائط لتوفر صورة تفاعلية ملا يحدث عىل
األرض ،وتدمج الصور باملعطيات التلفزيونية املرئية وبيانات املستش��عرات املختلفة
وتحلل التغ�يرات وتتعقب األحداث حال تكش��فها ،وتتمثل الق��درة الثانية للرشكة
باألمن اإللكرتوين الذي يحمي البيانات يف املقام األول ،ومن أجل ذلك صممت لوكهيد
مارتن هندس��ة طبقات متعددة للدفاع ضد حتى أكرث التهديدات تقدماً متكنها من
كش��ف االخرتاقات اإللكرتونية وتعقبها والقيام بإجراءات دفاعية نش��طة ،وبالتشفري
الالس��ليك لتأمني االتصاالت ،والقيام بالتحليل املتقدم للتعرف عىل التوجهات والتنبؤ
بالتهديدات قبل تبلورها ،القدرة الثالثة وتتمثل بالقيادة والس��يطرة واالس��تخبارات
وتعتم��د عىل مراكز قيادة مدمجة من أجل فرض القانون واألمن ،ومتكني املس��ؤولني
من املحافظة عىل التواصل حتى يتمكنوا من التنبؤ باألحداث والرد عليها برسعة.
الق��درة الرابعة وتتمث��ل بالتضاريس البرشي��ة واالس��تخبارات مفتوحة املصادر،
التي ميكن بوس��اطتها مس��ح اإلنرتنت بصورة لحظية والبحث عن املستجدات حول
أحداث جارية وتتطور للمس��اعدة يف القيام بالرد عىل الطوارئ وفرض النظام ومتكني
املسؤولني من التنبؤ واالستجابة إىل الحاجات امللحة ،والتعرف عىل التوجهات والتنبؤ
باألزمات املحتملة ،وتعقب سيناريوهات الطوارئ والرد عليها بأقىص رسعة.
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السعوديـــــــــة
تعرض العربــة
العسكريــــــــة
"طويق" ألول
مرة يف معرض
آيدكس 2013
كتبت :مونية حنني
تعرض املؤسس��ة العامة للصناعات الحربية السعودية
يف مع��رض "آيدك��س" 2013للمرة األوىل عرب��ة "طويق"،
وهي عربة مضادة لأللغام والكامئن تم تطويرها وإنتاجها
يف مصن��ع املدرعات واملعدات الثقيلة التابع للمؤسس��ة،
وتتميز بقدرتها العالي��ة عىل التكيف مع أصعب الظروف
املناخية والصحراوي��ة يف اململكة ،وتم تصنيع هذه املركبة
لنقل األفراد واألس��عاف ،كام أنها مجه��زة بأحدث أنظمة
التدريع والتسليح والحامية ضد األسلحة الغري تقليدية.

ومن جهته ذك��ر العميد محمد العويهيل املرشف العام
عىل الرشكات السعودية املشاركة يف املعرض" :إن املؤسسة
ناش��طة يف مجال صناعة املالبس والتجهيزات العس��كرية،
إضاف��ة إىل تصني��ع مدرعات ومع��دات يف مصنع املنطقة
الرشقية ،إضافة إىل أنها توفر األسلحة الخفيفة والذخائر".
وأك��د العميد العويهيل عىل أن مع��رض "آيدكس" يعد
واجهة اس��تثامرية مهمة عىل املس��توى االقليمي والعاملي
مشريا ً إىل أن السعودية تس��عى لتطوير صناعاته الدفاعية
واالس��تفادة من الخربات األجنبية ،الفتاً إىل التعاون الكبري
الذي يربط السعودية ودول الخليج يف هذا املجال.
ويعرض الجناح السعودي أيضاً يف معرض "آيدكس"2013

منوذجاً لطائرة بدون طيار التي تعمل املؤسسة عىل تجهيز
خطوط اإلنتاج لتصنيع جميع أجزائها ،وتتميز هذه الطائرة
بخف��ة وزنها وقدرتها عىل التخف��ي إضافة إىل أن حمولتها
متعددة وتشمل أنظمة التصوير تعمل نهارا ً وليالً ،ويسعى
املرشف��ون عىل الجناح الس��عودي التعريف بالتقدم الذي
حققته السعودية يف مجال الصناعات العسكرية الدفاعية،
كام يتطلعون لعقد رشاكات مهمة مع دول املنطقة خاصة
وأن التوت��رات اإلقليمية أضحت تف��رض عىل دول الرشق
األوس��ط وخاصة الخليج العريب تطوير أنظمتها الدفاعية،
والتحول من دول مس��توردة إىل دول مصدرة للتكنولوجيا
العسكرية عىل املستوى املحيل والدويل.

"مرسيدس" األملانية تعرض سيارة شرطة بنظام دفاعي متطور
كتبت :مونية حنني
تعرض رشكة "مرس��يدس" األملانية مركبات عس��كرية
متطورة لكن ما ميّز معروضاتها سيارة مرسيدس من نوع
الدفع الرباعي التي حظيت باهتامم زوار الجناح األملاين،
وصنعت الس��يارة خصيصاً للقوات العس��كرية واملدنية
الخاصة م��زودة بكامريات متطورة إضافة إىل أنها تحمي
الركاب من أي خطر خارجي.
طوهيش":
"كالوز
مرسيدس
وذكر املتحدث باسم رشكة
وأكد "كالوز طوهيش" أن س��يارات مرس��يدس املدنية املركبات عىل املستوى العاملي.
"إن الرشكة صنعت هذه الس��يارة خصيصاً لحامية األفراد تحقق أرباحاَ هائلة للرشكة إال أن "املرس��يدس" تنش��ط
ويشهد الجناح األملاين حركة جيدة وإقباالً ملحوظاً من
س��واء يف املجال العسكري أو املدين من أي اعتداء ،وهي أيضاً يف مجال الدفاع العس��كري وتعقد آماالً كبرية لعقد قب��ل زوار املع��رض الذين أكدوا عىل أن املرس��يدس تثري
سيارة معدة للرشطة لكنها متعددة االستعامالت ،كام أنها رشكات م��ع مختل��ف املش��اركني باملعرض ،ك�ما ذكر أن فضولهم خصوصاً وأن الرشكة تتميز بس��معة جيدة عاملياً
متتاز بش��كل أنيق لفتت أنظ��ار زوار الجناح كام أضافت الرشكة مستعدة لتصنيع أي نوع من املركبات العسكرية لكن املثري يف املعرض بالنسبة لهم هو معروضات الرشكة
ألوانها املكونة من األبيض واألخرض رونقاً خاصاً للسيارة" .مستفيدة من س��معتها وخربتها الطويلة يف مجال تصنيع يف املجال الدفاع العسكري .
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