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االمارات العربية املتحدة  -القوات املسلحة مديرية التوجيه املعنوي

حممد بن راشد وحممد بن زايد وأولياء العهود
يشهدون إفتتاح آيدكس 2013

ش��هد صاحب السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل جانبه الفريق أول س��مو الشيخ
محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
أمس وقائع الحفل الرسمي ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس  "2013ومعرض
الدفاع البحري "نافدكس".
بدأ الحفل بالسالم الوطني لدولة اإلمارات ،ثم شهد صاحب السمو نائب رئيس

الدولة العرض الرئييس لإلفتتاح الرس��مي الذي متثل يف س��يناريو لهجوم عسكري
وهمي وصد هذا الهجوم ،والذي شاركت فيه جميع أنواع األسلحة الجوية والربية
والبحرية من قواتنا املسلحة الباسلة نال إعجاب الحضور.
وتجسدت يف العرض الوهمي املهارات العسكرية ذات املستوى العايل للقوات
التي شاركت يف هذا العرض أمام املنصة الرئيسية التي إكتظت بالحضور من دولة
اإلمارات والدول العربية والصديقة.تتمة الخرب ص 4

حمدان بن زايد
يفتتح الدورة الثانية ملعرض
الدفاع البحري نافدكس

تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه الله" إفتتح س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهي��ان ممثل الحاكم يف
املنطق��ة الغربية أمس الدورة الثانية ملعرض الدف��اع البحري "نافدكس "2013
الذي يقام عىل الرصيف البحري املقابل للمنصة الرئيسية ملركز أبوظبي الوطني
للمعارض.
ويع��د "نافدكس" املصاح��ب ملعرض "آيدك��س  ،"2013واللذي��ن تنظمهام
رشكة أبوظبي الوطنية للمع��ارض "أدنيك" بالتعاون مع القيادة العامة للقوات
املسلحة ،الحدث األول من نوعه يف دولة اإلمارات املرتبط بقطاع الدفاع واألمن
البحري وأحد أبرز املعارض املتخصصة عىل مستوى املنطقة.تتمة الخرب ص 5
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رئيس األركان يستقبل رئيس هيئة األركان املشرتكة األردنية

إس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان القوات
املس��لحة مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل «آيدك��س »2013مبركز أبوظبي الدويل
للمعارض صباح أمس س��عادة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن رئيس هيئة
األركان املشرتكة األردنية.
جرى خالل اللقاء إستعراض عالقات التعاون بني دولة اإلمارات العربية املتحدة
واململكة األردنية الهاشمية وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة
إضافة إىل الشؤون ذات الصلة باملجاالت العسكرية و الدفاعية.

ك�ما جرى تبادل األحاديث حول أهمية إنعقاد مع��رض الدفاع الدويل آيدكس
 2013باعتباره حدثاً عس��كرياً عاملياً يس��تقطب كبار ال�شركات العاملية املصنعة
ألنظمة الدفاع والس�لاح ويؤمه كبار املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة ملا
يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الس�لاح والدفاع بالشكل
الذي يلبي متطلبات واحتياجات مختلف جيوش العامل.
وقد أش��اد الضيف بحسن إدارة وتنظيم املعرض وما يشهده من إقبال متواصل
يربهن عىل نجاح اإلمارات وريادتها يف الصناعة املعرضية.

رئيس األركان يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين
إس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس
أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل «آيدكس
 »2013مبرك��ز أبوظب��ي ال��دويل للمعارض صباح أمس س��عادة
الفريق أول ميش��ل كوس��تار أكوس رئيس أركان الدفاع الوطني
اليوناين.
جرى خ�لال اللقاء إس��تعراض عالقات التعاون ب�ين البلدين
وجوان��ب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املش�تركة إضافة
إىل الشؤون ذات الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.
ك�ما جرى تبادل األحاديث حول أهمية إنعقاد معرض الدفاع
الدويل آيدكس  2013باعتباره حدثاً عس��كرياً عاملياً يس��تقطب
كب��ار الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة الدفاع والس�لاح ويؤمه
كب��ار املس��ؤولني وصناع الق��رار من دول املنطقة مل��ا يوفره من
أرضية تعرض آخ��ر ما توصلت إليه تكنولوجيا الس�لاح والدفاع
بالشكل الذي يلبي متطلبات وإحتياجات مختلف جيوش العامل.
وقد أش��اد الضيف بحس��ن إدارة وتنظيم املعرض وما يشهده
م��ن إقب��ال متواصل يربه��ن عىل نج��اح اإلم��ارات وريادتها يف
الصناعة املعرضية.
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قائد القوات اجلوية يستقبل رئيس األركان اجلوية الربيطاين
إستقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن
س��ويدان س��عيد القمزي قائد الق��وات الجوية
والدفاع الج��وي مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل
“آيدك��س  »2013صب��اح أم��س الفري��ق أول
س��تيفن دالتون رئيس األركان الجوية الربيطاين.
وتم خ�لال اللقاء الذي ح�ضره عدد من ضباط
الق��وات الجوية والدفاع الج��وي وأعضاء الوفد
املرافق للضيف مناقشة عدد من املواضيع ذات
اإلهتامم املشرتك.

قائد القوات اجلوية يستقبل
عددًا من كبار ضيوف آيدكس
استقبل س��عادة اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان سعيد القمزي قائد
القوات الجوية والدفاع الجوي مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل «آيدكس »2013
صب��اح أمس ع��ددا ً من كبار ضيوف املعرض وهم :الفريق ش��اهد إقبال وكيل
ال��وزارة إلدارة اإلنتاج يف وزارة الدفاع الباكس��تانية ،ومع��ايل فيلب دون عضو
الربمل��ان ووزير معدات ودعم تكنولوجيا الدفاع يف بريطانيا ،والفريق س��اميون
مايول كبري مستش��اري الدفاع الربيطاين للرشق األوس��ط ،كام إس��تقبل السيد
سلهاوسن رئيس الوفد ومدير املشرتيات لوزارة الدفاع األملانية.
وت��م خالل اللقاءات التي حرضها ع��دد من ضباط القوات الجوية والدفاع
الجوي وأعضاء الوفد املرافق للضيف مناقشة عدد من املواضيع ذات اإلهتامم
املشرتك.

قائد القوات البحرية يستقبل قائد القيادة املركزية
للقوات البحرية األمريكية
إس��تقبل س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد
املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل
«آيدك��س  »2013صب��اح أمس الفريق بح��ري جون دبليو
ملري قائد القيادة املركزية للقوات البحرية األمريكية والوفد
املرافق له.
وت��م خالل اإلجت�ماع الذي حرضه عدد م��ن كبار ضباط
القوات البحرية وأعضاء الوفد الزائر إستعراض أوجه التعاون
والتنسيق القائم بني القوات البحرية لدولة اإلمارات العربية
املتح��دة والقوات البحرية األمريكية ،كام تم مناقش��ة عدد
من املواضيع العسكرية املشرتكة.
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حممد بن زايد يقوم بجولة يف معرض آيدكس

قام الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد
األع�لى للقوات املس��لحة بجولة أمس تفقد خاله��ا عددا ً من األجنحة الدولية املش��اركة يف
مع��رض الدفاع الدويل آيدكس  ،2013وبدأت جولة س��موه بزيارة إىل جناح جمهورية رصبيا
يف املعرض .
وكان يف استقبال سموه لدى وصوله الجناح معايل الكسندر فيتشيش النائب األول لرئيس
الوزراء وزير الدفاع الرصيب وعدد من كبار املسؤولني يف الجناح الرصيب.
واطلع الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل نهيان خالل الزي��ارة عىل ما تضمنه
الجناح من الرشكات واملؤسس��ات والهيئات وأهم املعروضات واملعدات العسكرية واألنظمة
الدفاعية وآخر ما توصلت إليه الرشكات الرصبية يف تقنيات وتكنولوجيا السالح والدفاع.
كام قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إىل الجناح الرويس التقى
تتمة
كام حرض االفتتاح عدد من أصحاب الس��مو الش��يوخ ومعايل الوزراء
وكبار املس��وولني وكبار القادة العسكريني والس��ادة الضيوف من الدول
العربية الشقيقة والصديقة.
هذا وقد إس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" بحضور
الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة يف قاعة املؤمترات الكربى يف مركز
أبوظب��ي الوطني للمعارض رؤس��اء وفود أكرث من  57دولة مش��اركة يف
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس  "2013والوفود الزائرة من ضيوف
اإلمارات.
ورحب صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيوف
عىل أرض اإلم��ارات متمنياً لهم طيب اإلقامة وتحقي��ق النتائج املرجوة
لدولهم يف تعزيز عالقات التعاون التجاري واالقتصادي مع دولة اإلمارات
ودول املنطقة.
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خاللها معايل دينيس مانرتوف وزير التجارة والصناعة الرويس .
واس��تمع س��موه من املس��ؤولني الروس عىل طبيعة مش��اركتهم يف معرض آيدكس وأهم
الصناعات التي يتم عرضها خالل املعرض .
بعدها انتقل سمو ويل عهد أبوظبي إىل جناح رشكة داسو الفرنسية للطريان والتقى السيد
اريك ترابيري رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة داسو  ..وتبادل سموه مع املسؤول
الفرنيس الحديث حول تطورات صناعة الطريان بشقيها املدين والعسكري.
واختتم س��موه جولته بزيارة إىل الجناح الربيطاين حيث ألتقى س��موه بالسيد فيليب دان
وزير الدفاع الربيطاين ملعدات الدفاع والدعم والتكنولوجيا والذي رحب بزيارة س��موه وقدم
رشحاً عن أبرز املعدات والتقنيات الدفاعية وما وصلت إليه صناعة الدفاع الربيطانية وطبيعة
مشاركة الرشكات وهيئات التصنيع الربيطانية يف معرض الدفاع الدويل “آيدكس .”2013
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الشيخة فاطمة بنت مبارك تشهد
افتتاح فعاليات آيدكس 2013
ش��هدت سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيس��ة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية
رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة أمس افتتاح فعاليات آيدكس  2013يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأبدت سمو الشيخة فاطمة إعجابها باملستوى املتميز الذي وصل إليه املعرض بتوجيهات صاحب السمو الشيخ
خليف��ة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الل��ه" نظرا ً للجهود التي بذلها القامئ��ون عليه بتوجيهات ومتابعة
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وقامت س��موها عقب االفتتاح بجول��ة يف مختلف أجنحة املعرض رافقتها خاللها عدد من الش��يخات وقيادات
العمل النسايئ بالدولة.
وأش��ادت س��موها مبعرض آيدكس الذي يعد من أهم املعارض املتخصصة الت��ي تنظمها أبوظبي ويندرج ضمن
توجه إسرتاتيجية تستهدف تنويع االقتصاد ملا ميثله من قيمة اقتصادية تساهم يف تعزيز االقتصاد الوطني.
وأضافت س��موها أن هذا النجاح يأيت انعكاس��ا للجهد املتكامل والتخطيط اإلس�تراتيجي للدولة ويأيت من إدراك
أهمي��ة صناعة املعارض ودورها يف تنش��يط االقتص��اد الوطني وتحريك منو القطاعات غ�ير النفطية وتعزيز جهود
الرشكات الوطنية لتطوير خرباتها التقنية والتكنولوجية وتفعيل دور القطاع الخاص يف التنمية الشاملة.

وكيل وزارة الدفاع يزور جناح جملة «درع الوطن» ويشيد
باملعرض وما رافقه من فعاليات
قام سعادة الفريق الركن عبيد محمد عبدالله الكعبي وكيل وزارة الدفاع
بزي��ارة لجناح مجلة «درع الوطن» مبعرض آيدكس  ،2013وأش��اد س��عادته
يف حدي��ث للنرشة بتميز املعرض مام أكد مكانته من خالل عدد املش��اركني
وكبار الزوار وحجم املش��اركة كام أشاد بنوعية املعروضات التي تتجدد حقاً
م��ع كل دورة ومتثل أرق��ى ما أنتجته الرشكات العاملي��ة يف مجال الصناعات
الدفاعية ،وقال أن معرض «آيدكس» الذي تزامن معه معرض الدفاع البحري
«نافدكس» ومؤمت��ر الدفاع الخليجي ،أتاح فرص��ة مثالية لإلطالع عىل مدى
التطور ال��ذي طرأ عىل الصناع��ات الدفاعية واملعدات البحرية ،كام ش��كل
مس��احة حقيقية لتبادل األفكار والخربات مام من ش��أنه أن يصب يف خدمة
األمن والسالم العامليني.

تتمة
قائد القوات البحرية بجولة عىل عدد من األجنحة الوطنية والدولية ،حيث تشارك  80رشكة
وقام سمو الشيح حمدان بن زايد آل نهيان يرافقه معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من  15دولة حول العامل ،فضالً عن تسع سفن عسكرية زائرة من الواليات املتحدة األمريكية
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،وس��عادة اللواء الركن عيىس س��يف محمد املزروعي وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة وباكستان باإلضافة لسفن إماراتية.
نائب رئيس أركان القوات املسلحة ،وسعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ
وأطلع س��موه عىل أحدث ما أنتجته الرشكات العارضة من تشكيالت متنوعة من السفن
وال��زوارق البحري��ة والفرقاط��ات الحربية والغواص��ات وما تتزود به م��ن أنظمة وقدرات
ومواصفات لتأدية املهام والواجبات البحرية.
واستمع سموه من العارضني إىل رشوح عن مميزات القطع البحرية متعددة االستخدامات
واألدوار التي تؤديها يف أوقات السلم والحرب للتصدي للتهديدات املختلفة التي تتعرض لها
السفن واملنشآت الحيوية الساحلية والبحرية ،إضافة إىل أحدث التقنيات الدفاعية البحرية
املستخدمة يف الحامية من القرصنة والهجامت العدائية وكشف األلغام واملتفجرات البحرية
والحفاظ عىل أمن وسالمة املياه اإلقليمية.
ك�ما اطلع س��موه خالل الجولة عىل أنظمة أمن الس��واحل وحل��ول االتصاالت البحرية
ومنظوم��ات تس��ليح الزوارق والس��فن الت��ي تضمها الس��فن الحربية واملراك��ب البحرية
واملركبات الربمائية القتالية.
وعرج س��موه عىل الس��فينة "كورفيت أبوظبي" التابعة للقوات البحرية لدولة اإلمارات
حيث تعرف سموه من كبار الضباط عىل أبرز خطط التحديث والتطوير لتعزيز األداء ورفع
الجاهزية للحفاظ عىل أمن وسالمة السواحل واملنشآت الحيوية لدولة اإلمارات.
5
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وزيــرة التجــارة اخلارجيــة:
اإلمارات تتصدر السبق العاملي يف صناعة املعارض
وجهت معايل الش��يخة لبن��ى بنت خالد القاس��مي وزيرة
التج��ارة الخارجي��ة كلمة إىل النرشة اليومي��ة التي تصدرها
مجلة درع الوطن مبناس��بة معرض آيدكس  2013جاء فيها:
تعد صناعة املعارض صناعة عاملية بال منازع ،وترتبط بتحفيز
كافة مقومات التنمية االقتصادية واالجتامعية والحضارية يف
أي دولة تستطيع أن تضاهي متطلبات تشييد تلك الصناعة.
وال ش��ك انه بقدر السبق الذي ولجت فيه العديد من دول
الع��امل إلرس��اء ركائز قوية وراس��خة لتل��ك الصناعة ،بقدر
أن ح��ازت املرات��ب املتقدمة عىل صعيد أك�ثر الدول جذباً
وتأسيس��اً لقاعدة نش��طة من املعارض ،وها نحن نرى دولة
اإلم��ارات العربية املتح��دة ،تتصدر عاماً بعد عاماً الس��بق
العامل��ي ب�لا من��ازع يف تحولها لخلي��ة ال ته��دأ يف تنظيم
واستقطاب واستضافة املعارض العاملية ،ألدراك قيادة دولتنا
الرشيدة "حفظها الله" ،بأن تدشني آفاق االنفتاح عىل العامل
بدوله ودويالت��ه وأقاليم��ه وأثنياته املتع��ددة ،هي الباب
األوح��د لتعزيز خطى التطور والن�ماء و االنفتاح والرشاكة،
وهي لغة العرص التي ينبغي أن تتحدث بها اإلمارات للعامل
ب�لا مواربة لألبواب أو هرولة ش��طر خنادق وأتون االنكفاء
الذايت ،دومنا معرفة تجارب ونجاحات اآلخرين.
وها هي دولتنا الفتية مع اتس��اع قاع��دة تلك الصناعة

اإلس�تراتيجية تتح��ول لبوتقة العامل ،وم��ؤرش القياس لرصد
مس��ارات ازدهار وق��وة االقتصاد العاملي م��ن خالل زخم
وتتاب��ع معارضها العاملي��ة املتخصصة ،تس��تضيف وبنجاح
تحس��د عليه وترنو معه أبص��ار العامل ،لـ"مع��رض آيدكس
 ،"2013يف دورته الجديدة ونجاحه الس��اطع منذ تدش��ينه
ألول م��رة الع��ام  ،1993كأح��د أهم وأبرز مع��ارض النظم
والتقنيات الدفاعية والتسليحية يف العامل ،واألكرب منذ أعوام
عديدة يف شامل إفريقيا والرشق األوسط.
وحينام نضع تحت مجه��ر التقييم حزمة الفوائد الهائلة
الت��ي ترافق نجاح الدولة يف تحوله��ا ملركز عاملي للمعارض،
فإننا سنجد تنامي تلك املكاسب واالنعكاسات االيجابية عىل
مختلف القطاعات ورؤى التنمية بالدولة ،فضالً وهو األهم
س��نجد فيها ممرا ً لنقل وتوط�ين التقنيات الحديثة يف ربوع
اإلمارات ،فاملؤسس��ات العاملية ،باتت تهرول وتفد لإلمارات
من كل ص��وب وحدب من كافة بقاع املعمورة للمش��اركة
يف معارضه��ا واغتنام فرص الس��بق بصفقات وترويج عاملي
ملنتجاتها ويف جعبتها أحدث التقنيات العاملية.
وال ش��ك أننا كمس��ؤولني ومواطنني وكاف��ة املقيمني يف
ربوع دولة اإلمارات ،ندرك الحكمة البالغة التي نس��تلهمها
أينام تعاقب��ت علينا األعوام والعقود من قيادتنا الرش��يدة،

بأن االنفت��اح عىل العامل من خالل االهت�مام البالغ بصناعة
املعارض واملؤمترات ،إمنا باتت قدرا ً نعتز به وفلس��فة راقية
ومنظوم��ة من اإلنج��ازات املتتابعة والتي تت��واىل مؤرشاتها
البناءة يف انس��يابية وخطى مدروسة واثقة بأهمية االعتامد
عىل خرباتنا الوطنية الرتاكمية ،يف أن تتصدر اإلمارات السبق
العامل��ي يف صناعة املع��ارض العاملية ،وأن تتح��ول بجدارة
لبوتقة العامل أجمع.

وزير االقتصاد :آيدكس منصة مثالية تستعرض أحدث التقنيات
وج��ه معايل املهندس س��لطان بن س��عيد املنصوري وزير
االقتصاد كلمة إىل النرشة اليومية التي تصدرها مجلة درع
الوطن مبناسبة معرض آيدكس  2013جاء فيها :بات معرض
"آيدكس  "2013يحتل مكانة متقدمة وأولوية يف أوس��اط
ال��دول وال�شركات املصنع��ة واملنتجة ألس��لحة ومعدات
الدفاع ،حي��ث كرس عىل م��دار دوراته الس��ابقة مكانته
املرموقة عىل خارطة معارض الصناعات الدفاعية يف العامل،
فأصب��ح واحدا ً من أهم املع��ارض الدفاعية يف العامل إن مل
يكن أهمها عىل اإلطالق ،خاصة وأنه يش��كل منصة مثالية
تس��تعرض أحدث تقني��ات الصناعات العس��كرية واضعة
أم��ام زواره��ا وضيوفها خيارات ال حرص لها من الوس��ائل
واملعدات واألسلحة الدفاعية األكرث تقدماً وتطورا ً.
وكام ج��رت العادة ،فكل دورة من آيدكس تحمل يف
طياته��ا مزيدا ً من املفاجآت ع�لى الصعيد التكنولوجي
تعكس التط��ور املذهل الذي مييز املنتج��ات الدفاعية
الحديث��ة والتي مل تع��رض من قبل ،وأم��ا عىل الصعيد
التنظيم��ي فق��د أك��دت دول��ة اإلم��ارات ريادتها يف
استقطاب أهم األحداث العاملية يف بيئة تجمع مختلف
األجناس ،ومتثل حلقة وصل بني الرشق والغرب.
ويوفر معرض "آيدكس" الذي بات يشكل حدثاً عاملياً
مرموق��اً مناخاً خصب��اً أمام دول املنطق��ة لالطالع عىل
أحدث املنتجات الدفاعي��ة ورشائها عرب إبرام الصفقات
التجارية مع ال�شركات العارضة ما يضف��ي عليه قيمة
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تجارية وسياحية وتقنية كبرية تساهم يف تعزيز وتدعيم
االقتصاد الوطني وتنوعه.
وتعد استضافة اإلمارات لحدث بهذه األهمية ولفرتة
تتجاوز عقدين من الزمان تأكيدا ً عىل القدرة التنافس��ية
واملكان��ة املرموق��ة التي وصل��ت إليها دولتن��ا ،والثقة
العاملية املكتس��بة مبدى حرفية ومهنية كافة مؤسسات
دول��ة اإلمارات وعملها املش�ترك يف س��بيل إنجاح أهم
األحداث العاملية التي تستضيفها.
وال ش��ك بأن ه��ذا الس��جل الناصع لدولتنا أسس��ت
له قي��ادة دولتن��ا الحكيمة ،حيث جس��دت أبهى معايري
االنفتاح االقتصادي والثقـايف واإلنس��اين يف ظل املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ،ويزداد
ه��ذا النه��ج إرشاقاً تحت قيادة صاحب الس��مو الش��يخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"
وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد.
إن نج��اح دولتن��ا يف اس��تضافة األح��داث الدولية الكربى
يس��تند إىل العديد من العوامل األساس��ية يف مقدمتها العامل
البرشي حيث أولت قيادتنا الرش��يدة أهمية قصوى لإلنسان،
من هنا حرصت عىل تأهيل مواطني الدولة وتسليحهم بالعلم
واملعرف��ة ،يضاف إىل ذلك املوقع الجغرايف اإلس�تراتيجي الذي
جعل الدولة حلقة وصل والتقاء ملختلف قارات العامل ،وتلعب

البني��ة التحتية الحديثة التي تتمت��ع بها اإلمارات وتتفوق بها
ع�لى الكثري من دول العامل دورا ً فاعالً يف ترس��يخ هذا النجاح،
ناهيك عن وسائل النقل واالتصال الحديثة ،والبنية الترشيعية
والتنظيمية والتس��هيالت الحكومية وفرص العمل واالستثامر
وج��ودة الحياة واألمن واالس��تقرار التي تجع��ل منها الوجهة
األوىل إقليمياً للرشكات ورجال األعامل والسائحني.
نحن فخ��ورون مبا تحصده دولتنا من س��معة طيبة
عىل صعي��د املنطقة والعامل ،والفضل يف ذلك يعود بعد
التوفيق من الله ودعم قيادتنا الحكيمة إىل أبناء وبنات
هذا الوطن مبا اكتسبوه من خربات وكفاءات يف العديد
م��ن املجاالت وامليادين ،وحرص عىل تحمل املس��ؤولية
والصعود بوطنهم إىل سلم األمجاد.
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اللواء الركن علي حممد صبيح الكعبي:
آيدكس منصة منوذجية للشركات العاملية
أصبح مع��رض "آيدكس" ميثل منص��ة منوذجية للرشكات
العاملي��ة الكربى لتقديم أح��دث منتجاتها ،ك�ما أنه يتيح
لها فرصة س��انحة وبيئ��ة مالمئة لعرض أعامله��ا التجارية
إقليمي��اً وعاملياً ،وااللتقاء بأصحاب الق��رار يف دول الخليج
العربية ومنطقة الرشق األوس��ط ،والشك أن نجاح معرض
"آيدك��س" وغريه م��ن املعارض الت��ي تق��ام بالدولة يؤكد
أهمية من��و صناعة املعارض املتخصصة عىل أرض اإلمارات،
وهي صناعة تتكامل وتخدم أنش��طة وصناعات أخرى مثل
السياحة واإلعالن واإلعالم وغري ذلك من القطاعات املحلية.
ويعد معرض آيدكس من أكرب املعارض يف العامل وأصبح
مبنش��آته الحديثة وتنظيمه املثايل وتوفري كافة الخدمات

والتس��هيالت عىل أرضه كل ذلك ساهم كثريا ً عىل اإلقبال
عليه وأصب��ح وجهة ل��كل دول ورشكات العامل لعرض ما
لديها من منتجات وتسويقها.
إن اهتامم س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للق��وات املس��لحة بصناعة املع��ارض ،وتس��خري كافة
اإلمكاني��ات إلنجاحها ،إمنا ي��أيت يف جانب منه كتطبيق
إلس�تراتيجية القيادة الداعية لوضع القوات املسلحة يف املستشار العسكري لسمو نائب القائد األعىل
موضع اإلملام واملساس بفكر القطاعات الحيوية العاملة
يف الدول��ة ،وليع��ي الق��ادة والضباط وضب��اط الصف بروح الوعي واملسؤولية واإلدراك ألهمية هذا الدور
والجنود دورهم يف حامية التنمية عىل مختلف أشكالها ومردوده اإليجايب للوطن.

اللواء الركن سيف مصبح املسافري:

صناعة املعارض من روافد الدخل الوطني
إن نج��اح معرض آيدك��س يف كل دورة م��ن دوراته التي
انطلق��ت منذ عام  1993يؤكد أن املس�يرة املباركة للدولة
تواص��ل عطاءه��ا يف تحقيق االنج��ازات يف أكرث من مجال
بقيادة س��يـــدي صاحب السمــو الشيخ خليفــة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة
"حفظه الله".
وإن م��ا نش��هده اليوم يرتجم بوض��وح التقدير العاملي
للنجاح املس��تمر ملعرض آيدكس وكافة املعارض التي تقام

ع�لى أرض دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة ،وليس هذا
مبس��تغرب يف الدولة حيث أن مقوم��ات صناعة املعارض
متوفرة إلنجاح هذا القطاع الحيوي الهام مبا توافر من بنى
تحتية عاملية املستوى ،وموقع إسرتاتيجي مميز ،إضافة إىل
أن ما يعزز ذلك الثقة مبؤسسات الدولة وكوادرها الوطنية
التي اكتس��بت خربة واس��عة يف مجاالت عدة ويف ازدهار
وترويج صناعة املعارض وتطويرها بحيث تخلق منها رافدا ً
من روافد الدخل الوطني.

رئيس هيئة العمليات

اللـواء الدكتـور خليفـة حممـد ثــاين الرميثـــي:
القوات املسـلحة تساهم بدور حيوي يف إجناح املعرض
إ ّن صناع��ة املع��ارض واحدة م��ن أبرز الصناع��ات التي
تع��ود بفوائ��د اقتصادي��ة ضخمة ع�لى دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة وذلك بس��بب إنعكاس��ها بش��كل مبارش
وإيج��ايب عىل العديد من الصناع��ات األخرى يف املنطقة.
ويع��د معرض "آيدك��س "2013منصة عاملي��ة ألحدث ما
وصل��ت إلي��ه صناع��ة األس��لحة الدفاعية ،ال��ذي يجمع
كافة ص ّناع القرار والش��خصيات البارزة من قطاع صناعة
األس��لحة الدفاعية يف العامل ،األمر الذي س��يمنحنا فرصة
تعزيز مكانة الدولة املتنامية يف منطقة الرشق األوس��ط.
وس��يعمل "آيدك��س "2013كمنصة حيوية ب��ارزة لقادة
ومس��ؤويل الصناع��ة الدفاعي��ة يف العامل لتب��ادل األفكار
والتجارب وأفضل املامرس��ات وتش��جيع عالقات الرشاكة
والتعاون .كام يعترب دور القوات املس��لحة ومشاركتها يف
ه��ذا املعرض الحيوي دورا ً فاعالً إذ تس��اهم كوادرها من
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كافة وحدات القوات املس��لحة م��ن خالل لجان التحضري
واإلعداد والتنفيذ ،والشك أن هذا الدور يختلف باختالف
نوعية املع��رض وغريه من املعارض الت��ي تقام عىل أرض
اإلم��ارات ،ويوف��ر فرص��ة للدراس��ة واملقارن��ة عن كثب
ألحدث ما وصلت إليه األسلحة الدفاعية وأنظمة التسلح
والقيادة ،خاص��ة وأن كل دورة تتمخ��ض عنها معطيات
جديدة يس��تفيد منها منتس��بو قواتنا املسلحة ،ونحن إذ
نشيد بنجاح هذا املعرض وغريه من املعارض يف كل دورة
من دوراته نقدر ونثمن كافة الجهود التي تقوم بها اللجنة
املنظم��ة والجه��ات األخرى املش��اركة ،والقامئة عىل هذا
املعرض ،كام نشيد بكوادرنا الوطنية التي اكتسبت الخربة
يف صناعة املعارض وبكوادرنا العس��كرية التي تساهم يف
إنجاحه��ا ،وقبل هذا نثمن الدعم الالمحدود الذي تقدمه
قيادتنا الرشيدة لضامن نجاح هذه املعارض.

رئيس هيئة اإلمداد
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اللواء مطر سامل علي الظاهري:
النجاحات املتتالية يف صناعة املعارض
بالدولة إجناز فاق كل التوقعات
إن م��ا تحق��ق من نجاح��ات متتالية يف مج��ال صناعة
املع��ارض بدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يعترب إنجازا ً
ف��اق كل التوقع��ات وم��ازال يتعزز م��ع كل دورة من
دوراته ،والش��ك أن استقطاب األسامء العاملية البارزة يف
مجال الصناعات الدفاعية وتقنياتها بش��قيها العسكري
وامل��دين لعرض أحدث ما أنتجته يف موقع واحد ،وتحت
س��قف واحد ع�لى أرض دولة اإلمارات يع��د بحد ذاته
نجاحاً بكل املقايي��س ،ويعكس ثقة الرشكات الصناعية
العاملية الت��ي تعرض أحدث إنتاجها ع�لى أرض الدولة
باعتبارها املكان املناس��ب للعرض ،وعىل ش��بابنا الذين

س��اهموا ويس��اهمون يف إنجاح معرض آيدكس وغريه
من املع��ارض بالدولة أن يعوا أن اإلس��تمرار يف تحقيق
اإلنجازات بحاجة إىل إدام��ة التطوير والتخطيط املبني
عىل خربة ودراس��ة علمية دقيقة تنبع م��ن واقعنا ،وال
ب��د هنا من تثم�ين دور كوادرنا العس��كرية التي ظلت
تتعاون يف إنجاح معرض آيدكس منذ إطاللته عام 1993
والقوات املسلحة ستبقى عىل العهد دامئاً يف توفري كافة
الس��بل التي من شأنها اإلس��هام يف إنجاح هذا الحدث
اله��ام واملميز ليضاف إىل سلس��لة النجاحات الباهرة يف
صناعة املعارض بالدولة.

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية

رئيس أركان القوات املسلحة املصرية:
سماء العالقات املصرية اإلماراتية مضيئة مبواقف الشيخ زايد
كتبت :إسراء املالح
أك��د الفري��ق صدقى صبح��ى رئي��س أركان القوات
املس��لحة املرصية لدى حض��وره فعاليات معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل "آيدكس  "2013أن العالقات التاريخية بني
مرص ودول��ة اإلمارات العربية املتحدة الش��قيقة ،تيضء
سامء األمة مبواقف وطنية صلبة للمغفور له الشيخ زايد
بن س��لطان آل نهيان "رحمه الله" لن تنساها مرص مهام
م��رت الس��نني واألزمان  ،كل ذلك عن إمي��ان عميق منه
مبرص ودورها الحيوي والتاريخي تجاه أمتها العربية ،فهو
صاحب املقولة الش��هرية "أن مرص بالنس��بة للعرب هي
القلب وإذا مات القلب فال حياة للعرب".
وأض��اف" :إن التاريخ الع��ريب املعارص يذكر بكل فخر
واعت��زاز املوقف العرويب الش��جاع للش��يخ زايد "رحمه
الله" يف ح��رب أكتوبر املجيدة ،عندم��ا خرج عىل العامل
وقال قولته الش��هرية بأن البرتول الع��ريب ليس بأغىل وال سبيل لنرصة قضاياهم إال الوحدة والعمل املشرتك.
وأش��ار الفريق صدقي إىل أنه كان حريصاً كل الحرص
أمثن من الدم العريب ،وس��خر كل إمكاناته وثرواته تحت
ت�صرف املقاتل العرىب يف تلك الحرب ليتحقق النرص أوالً ،ف��ور وصوله إىل أبوظب��ى عىل زيارة جامع الش��يخ زايد
ولي�ضرب ثانياً مث��االً رائدا ً يف التضام��ن العريب الحقيقي الكب�ير ،معرباً عن تقديره الكامل لتجربة قيام وتأس��يس
املنزه عن الهوى والغرض ،ك�ما الننىس أيضاً أن اإلمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة ،عىل يده "رحمه
بقيادته "رحمه الله" كانت أول دولة عربية تعيد عالقاتها الله" وإخوانه حكام اإلمارات الذين قيضهم الله عز وجل
م��ع جمهورية مرص العربية بعد املقاطعة العربية عقب لتحقيق رسالة تاريخية تضاف إىل سجالت التاريخ العريب
اتفاقية كامب ديفيد ،مؤكدا ً أن القيادة اإلماراتية الحكيمة واإلسالمي يف الوحدة واالتحاد ومل الشمل ،وتكوين وطن
قد ورثت هذا املرياث الكبري من تاريخ العالقات املرصية كبري يضاف إىل قوة األمتني العربية واإلس�لامية ويساهم
اإلماراتي��ة ،وأن صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد ب��كل فعالية يف بناء الحضارة اإلنس��انية املعارصة ،منوهاً
آل نهي��ان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة "حفظه إىل أن اإلم��ارات اليوم صارت مثار فخر وفخار لكل عريب،
الل��ه" ،كان وما ي��زال يعيل من ش��أن بنيانها ورصوحها ،بتحقيقها تطورا ً حضارياً مبهرا ً يف فرتة زمنية قياس��ية إذا
إمياناً بحتمية التضامن الع��ريب ،وأن العرب ليس أمامهم قورنت بعمر األمم والشعوب.

وعن معرض ومؤمتر الدفاع ال��دويل "آيدكس ،"2013
أعرب الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات املسلحة
املرصية عن س��عادته بحضور هذا املعرض الدوىل املميز،
الذي صار عرب عقدين كاملني عنواناً كبريا ً ملا حققته دولة
اإلمارات من تقدم وازدهار يف كافة املجاالت ،وقدرتها عرب
منظوم��ة عمل دؤوب،عىل تبوؤ مكانة متقدمة يف أجندة
املعارض العاملية ،مشريا ً إىل أن املعرض أصبح منصة عاملية
تحظى بالتقدير من كاف��ة دول وهيئات ورشكات العامل،
وأصب��ح فرصة ينتظرها الجميع للتع��رف عىل أحدث ما
وصل��ت إليه الصناع��ات العاملية يف عامل األم��ن والدفاع
والعلوم االسرتاتيجية.
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وزيــــر الدفـــــاع اإليطـــايل:
كافة الشركات الدفاعية اإليطالية تشارك يف آيدكس 2013
حوار :جمال اجملايدة
أك��د معايل "جيام باول��و دي باولو" وزير الدفاع اإليطايل ح��رص بالده عىل تطوير
عالقات التعاون مع دولة اإلمارات يف شتى املجاالت السياسية واالقتصادية والدفاعية.
وأش��ار يف حديثه للنرشة اليومية التي تصدرها مجل��ة "درع الوطن" إىل أن إيطاليا
تش��ارك بق��وة يف هذا املعرض الذي يعترب من أهم مع��ارض الدفاع يف العامل ،وذكر أن
جمي��ع الرشكات الدفاعية اإليطالية الكربى لديه��ا أجنحة يف هذا املعرض العمالق مبا
يف ذلك جناح مش�ترك بني وزارة الدف��اع واتحاد الصناعات اإليطالية لصناعات الطريان
والدفاع واألمن.
وقال أن وفودا ً عس��كرية إيطالية تضم ممثلني كبار من ضباط الجيش س��وف تزور
آيدكس  2013وس��تكون هناك اجتامعات خالل هذا املعرض ستسهم بالتأكيد بشكل
كبري يف تعزيز الرشاكة بني إيطاليا واإلمارات العربية املتحدة .وفيام ييل نص الحوار:
كبري يف تعزيز الرشاك��ة بني إيطاليا واإلمارات
العربية املتحدة.

كيف تصف��ون عالقات التع��اون الدفاعي
بني اإلمارات وإيطالي��ا ،وهل هناك أي خطة
لتطوير هذا التعاون يف املستقبل؟
ما هي مالمح التعاون الدفاعي بني إيطاليا
نحن راض��ون جدا ً عن مس��توى التعاون بني
البلدي��ن يف املجال الدفاعي ،هن��اك بالتأكيد ودول مجلس التعاون الخليجي؟
مج��ال لتحس�ين العالق��ات يف القطاع��ات هناك تعاون وثيق استنادا ً إىل املبادرات التي
الصناعي��ة ،وكذل��ك يف القطاع��ات التقني��ة ترعاه��ا الحكومة ،ونحن مس��تعدون إلظهار
التش��غيلية والتقني��ات الفني��ة ،ونحن عىل أكرب قدر من التنسيق واالنفتاح لتلبية جميع
اس��تعداد للعمل يف هذا االتجاه ،ونفهم رغبة املتطلبات س��واء كان��ت ذات طابع صناعي
دولة اإلم��ارات يف تطوي��ر صناعتها الخاصة ،أو فني أو تكنولوج��ي لدول مجلس التعاون
ولذل��ك نح��ن ع�لى أت��م االس��تعداد لنقل الخليجي ونحن عىل قناعة بأن الرشاكات عىل
التكنولوجيا الصناعية الدفاعية املتوفرة لدينا ،املدى الطويل تعطي أفضل النتائج.
أيضاً من خالل املشاركة يف الربامج واملشاريع أعتقد أن الجميع ميكن أن يرى حجم الوجود
املش�تركة ،والواق��ع أن هن��اك أمثل��ة كثرية اإليطايل يف آيدكس  ،2013واملعدات املتطورة
قامئ��ة عىل هذا التعاون الوثي��ق بني البلدين املعروضة سواء يف آيدكس أو املعرض البحري
نافدك��س  ،2013ك�ما أن فرقاط��ة إيطالي��ة
الصديقني.
تش��ارك يف نافدكس وس��تقوم بعروض خالل
ما هو حجم املشاركة اإليطالية يف آيدكس الحدث.
 2013وكي��ف تقيمون أهمية تعزيز الصناعة
ه��ل ميك��ن ملعاليكم تس��ليط الضوء عىل
الدفاعية يف بلدكم؟
مش��اركة إيطالي��ا يف آيدكس  2013تش��مل الصناعة العسكرية اإليطالية؟
ال�شركات اإليطالي��ة والالعبني الرئيس��يني يف يف الواق��ع لق��د عززت الصناع��ة الدفاعية يف
القطاعني املؤس�سي والصناعي ،والحقيقة أن إيطاليا وجودها بش��كل كبري يف الفرتة األخرية
جميع ال�شركات الدفاعي��ة اإليطالية الكربى ك�ما يظهر ذل��ك يف بعض األمثل��ة الصناعية
لديه��ا أجنحة هنا ،مبا يف ذلك جناح مش�ترك املمتازة ،مع ظهور رشكات جديدة مثل الينيا
ب�ين وزارة الدفاع واتحاد الصناعات اإليطالية ايرمايك وبياجو وسيليكس ،هذه ليست سوى
لصناعات الطريان والدفاع واألمن.
أمثل��ة قليلة مح��ددة عن التط��ور والتعاون
كام س��تزور املعرض وف��ود تضم ممثلني كبار القائم والذي يف رأيي ميكن أن يتطور بش��كل
من ضباط الجيش وستكون هناك اجتامعات كبري مع مرور الوقت ألن حكومتنا دامئاً تقدم
خالل هذا املعرض ستس��هم بالتأكيد بش��كل الدعم للرشكات الصناعية اإليطالية.
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ضاحي خلفان يزور جناح جملة درع الوطن يف املعرض
زار مع��ايل الفريق ضاحي خلفان القائد العام لرشطة ديب جناح مجلة «درع
الوطن» يف معرض آيدكس واس��تمع إىل رشح مفصل ع��ن التطور الذي واكبته
املجلة منذ صدورها وحتى اآلن ،وأش��ار معاليه بأنه من املتابعني ملسرية املجلة
كام أشاد بالتطور الكبري الذي شهدته املجلة يف املرحلة األخرية.
م��ن ناحية أخرى أع��رب معاليه عن فخره مبش��اركة ال�شركات الوطنية يف
املع��رض ،وقال :إن ال�شركات اإلماراتية س��اهمت بحضور الف��ت يف فعاليات
املع��رض عرب أجنحة ضخمة تضم العديد من األس��لحة الحديثة التي برع أبناء
اإلمارات يف تصنيعها وإضافة ملسات خاصة تعكس قدرتهم عىل اإلبداع والتميز.
وشدد خلفان عىل أنه فخور بجهود أبناء اإلمارات ومتكنهم من اقتحام كافة
املج��االت وتحقيق الجدارة فيه��ا ،ومن ذلك دخول املواطن�ين حقل التصنيع،
وإثب��ات كفاءتهم فيه وهو ما يراه الجميع حالياً عني الحقيقة خالل معروضات
األجنحة املختلفة للرشكات اإلماراتية املوجودة يف أرجاء املعرض.
وأك��د أنه حريص عىل الزيارة املس��تمرة ملعرض الدف��اع الدويل «آيدكس»،
ويتاب��ع التط��ورات الكبرية التي يحققه��ا عاماً بعد عام ،ما جع��ل منه معرضاً
دولي��اً بامتياز ،ويعطي صورة حقيقية وصادقة ع��ن التطور الذي حققته دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة يف كافة املجاالت ،بفضل جهود أويل األمر وس��واعد
أبناء اإلمارات الذين يتبارون يف خدمة وطنهم الغايل.

التجهيزات العسكرية للفرد جديد شركة "هيدرا" يف آيدكس 2013

كتبت :جميلة الكعبي
تعد رشك��ة "هيدرا" إح��دى الرشكات الوطني��ة التابعة
ملجموع��ة رشكات رويال جروب والتي تش��ارك مبعروضاتها
يف مع��رض آيدكس للم��رة الثالثة عىل الت��وايل حيث كانت
مشاركتها األوىل يف العام  ،2009وانطلقت بعدها مشاركاتها
املتتالي��ة لتثبت تواجدها عىل خارطة املنتجات العس��كرية
التي تخ��دم قط��اع الدفاع والق��وات املس��لحة ،حيث تم
تأسيس��ها يف عام  ،2007ويعد املجال العسكري هو مجالها
التجاري يف املنطقة .
وتحرص رشك��ة "هيدرا" يف كل مش��اركة لها عىل تقديم
الجدي��د واملختل��ف عن غريه من املش��اركات الس��ابقة يف
املعارض املنرصمة ،وذلك فيام تقدمه وتعرضه من منتجات
ومعروض��ات تخدم التعدد والتنوع والش��مولية يف املعرض
والتي يتميز بها عن كل عام ،ويف مش��اركتها يف املعرض هذا
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العام ،رك ّزت الرشكة عىل معروضاتها فيام يخدم "التجهيزات
العس��كرية للفرد" من مالبس حامية ،وإحتياجات العامة،
ومعدات اإلسعافات الطبية للفرد ،باإلضافة إىل تخصصها يف
بع��ض املجاالت كاملجال األمني وم��ا يتعلق بأجهزة املراقبة
والتحك��م ،والرشك��ة ومن خالل مش��اركتها املس��تمرة هي
يف تق��دم ومنو مطرد ،س��واء من خالل مس��احتها املحجوزة
يف س��احات املعرض ،أو من خالل عدد ال�شركات العارضة
والتابعة للرشكة ،والتي تبلغ  15رشكة.
وتتشارك رشكة "هيدرا" بعالقات تجارية متنوعة مع عدة
دول مختلفة من دول الع��امل كالواليات املتحدة األمريكية،
بلجيكا ،إسرتاليا ،أملانيا ،كولومبيا ،اململكة املتحدة .
ومن خالل التواجد املس��تمر للرشك��ة يف معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل"آيدكس" ،ش��كلّت عقود الرشكات والصفقات
الت��ي أبرمته��ا الرشك��ة من��وا ً ملحوظ��اً يف نس��بة مبيعاتها
ورشاكاته��ا ،هذا إىل جانب اإلنطباعات اإليجابية لدى الزوار

والوفود والزبائ��ن عنها ،فقد كانت البدايات األوىل للرشكة
بس��يطة من خ�لال مش��اركتها يف معرض آيدك��س ،2009
ولكنها ومع مشاركتها يف دورة العام  2011أصبحت الرشكة
معروف��ة يف املجال العس��كري ،كام أبرم��ت "هيدرا"عدة
عقود مع الق��وات املس��لحة ووزارة الداخلية تركزت عىل
تزويد القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة
بقط��ع الغيار لآلليات وبعض العق��ود الخاصة بالتجهيزات
العس��كرية للفرد ،وتعمل هيدرا م��ن خالل عقود الرشاكة
الت��ي تتمت��ع بها مع كربى ال�شركات عىل توف�ير معداتها
ومس��تلزماتها مبواصفات عاملية تعتمد يف مقاييس��ها عىل
مواصف��ات "الناتو" العاملية واملعم��ول بها يف مختلف دول
الع��امل ،والرشكة يف مختلف تعاقداته��ا وتعامالتها ال ترتبط
برشاكات س��وى من ال�شركات املعتمدة لديه��ا مواصفات
"الناتو".
وتتميز رشكة هيدرا كونها رشكة عسكرية بأنها عىل دراية
جيدة مبا يحتاجه املجال العسكري بشكل خاص ،وهي دوماً
وفيام يخص التزامها م��ع زبائنها من حيث املواعيد والدقة
يف التس��ليم وس�لامة املنتج واعتامده بعد أن يتم فحصه يف
بلد املنشأ  ،أثبتت قدرتها ومصداقيتها يف التنافس وذلك من
خالل تعاونها املس��تمر مع القوات املسلحة لدولة اإلمارات
العربية املتح��دة وهو ما أثبت وجوده��ا ومتيزها يف األداء
والوقت.
الجدير بالذكر أن الكادر الوطني يف رشكة " هيدرا" ميثل
ما نس��بته  %80م��ن حجم القوى العاملة لديها س��واء من
القط��اع العس��كري أو القطاع املدين م��ن خريجي املعاهد
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توازن داينمكس تنتج اول صاروخ جو
أرض يعمل بنطام –الطارق -املتطور
كتب :علي أسعد
تفخر رشكة ت��وازن داينمكس بإنتاجها أول صاروخ جو -
أرض يعمل بنظام توجي��ه قنابل عايل األداء (الطارق) ،وهو
نظ��ام يتم تثبيته بالقنابل ويس��تخدم م��ع القنابل من نوع
ام كي��ه  82البالغ وزنها  250كيلو غ��رام ،وقنابل ام كيه 83
البالغ وزنها  500كيلو غرام ،كام ميكن تعديله ليك يتناس��ب
مع أهداف مختلفة ومس��اقات متباين��ة ،ويوفر هذا النظام
ملس��تخدميه كفاءة تشغيلية للعمل ليالً ونهارا ً ويف مختلف
الظروف الجوية.
وتعد رشكة توازن داينمكس مرشوعاً مش�تركاً بني توازن
القابضة ،ورشكة دينل جنوب افريقية بدأ تأسيس��ه منتصف
 .2012وق��ال ويم س�تريدون مدي��ر العملي��ات باإلنابة يف
رشك��ة ت��وازن داينمكس ه��ذا هو أول ص��اروخ جو  -أرض
م��ن إنتاج الرشك��ة ،وأن الرشكة س��تزود القوات املس��لحة

بهذا الصاروخ ،بينام يتم تس��ويقه يف األسواق الخارجية.
وأض��اف "س�تريدون" أن رشكة ت��وازن داينمكس تهدف
إىل تحقي��ق االكتفاء الذايت لإلم��ارات من بعض املعدات
الدفاعي��ة ،والتخفيف من حجم املس��توردات من املواد
الدفاعي��ة مبا يوفر العملة الصعبة لدولة اإلمارات ،إضافة
إىل الس��عي للحصول عىل التكنولوجيا الدفاعية املتطورة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وميت��از هذا النظ��ام بالقدرة عىل تحدي��د الهدف من
ع�لى بعد ،وميك��ن إضافة جناح أو مح��رك لتعزيز املدى
وكفاءة االنطالق من مس��تويات منخفضة (مس��طحة أو
مس��توية) ،وزاوية الهجوم ميكن برمجتها حتى  90درجة
م��ن أعىل ،ويتيح الهيكل الخارجي للطارق اس��تخدامات
متنوعة مع االحتفاظ بالش��كل نفس��ه مث��ل أجهزة تتبع
الليزر والفيوزات والرؤوس الحربية.

ويس��تهدف ه��ذا الص��اروخ املب��اين املحصن��ة ومدارج
الطائرات ،واملباين والجسور واملنشآت الحيوية.

"إنرتناشيونال جولدن جروب" تو ّقع اتفاقيات مع ثالث
شركات عاملية
كتب :عدنان جنيم
وقّعت رشكة "إنرتناشيونال جولدن جروب"،
ممثلة بـ س��عادة فاضل سيف الكعبي ،الرئيس
التنفي��ذي للرشكة ،أمس ثالث اتفاقيات تناولت
توريد تقنيات عسكرية مع ثالث رشكات دولية.
ت�� َّم توقيع االتفاقي��ة األوىل ،م��ع مجموعة
"تين��كات" األمريكية .وتش��مل االتفاقية ،التي
وقّعها الس��يد دونالد أولسون ،مدير املجموعة
ومق ّرها أتالنتا يف والية جورجيا ،حرصية تسويق
منتج��ات "تينكات" ،من جانب "إنرتناش��يونال
جول��دن ج��روب" يف دول��ة اإلم��ارات العربية
املتحدة.
وتض َّمن��ت االتفاقية الثانية ،التي ت َّم التوقيع
عليها يف الجناح الخاص بـ "إنرتناشيونال جولدن
املتخصصة
جروب" ،مع رشك��ة "ثيون" اليونانية
ّ
الليلية
الرؤية
يف تصميم أنظمة وتصنيع معدّات
الس��يام وأن "ثيون" تُعترب من الرشكات العاملي��ة الرائدة يف هذا املجال .وقد ت َّم تطوير بعض
عالي��ة الوضوح ،تزويد الرشكة اإلماراتية مبنتجات نظريته��ا اليونانية .وقد وقّعها عن "ثيون" من منتجاتها املتقدّمة ،بالتعاون مع القوات الخاصة األملانية.
السيد كريستيان حاجي ميناس ،الرئيس املدير العام للرشكة.
املتخصصة يف
ووقّعت "إنرتناش��يونال جولدن جروب" االتفاقي��ة الثالثة مع رشكة "أملون"،
ِّ
وي��أيت توقيع هذه االتفاقية الحرصية مع "ثيون" ،نظرا ً ملا تتمتَّع به منتجات الرشكة التي الحلول الباليس��تية ،وقد مثّلها يف التوقيع الس��يد كوس��تاس خارالومبوبولوص ،املدير العام.
تأخذ من أثينا مق ّرا ً لها ولها فرعان يف كل من أبوظبي وسنغافورة ،من تقنيات حديثة وعالية وتق�ضي االتفاقي��ة بتوريد دروع واقية من الرص��اص ،بنوعيها اللين��ة والصلبة ،مع مختلف
توصلت إليه التكنولوجيا يف هذا املجال.
الجودة ،واستخدامها آلخر ما َّ
مكمالتها.
وترتبط الرشكتان بعالقة إس�تراتيجية حرصية ،لتوريد تكنولوجي��ا معدّات الرؤية الليلية،
13
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أبوظبى لبناء السفن تعتزم توقيع اتفاقية لبناء 6
زوارق مرور للقوات املسلحة اإلماراتية
كتبت :إرساء املالح

أكد محمد س��عيد الغص مدير الصيانة برشكة أبوظبي
لبناء الس��فن أنه من املزمع توقي��ع اتفاقية مع القوات
املس��لحة اإلماراتية لبن��اء ما ب�ين  4إىل  6زوارق مرور
بط��ول  67مرتا ً وكانت القوات املس��لحة قد اس��تلمت
مؤخرا ً زورق بينونة بطول  72مرتا ً من نوعية الكورفيت
فضالً عن مناقش��ات مع القوات البحريه الكويتية لبناء
 3سفن إبرار كبرية و  5سفن إبرار صغرية.
وق��ال الغص مدير رشكة أبوظبي لبناء الس��فن« :أن
أحد أح��دث أحواض بناء الس��فن الحربي��ة يف منطقة
الخليج العريب إذ تتوىل إنجاز أكرث من  200عملية إصالح
وصيانة للس��فن س��نوياً ،ويرتكز معظمه��ا يف األحواض
الجاف��ة ،في�ما متتل��ك حوض بن��اء الس��فن الوحيد يف
املنطقة القادر عىل توفري خدمات بناء وتجديد وإصالح
وتحديث السفن الحربية املعقدة بطول يتجاوز  80مرتا ً
وعرض يفوق  20مرتا ً.
وأوض��ح مدير الصيانة برشكة أبوظبي لبناء الس��فن
تعترب بينونة إح��دى أكرب الفرقاط��ات الحربية املزودة
مبنظوم��ة تس��ليح متقدمة ومتع��ددة امله��ام إلطالق
الصواري��خ ،وكذلك زوارق اإلنزال البحري بطول  16مرتا ً
املصمم��ة لإلنزال البحري الرسيع للق��وات واإلمدادات

وقوارب القت��ال الرسيعة وزوارق االع�تراض بطول 16
مرتا ً وتستخدم لحامية املنشآت واملرافق الحيوية وسفن
إن��زال بطول  42م�ترا ً لنقل الق��وات واملركبات وتنفيذ
عمليات اإلنزال عىل الشواطئ ،حيث تستطيع نقل 136
جندي��اً بكام��ل عتادهم ،وقد بنيت م��ن الفوالذ ويبلغ
عرضها  10أمتار ومداها  120ميالً بحرياً ،وتقوم الرشكة
ببناء الزوارق الحربية من فئة “ار اتش اي يب” بطول 10
أمت��ار ،والطرادات الحربية من طراز “كورفيتس” بطول
 72م�ترا ً ،وخدم��ات إصالح وتجديد وتحديث الس��فن
الحربية ،كصيانة املنصة الرئيس��ية لالرتقاء مبستوى أداء
وكفاءة أنظمة القتال.
وأشار الغص إىل أن رشكة أبو ظبي لبناء السفن تتمتع
مبس��توى عال من الخربة الفنية والقدرات املهنية ،فيام
تعترب البحرية اإلماراتية أكرب زبائن الرشكة التي أطلقت
يف يولي��و  2009فرع��اً جديدا ً لها باس��م رشكة “الخليج
للخدمات اللوجس��تية واإلس��ناد البح��ري” ،من خالل
تحالف مع “يب يف يت سريفيس فليت” وتستهدف الرشكة
املتفرع��ة الجديدة توفري حزم��ة متكاملة من الخدمات
البحري��ة اللوجس��تية والفني��ة والتدري��ب ،إضافة إىل
االستشارات الفنية لدعم األساطيل البحرية ومنها حرس
الس��واحل ،الرشطة البحرية ،الجهات األمنية ،والقوات
الخاصة .ويف األول من يوليو عام  2011دشنت “أبوظبي

لبن��اء الس��فن” الرشكة الرائ��دة يف مجال بناء الس��فن
وتوفري خدمات الدعم البحري يف منطقة الخليج العريب
أول س��فينة مجهزة بالصواريخ من طراز غناطة ملصلحة
القوات البحرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك
يف حوض بناء الس��فن التابع للرشكة يف منطقةمصفح يف
العاصمة أبوظبي.
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FNSS

الشريك الصناعي
حللول األنظمة الربية
متثل رشك��ة  FNSSقصة النجاح التي تروي تفاصيل التعاون الصناعي
ال��دويل ،وقد تأسس��ت هذه الرشكة قب��ل  25عاماً لتلبي��ة متطلبات
القوات املسلحة الرتكية ،ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الرشكة العباً
أساسياً يف الس��احة العاملية والعمل مع الزبائن يف الرشق األوسط مع
امتداد األعامل مع منطقة جنوب رشق آسيا.
ومنذ نش��أة رشكة  FNSSواستمرارها عرب السنني انطالقاً من كونها
رشك��ة مرخص له��ا بإنتاج "مركبات القت��ال املدرعة" وم��رورا ً بكونها
جه��ة التصميم ثم التطوير فاإلنتاج فهي توف��ر للعامل حلول األنظمة
واملركب��ات املج��رورة أو ذات العجالت ،وتقرتب ه��ذه الرشكة خالل
أعاملها من أنش��طة الرشاكة التي نش��أت من كونه��ا توفر املنتجات
والخدمات لزبائنها الدوليني مع نقلها التقنيات ألبعد مدى.
وأدى أسلوب كسب نتائج تلك األنشطة وتبادل األعامل والخدمات
م��ع الزبائ��ن ،إىل نجاح الروابط مع العديد من ال��دول؛ ففي اململكة
العربية السعودية أسست  FNSSرشكة مشرتكة من الرشكاء الصناعيني
املحلي�ين ،كام أنتجت رشكة  FNSSمحلياً يف ماليزيا املركبات املجرورة
 Tracked ACVمع الرشيك الصناعي ،كام تقوم الرشكة حالياً بتصميم
وإنتاج املركبات املدرعة ذات العجالت فئة  8X8مع نفس الرشكة.
واقرتح��ت رشكة  FNSSع��دة مرشوعات جذاب��ة لتلبية متطلبات
الزبائن من األنظمة الكبرية يف عدة دول ،مبا يف ذلك اإلمارات العربية
املتحدة ،وتسعى الرشكة أيضاً النتهاز الفرصة لتخدم الزبائن مع الدعم
باملعرفة والتي هي ثروة  FNSSوالدعم باملعرفة الفنية.
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«داينكورب» الدولية :توفر للعامل
حلول اإلسناد املتطورة

بقلم :جميلة الكعبي

آيدكس 2013
تظاهرة حضارية ،وحدث عاملي عىل أرقى املعايري
الدولية ،وفعالية متميزة تستضيفها العاصمة أبوظبي
كل عامني ،تستعرض من خاللها جديد السالح واملعدات
واآلليات واألجهزة الخفيفة والثقيلة عىل حدة سواء ،كام
تفرش بساطها لتستقبل الوفود املتقاطرة من كل حدب
وصوب من أنحاء املعمورة ،لتتالقى األفكار والرشاكات
واالتفاقيات واملعاهدات والصفقات مبا يخدم األطراف
املتعاونة ومبا يخدم سري العملية التنموية يف كل بلد.
إن الهدف الذي من أجله احتضنت العاصمة مثل
هذا الحدث العاملي هو بثها لرسالة السالم والتعاون
العامليني مع كل الشعوب قاطبة ،فليست اإلمارات
سوى أرضاً للمحبة وظالً لألمن ،وواحة لألمان ،تدعو من
خالل ما تقدم به وتقدمه من فعاليات سواء عسكرية
أو مدنية جميع شعوب العامل إىل أن تحذو حذوها فيام
تبدعه من أجل اإلنسان عىل هذه األرض ويف جميع
أنحاء املعمورة ،وهي لرسالتها هذه التي ال تنطقها
رصاحة باللفظ ،وإمنا تثبتها بالفعل والعمل ،تعمل
وتبني ،وترسخ مفهوم األمان لكل البلدان ،وما يعنيه
هذا املفهوم من قيمة حقيقية لكل إنسان.
آيدكس ،مفخرة عسكرية عىل األرض اإلماراتية،
يزخم األرض والبحر والسامء بفعالياته وعروضه التي
تبهر األعني وتأخذ األلباب ،وتحبس األنفاس ،ومعه
تكون حكاية جديدة من حكايا التميز لوطني اإلمارات.
1

تفتخ��ر رشك��ة  DynCorp Internationalبتوفريه��ا
حلول اإلسناد املتطورة الهامة للقوات املسلحة والجهات
الدبلوماس��ية م��ع تنفيذ التطويرات عاملي��اً ،كام تفتخر
الرشكة بأنها رشيك موثوق به يف عمليات إس��ناد السالم
والرخاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس
التعاون الخليجي.
وتوفر رشكة  DIوبناء عىل أساس متني هو نجاح امتد
لـ  60عاماً ،اإلس��ناد واإلمداد كمنصة واسعة وعديد من
أعامل العمليات التي تس��اعد القوات املس��لحة لتظل
دامئة الجاهزي��ة ألداء املهام ،وتوفر يف ذات الوقت نقل
املعلومات وذلك مع الربامج واإلس��ناد التدريبي لحفظ
التوازن االجتامعي يف كل الدولة التي تخدمها.
وتتمي��ز  DIبخربات دولية حيث توفر هذه الخربات
عرب طيف واسع من التخصصات ومنها:
الط�يران :يس��اند العامل��ون يف رشك��ة  DIبتلبي��ة
الحاجات املاس��ة للجهات العس��كرية الجوية وللطريان
التجاري عىل املس��توى الدويل مع خدمات تصل جميع
األطراف وإس��ناد فني متكامل ،وتوفر اإلسناد باملعدات
والصناعات والصيانة للق��وى الجوية والربية ،مع تنفيذ
عمليات التطوير والتعديالت وتوفري قطع الغيار للعديد
من الس��احات الجوية واملنش��آت واملصان��ع ،مع توفري
خدمات األمن والسالمة بكل اعتامدية وأداء متكامل.
عمليات الحمالت :تتحرك يومياً عىل املستوى العاملي
لتضع األم��ور يف نصابها ومواقعه��ا الفعلية ،مع دعمها
ورش اإلص�لاح وتوفريه��ا املع��دات واملؤن ،م��ع توفري
الحل��ول لألف��راد لينف��ذوا عمليات اإلنفت��اح وعمليات
املس��اندة اإلنس��انية والدعم خالل الكوارث واألزمات،
وتوفري مهام رد الفع��ل الرسيع وعمليات يطول مداها،

والعديد من الحلول املتطورة لتؤكد مدى نجاحها.
الحلول املتطورة واإلس��ناد ال��دويل :تعمل رشكة DI
ع�لى دعم الجه��ات املختلف��ة بخ�براء يف كل مجاالت
املساندة مع تنفيذ العمليات يف مختلف املواقع وتنفيذ
التطويرات عىل مس��توى عاملي مع توفري اإلمداد والنقل
وتحريك وتوف�ير الذخائر وإدارة برامجها ،وبدمج مهارة
الخ�براء والخربة العاملي��ة مع موارد عدي��دة وتخطيط
مبتكر لتوف��ر الحل الصحي��ح ألكرث التحدي��ات وتوفري
الخدمات يف الزمان واملكان املناس��بني ،مع اس��تعدادها
العملي��ايت الدائم وتوفري كل ما يلزم يف الوقت الحاس��م
مبستوى عاملي.
الخدم��ات األمنية :تتميز يف  DIالق��درات املتكاملة
املرنة رسيعة اإلنتش��ار ،يف مجال توف�ير الحلول األمنية
التي تناس��ب مختلف املواقف يف جمي��ع أنحاء العامل،
وتنظر الرشكة عن قرب مع زبائنها لتوفري حلول املخاطر
مع توفري املزج املتالئم والخدمات والتقنيات املتطورة.
التدريب والحلول االس��تخباراتية :تعمل أيضاً يف دعم
االس��تقرار والس��لم الدوليني بتوفري التدريب ومساندة
الحكومات وقوات تعزيز األمن ومؤسساته يف كل الدول
النامي��ة ،والتي خرجت لتوها م��ن الرصاعات أو حاالت
عدم االستقرار الس��يايس ،وتوفر أيضاً التدريب واإلسناد
ملحرتيف العمل االستخباري.
القي��م :رشك��ة  DIكرشكة توف��ر الخدم��ات لها من
الك��وادر البرشي��ة كف��اءات عالية تؤمن بقي��م الرشكة
وتتمس��ك به��ا ،وهي فخ��ورة بأنها توفر كل م��ا عليها
بنوعي��ة وجودة عالية مع التزام ت��ام يف قواتها البرشية
ويف خفة حركتها وبرامجها.
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وزير شؤون معدات الدفاع الربيطاين:

آيدكس حدث دفاعي عاملي وأمن اخلليج من أمن بريطانيا
كتب :جامل املجايدة

أعلن وزير ش��ؤون معدات الدفاع الربيطاين أن أمن دول
الخليج هو من أمن اململكة املتحدة نظرا ً الرتباط الجانبني
مبصالح مش�تركة ،مؤكدا ً أن بريطانيا وحلفاءها يف حلف
الناتو مصممون عىل حامية املنطقة الخليجية وإمدادات
النفط.
وقال مع��ايل فيليب دان وزير ش��ؤون معدات الدفاع
والدع��م والتكنولوجي��ا يف اململكة املتح��دة يف ترصيح
للنرشة اليومي��ة خالل زيارته ملع��رض آيدكس  2013أن
األهمية االس�تراتيجية لدول الخليج س��تزداد مع الوقت
م��ع تزايد الطلب العاملي عىل الطاق��ة ،ووصف املعرض
بأنه من أهم معارض الدف��اع يف العامل ،ويحظى بأهمية
متعاظمة عىل الصعيد الدويل ،وأكد عىل األهمية املتزايدة
ملع��رض آيدكس يف الرتويج لصناع��ات الدفاع الربيطانية
والعاملية ،كام أشار إىل أن دول مجلس التعاون الخليجي
تعترب من الرشكاء الرئيس��يني للمملكة املتحدة يف مجال
مكافحة اإلرهاب ،والتصدي للتهديدات خاصة من داخل
شبه الجزيرة العربية.
وأض��اف أن دول الخليج هي أيضاً رشيك مهم لجهود
مكافحة إنتشار أسلحة الدمار الشامل مبا يف ذلك مكافحة
إنتشار األسلحة النووية يف إيران وغريها .

وق��ال“ :هن��اك العديد من املجاالت الت��ي نعتقد أن
التعاون بني قواتنا املسلحة ميكن أن يحسن أمننا الجامعي،
يف هذا الصدد تلتزم بريطانيا وحلفاؤها باملساعدة للحد
من أخط��ار تهدد إم��دادات الطاق��ة يف املنطقة ،ونحن
سعداء جدا ً بقيام دول الخليج باملشاركة يف الجهد الدويل
ملعالجة هذه املشكلة”.
وأك��د الوزي��ر الربيطاين أن ب�لاده ترتب��ط بعالقات
تعاون ورشاكة قوية م��ع دول مجلس التعاون الخليجي
يف املجاالت االقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية،
وقال أن نهجنا واحد وه��و الصداقة والرشاكة ،ألن لدينا
عالقات طويلة األمد مع العديد من دول الخليج.
وق��ال“ :إن بريطاني��ا تتفهم الحاج��ة إىل العمل مع
رشكائه��ا يف هذه املنطقة ،للتعامل مع القضايا التي تؤثر
ع�لى األمن الخاص أكرث من أي يشء ،لهذا الس��بب نحن
بحاجة إىل تعزير التعاون الدفاعي بيننا وزيادة نش��اطنا
ومشاركتنا مع إعطاء األولوية ألمن دول الخليج”.
وأكد أنه من مصلحة بريطانيا الوطنية تعزيز عالقاتها
الدفاعي��ة م��ع دول الخليج ،التي قال أنه��ا تحتل موقعاً
إس�تراتيجياً ،مش�يرا ً إىل أن القوات املس��لحة يف اإلمارات
ودول خليجي��ة أخ��رى متتل��ك قدرات مث�يرة لإلعجاب،
وتتزايد يف كل وقت.

وأش��ار الوزي��ر إىل التنام��ي املتواص��ل يف التب��ادل
التج��اري بني بريطانيا ودول الخلي��ج مضيفاً بأن حجم
ه��ذا التبادل قفز بنحو  % 39خ�لال العامني املاضيني،
يف ح�ين إجتذب اإلزدهار واألم��ن يف املنطقة 160،000
مواطن بريطاين يعيشون يف الخليج ،مع عدد أكرب بكثري
يقومون بزيارة املنطقة كل عام.
وذك��ر أن واردات اململك��ة املتحدة م��ن الغاز من
منطقة الخليج منت بشكل كبري خالل السنوات األخرية،
مش�يرا ً إىل أن دول الخليج ت��زود بريطانيا بنحو % 20
من إستهالكها املحيل.

وزير الدفاع الفرنسي:

مشاركة فرنسا تعزيز التعاون الدفاعي مع اإلمارات

كتبت  :حنني الداود

أش��اد معايل جان ايف لو دري��ان وزير الدفاع الفرنيس
بحجم املشاركة الفرنس��ية يف معرض آيدكس ،2013وقال يف
ترصي��ح للنرشة اليومية“ :إن مش��اركة فرنس��ا تعكس
اهتاممها بتعزي��ز عالقات التع��اون الدفاعي مع دولة
اإلمارات”.
وأش��اد بجهود منظمي معرض آيدكس الذي وصفه
بأنه من أكرب معارض الدفاع واألمن يف الرشق األوس��ط
وشامل أفريقيا  ،وتفقد الوزير الجناح الفرنيس يف آيدكس
 2013وال��ذي يتضمن وجود أكرث من  70رشكة مبا فيها
أجنحة مس��تقلة يف معرض آيدك��س ونافدكس ،وتظهر
مشاركة الجيش الفرنيس حسبام قال معايل وزير الدفاع
أحدث املنتجات يف مجال اإلتصاالت الفضائية واملعدات
التكتيكية واملعدات املتعلقة بجندي املستقبل ،ويشهد
الجناح الفرنيس عرض املركبات القتالية الرئيسة والنظم
التي وضعت للقوات املسلحة الفرنسية.
وقال معاليه “ :إن وفدا ً كبريا ً من املسؤولني الفرنسيني
موجود حالياً يف أبوظبي للمش��اركة يف املعرض ،بهدف
دعم وتعزيز وتسويق التكنولوجيات واملعدات التابعة
لقواتنا املس��لحة الفرنسية قيد االس��تخدام يف املسارح
1

العس��كرية املختلفة يف جميع أنح��اء العامل ،وخاصة يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مبا فيها االحداث
الجارية اآلن يف أفريقيا”.
وبالنسبة للتعاون الصناعي بني اإلمارات وفرنسا قال
معاليه“ :إن الثقة القوية بني البلدين أدت إىل نجاحات
كبرية يف مجال معدات الدفاع”.
وبالنس��بة للمس��تقبل ،ذك��ر قائ�لاً“ :إن الرشكات
الفرنسية تلبي متطلبات اإلقتصاد اإلمارايت وتحرص عىل
تطوير صناعة التكنولوجيا يف جميع املجاالت”.
وس��ئل عن املش��اركة الفرنس��ية يف املع��رض فقال:
“إنها تأيت لعرض أح��دث املنتجات يف مجال اإلتصاالت
الفضائي��ة واملعدات التكتيكية وتل��ك املتعلقة بجندي
املس��تقبل ،حيث يتم عرض املركبات القتالية الرئيس��ة
والنظم التي وضعت للقوات املسلحة الفرنسية يف هذا
املعرض”.
وأك��د أن أمن دول مجلس التع��اون يعترب موضوع
إهتامم مرشوع بالنس��بة لفرنسا ،مشريا ً بهذا الصدد إىل
أن فرنس��ا أقامت رشاكات دفاعية مع العديد من دول
مجلس التعاون الخليجي ،لذا فإن توقيع عقود األسلحة

يشكل إش��ارة قوية عىل حيوية هذه الرشاكات ،ونحن
نعت��زم أن يك��ون لنا حضور ق��وي يف جميع القطاعات
ذات الصلة باإلحتياجات الدفاعية برشكائنا يف الخليج.
وأكد أن فرنسا هي واحدة من أكرب خمسة مصدرين
عامليني يف مجال الدفاع واألمن ،وال تزال أس��واقنا ثابتة
نس��بياً مع مرور الوقت ،مش�يرا ً إىل أن حجم الطلبات
الجديدة وصل إىل  6.5مليار يورو يف عام .2011

اليوم الثاين  18فرباير

 15ش���ركة تابع���ة لتوزان
تشارك يف آيدكس 2013
كتبت  :حنني الداود

تش��ارك “توازن” القابضة يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس  2013حيث تعرض
أحدث منتجاتها الدفاعية من خالل رشكاتها وخطوط اإلنتاج التابعة لها يف أبوظبي.
ويع��د مع��رض ومؤمتر آيدكس  -الذي تعت�بر “توزان” راعياً رئيس��ياً له  -الحدث
األضخم يف الرشق األوسط الذي يقدم الخدمات الدفاعية األرضية والبحرية والجوية.
وقال سعادة سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لتوازن”:أن آيدكس من ٌرب نقوم
م��ن خالله بتعزيز مكانتنا كرشك��ة رائدة يف مجال التصنيع الدفاعي يف دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة ،ونس��عى من خالل مش��اركتنا إىل اس��تعراض قدراتن��ا املتنوعة يف
املجاالت الدفاعية الثالثة – األرضية والبحرية والجوية – وكذلك استعراض تجربتنا يف
توفري منتجات وتقنيات وحلول فريدة كانت وال زالت محط أنظار السوق العاملية”.
وأض��اف ”:إن مثل هذه املعارض متتاز بالحيوية حي��ث نتواصل مع عمالئنا وجهاً
لوجه ،كام نقيم رشاكات جديدة ونلتقي بالقوات املسلحة ملختلف الدول واملسؤولني
الحكومي�ين والصناعيني ،مش�يرا ً إىل أن توازن متكنت من إحت�لال مكانة مرموقة من
خالل اسرتاتيجية تطور طموحة عىل املستويني املحيل والعاملي وذلك عرب الرتكيز عىل
التنوع االقتصادي واالستدامة ونقل التكنولوجيا”.
وقال الرئيس التنفيذي لتوازن “ :أصبحنا نصمم ونصنع املنتجات والخدمات يف عدة
مج��االت بدءا ً من اآلليات واألنظمة الذاتية والذخائر ،وانتها ًء بخدمات أندية الرماية
وبناء القدرات ويف فرتة وجيزة ،اتس��مت منتجاتنا بالتنوع س��عياً منا إىل تلبية رغبات

واحتياجات عمالئنا ،كام نقوم برصد توجهات الس��وق العاملية من خالل املشاركة يف
أه��م املحافل الدولية كمعرض آيدكس والتي تتي��ح لنا فرصة نحو تحقيق تطلعاتنا”،
وإشار إىل مش��اركة  15رشكة من رشكات مجموعة “توازن” يف املعرض منها رشكة منر
ورشكة تصنيع اآلليات الدفاعية وك��راكال العاملية وتوازن لألنظمة الدفاعية املتقدمة
ورشكات تصنيع األسلحة الرياضية والعسكرية وكذلك بركان وكراكال للذخائر الخفيفة
ورشكات تصني��ع الذخائر ،وتق��وم جميع هذه الرشكات بتصني��ع منتجاتها يف مجمع
توازن الصناعي منشأة التصنيع التي تقع يف ضواحي مدينة أبوظبي.
جدير بالذكر أن مجموعة توازن تنتج حالياً أحدث املنتجات العسكرية والدفاعية
خاص��ة بعد نجاح تجرب��ة مجموعة توازن يف اس��تقطاب وتأهيل الك��وادر الوطنية
وادماجهم يف الصناعات العس��كرية الوطنية يف مختلف املجاالت حيث بلغت نس��بة
التوطني يف كراكال إىل  % 90ويف مجموعة الرشكات الباقية فترتاوح نسبة التوطني من
 % 50 - 30عىل أن تتم زيادة نسب التوطني يف املرحلة القادمة.

لوكهيد مارتن تطلق نظام الدرع املاسي يف آيدكس 2013
كتبت حنني الداود

تعرض “لوكهيد مارتن” يف آيدكس  2013ابتكارا ً متكامالً
لتعزيز اإلسرتاتيجيات الدفاعية يعرف بنظام “الدرع
املايس” و يعمل بشكل متكامل مع منظومة الدفاعات
الصاروخية الجوية واألرضية.
ويقول كيف سبري ،نائب الرئيس والرئيس التنفيذي
لقطاع أنظمة املعلومات الخاصة بالصواريخ والحلول
العاملية لدى رشكة لوكهيد مارتن “:لقد باتت عمليات
دمج اإلسرتاتيجيات الدفاعية ،وتنسيق عمليات مختلف
أنواع القوات املسلحة ،وتبادل التقنيات بشكل كبري من
العوامل املهمة للحصول عىل نتائج مثالية للمهامت
العسكرية للقوات املسلحة ،وذلك مع تزايد التهديدات
العسكرية يف جميع أنحاء العامل”.
وأضاف قائال ًحول هذا الدرع املتطور“ :ملسنا حاجة
عمالئنا ملعالجة التهديدات املتنامية والجديدة ،باالستعانة
بتقنيات ذات اعتامدية وكفاءة عالية ،األمر الذي تطلب
اللجوء ألدوات وتجهيزات متطورة إلنتاج أنظمة مبتكرة
وفعالة مثل نظام الدرع املايس “™DIAMOND
 ،”Shieldفهو نظام يرتقي مبستوى التحكم والتوجيه
لعمليات الدفاع الجوي والصاروخي إىل أعىل مستويات
التنسيق والتنفيذ املثايل لهذه العمليات” .ووصفه بأنه
نظام متطور يربط مختلف األنظمة الصاروخية األرضية
والرادارات مع مرسح عمليات سالح الجــو ،وذلك

لتقديــم مستويات جديدة من األداء ملواجهة التهديدات
املتغرية ،وباالستناد عىل النجاحات املتميزة التي حققتها
رشكة “لوكهيد مارتن” يف أنظمة التحكم والتوجيه الخاصة
بالدفاعات الصاروخية واملستخدمة حالياً من قبل
الواليات املتحدة األمريكية وعىل نطاق عاملي.
ويقوم الدرع املايس بتقديم رؤية متكاملة لساحة
املعركة املعقدة للقوات املسلحة ،فهو نظام قادر
عىل العرض ،والعــرض العكســي ،وإعادة عرض
السيناريوهات وخطط العمليــات القتالية عىل خريطة
متكاملة رباعية األبعاد ،حيث تعمل خوارزميات تحديد
األهداف املتطورة بالتحـقـق من الســلوك النمطي ملسار
الهدف بوترية مستمــــرة ،ليقـــوم بتنبيه القامئني عىل
النظام عند اكتشـــاف حدوث أي اختــراق غري مصـرح به.

ويتيح هذا النظام املؤمتت للعمالء إمكانية التوقع
املسبق بتحركات القوات املعادية وتقييمها ،مام يتيح
الفرصة التخاذ قرارات تكتيكية برسعة أكرب وإرسال قوات
دعم للمشاركة يف ساحة املعركة وذلك بواسطة نقرة
واحدة من فأرة الكمبيوتر،ويطلق السيد سبري عىل نظام
الدرع املايس اسم “العقل املدبر وراء القوة الجبارة”،
وذلك كون القدرات املتميزة التي يوفرها هذا النظام
تعمل عىل رفع مستويات األنظمة القتالية الحالية إىل
أعىل درجات التنسيق لدعم املقاتلني يف املعارك ،كام يعزز
القدرة عىل دمج عمليات سالح القوات الربية والجوية
والبحرية يف ساحة املعركة بشكل آيل وفعال واقتصادي
يجعل من هذا املنتج النظام الوحيد املتفرد بهذه املزايا.
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مبادلــــــة تشارك يف آيــــــدكس مبجموعــة
شركاتها العاملـة يف القطاع الدفـاعي

إنجازات لنظم البيانات
تش��ارك رشكة مبادلة للتنمية ،رشكة اإلستثامر والتنمية
الت��ي تتخذ من أبوظب��ي مقرا ً له��ا ،يف معرض آيدكس
 2013من خالل تواجدها مبش��اركة س��بعٍ من الرشكات
اململوك��ة لها والعاملة يف القطاع الدفاعي ،حيث تعرض
ه��ذه الرشكات مس��اهامتها يف دعم القوات املس��لحة
اإلماراتي��ة ،ومجموع��ة خدماتها وخرباته��ا يف مجاالت
الدعم الفن��ي والتدريب وإدارة املش��اريع يف قطاعات
الطريان والدفاعات البحرية والربية.
وتش��مل قامئة ال�شركات التابعة ملجموع��ة مبادلة
واملش��اركة يف املعرض كالً من الطيف للخدمات الفنية،
وبيانات للخدمات املساحية (بيانات) ،وإنجازات لنظم

البيانات ،واملركز العس��كري املتط��ور للصيانة واإلصالح
والعم��رة (أمرك) ،وأكادميية أفق للط�يران ،ورشكة الياه
لإلتص��االت الفضائية (ياه س��ات) ،ورشكة أبوظبي لبناء
السفن.
ومتث��ل عملي��ات التوط�ين أولوي��ة مهمة بالنس��بة
لل�شركات التابع��ة ملبادلة ،حيث تلت��زم هذه الرشكات
بتوف�ير آالف فرص العم��ل املتصلة بالقط��اع الدفاعي
للكوادر اإلماراتية بحلول عام  ،2017و يُربز هذا االلتزام
س��عي مبادلة املس��تمر لتهيئة أفضل مجاالت التدريب
والتط��ور الوظيف��ي للمواطن�ين ،حيث تدع��م الرشكة
وتش��جع عملي��ات تطوير ق��درات ومهارات الش��باب

اإلمارايت يف مجاالت العلوم والهندس��ة والتكنولوجيا عرب
طيف عملياتها يف قطاع الدفاع.
وبهذه املناسبة رصح حميد الشمري املدير التنفيذي
لوح��دة مبادل��ة لصناعة الط�يران قائ�لاً" :تعد رشكات
مبادلة العاملة يف قطاع الدفاع من الجهات املس��اهمة
يف دع��م جهود القوات املس��لحة اإلماراتية للرتكيز عىل
عملياتها األساس��ية ،و ذلك من خالل إنش��اء نظام من
املشاريع املرتابطة ذات العوائد التجارية املستدامة ،كام
تسعى هذه الرشكات إلبرام رشاكات عاملية جديدة من
شأنها توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها املتطورة لقاعدة
عمالئها اإلقليميني".

كاراكال تنتج  50ألف مسدس يف السنة

أفاد س��امل املطرويش الرئيس التنفيذي لرشكة كاراكال
التابع��ة ملجموعة ت��وازن أن رشك��ة كاراكال تنتج ما
ب�ين  50-40ألف مس��دس يف الس��نة ،ولدينا طلبات
متع��ددة م��ن دول آس��يوية وأوروبي��ة والوالي��ات
املتح��دة األمريكية ،م��ع العلم أن مس��دس كاراكال
يجري إس��تخدامه لدى الرشطة اإليطالية ،والجزائرية
والبحرينية.
وذكر املطرويش أن املشاركة يف آيدكس تأيت من أجل
عرض أحدث منتجات الرشكة من مسدسات وبنادق،
والتي أستحوذت عىل إعجاب املشاركني والزوار.
ويف س��ياق متصل أعلن��ت رشك��ة كاراكال التابعة
ملجموعة توازن عن ع��رض بندقية كاراكال الهجومية
يس اي��ه آر  ،816والتي تس��تمد تصميمها من بندقية
 M 16الشهرية.
وأفاد أن  % 95من منتجات الرشكة يجري تصديرها
إىل الخارج ،موضح��اً أن لدى رشكة كاراكال مصنعاً يف
أملانيا لتلبية الطلب عىل منتجاتها يف دول أوروبا ،بينام
يوجد مصنع للصيانة والخدمات والتوزيع يف الواليات


املتحدة األمريكية ،مشريا ً إىل أن الرشكة تعتزم الدخول ملس��دس كاراكال ،واألقسام أقل  5ملم من املسدسات
يف أسواق جديدة باملستقبل.
األخرى ،إىل جانب أن مخزن املس��دس يس��توعب 18
وأض��اف«:أن لدين��ا منتجات مختلف��ة من حيث طلقة ،وذكر أن نس��بة التوطني يف رشكة كاراكال تصل
املواصف��ات عن اآلخري��ن ،حيث لدينا ب��راءة اخرتاع إىل .»% 90
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قائد البحرية امللكية
الربيطانية:
أمن اخلليج خط أحمر
مبناس��بة افتتاح معرض الدفاع البحري «نافدكس» كش��ف ضاب��ط كبري يف البحرية
امللكي��ة الربيطانية يف منطقة الخليج القائد «مارك هام��ان» ملجلة «درع الوطن»
أن القواع��د البحرية املتواجدة يف الخليج بها  1200جندي وتتوفر عىل أربع س��فن
تعد كاسحات ألغام بحرية ،مؤكدا ً أن تواجد القوات يف املنطقة الهدف منه ترسيخ
الس�لام واألمن يف املياه الخليجي��ة التي اعترب أمنها من أم��ن بريطانيا كام أنه أكد
أن بريطانيا تعد رشيكاً رئيس��ياً لدول الخليج الع��ريب وأن القوات الربيطانية تعمل
مبوجب رشاكة مع دول الخليج خصوصاً اإلمارات لحامية مجالها البحري ،كام ترشف
القوات الربيطانية عىل تدريب القوات البحرية الخليجية.
وأكد «مارك هامان» أن «آيدكس» يعد س��وقاً مهامً لعرض املنتجات العس��كرية
كام أنها مناسبة خصبة لعقد رشاكات مهمة عىل مستوى عاملي.
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BAE Systems

تعرض مركبات مدرعة
ألول مرة يف املنطقة

كتبت :إرساء املالح
تعرض رشكة  BAE Systemsبعض من مركباتها املدرعة ألول مرة يف منطقة الرشق األوس��ط
من خالل مشاركتها مبعرض الدفاع الدويل آيدكس  2013يف أبوظبي ،فضالً عن استعراض أحدث
التكنولوجيات واالبتكارات يف مجاالت الدفاع واألمن.
وق��ال «بني بريدج» املدي��ر التنفيذي اإلقليم��ي ملنطقة الرشق األوس��ط وأفريقيا أن BAE
 Systemsعازمة عىل دعم االحتياجات الدفاعية واملتطلبات األمنية الحالية واملس��تقبلية لدولة
اإلمارات العربية املتح��دة ،وأن معرض آيدكس يوفر منصة مثالية إلظهار قدراتها ولقاء رشكائها
الصناعي�ين ،وأض��اف« :إن أبوظبي هي املركز اإلقليمي ألعاملنا ،ونح��ن ملتزمون بربامج طويلة
األمد ومس��تدامة مع عمالئن��ا يف املنطقة ،مبا يف ذلك قطاع الصناع��ة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،األمر الذي يتامىش مع رؤيتها الوطنية .»2030
وستس��تضيف منصة  BAE Systemsيف آيدكس مناذج كاملة الحجم ملركبة براديل املقاتلة يف
أول ظهور لها يف املنطقة ،وهي جزء ال يتجزأ من عمليات املشاة األمريكية ،وقد ثبتت فعاليتها
يف ع��دة معارك ،وهي تتمتع بتلقي تحس��ينات مس��تمرة يف قدراتها وتوص��ف بكونها متعددة
األدوار ،إىل جانب عرض مركبة االس��تطالع والدوريات املضادة لأللغام «آر جي  ،»35كام س��يتم
ع��رض منظومة األس��لحة ذات التحكم عن بعد «ليمور »30بش��كل متزام��ن عىل منصة BAE
 Systemsو»أبوظبي مار» ،يف حني س��يعرض قسم يب أيه إي سيستمز ديليكا أحدث ما توصلت
إلي��ه تكنولوجيا الحامية األمنية ،مبا يف ذلك «نرتيفيل» إلجراء التحقيقات املعلوماتية ،و»س��ايرب
ريفيل» املتخصص يف مواجهة التهديدات املتقدمة واملستمرة يف األمن املعلومايت.
وتع��رض منتج��ات  BAE Systemsعىل منصات أخرى منها منص��ة الفريق الذهبي الدويل،
وتوازن ،وأبوظبي مار ،ومؤسس��ة الصناعات الحربية ،باإلضافة إىل ذلك ،تم عرض نس��خة طبق
األصل كامل��ة الحجم للطائرة املقاتلة «يوروفايرت تايفون» يف املعرض الخارجي ،بينام س��تعرض
الخوذة الثورية «سرتايكر» ذات نظام العرض الرأيس من  BAE Systemsعىل منصة يوروفايرت.
22

نظام Standard
Raytheon Missile
ثورة يف الدفاع
الصاروخي
تس��تخدم الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة واليابان يف قواته�ما البحرية
الص��اروخ  Standard Missile – 3 Raytheonلتدمري الصواريخ قصرية
ومتوس��طة املدى الباليس��تية ،وترى الواليات املتح��دة  SM-3يصلح
كص��اروخ دف��اع إقليمي ألنه يعمل يف االرتفاع الع��ايل وملدى بعيد مام
يجعله صاروخاً مثالي��اً للعمل يف دفاع عدة دول ،وقد نجح هذا النظام
يف تنفيذ  20عملية اعرتاض لينفذ بذلك تدمري “قمر صناعي” عام 2008
وهو من أحدث الصواريخ الدفاعية الباليستية.
وتم تس��ليم  130ص��اروخ  SM – 3 Block 1Aانفتحت عىل العمل
العملي��ايت حول العامل ،ويف أبريل  2011اس��تخدم الجيش األمرييك هذا
الص��اروخ إلثبات قدراته املتطورة املس�ماة “أطل��ق لتتحكم عن بعد”،
وباس��تخدام ه��ذا الصاروخ بضبطه ع�لى قاعدة أمامي��ة ،نفذت رشكة
 Raytheonتجربت��ه بعمل��ه مع نظامه��ا ال��راداري TPY – 2 radar
حي��ث أطلقته من مدمرة بحرية أمريكي��ة ونجحت يف تدمري الصاروخ
الباليستي الهدف.
وأطلق العديد من املهتمني بالش��ؤون الصاروخية عىل هذه التجربة
“التمري��ن التدريج��ي” والذي يؤه��ل ملراحل تخرج الص��اروخ للعمل
امليداين ألنه أثبت قدرته عىل دحر العديد من التهديدات املعقدة.
وعىل الرغم من أن متطلبات الزبائن األصلية كانت عبارة عن الحاجة
لدح��ر األهداف الصاروخية القصرية واملتوس��طة امل��دى ،رصح “ويس
كرمير” نائ��ب رئيس أنظمة الدف��اع الصاروخي الباليس��تي بأنه يدرك
متاماً أنه يس��تطيع دحر الصواريخ العاملة بنظم األش��عة تحت الحمراء
 ،IRBMوأض��اف ب��أن الص��اروخ  Raytheon SM – 3تم بناؤه “بقوة
ومرون��ة” مييزانه لدحر التهديدات التي تظهر حول العامل ،وقال“ :إنا لو
متكنا من إطالق هذا الصاروخ بنظام التحكم عن بعد ،فإنه ميكننا إبعاد
التهديدات برسعة وكلام كان هذا أرسع فهو األفضل”.
وعملت وكالة الدفاع الصاروخي مع القوات البحرية األمريكية بقوة
وحامس يف فحص وتطوير هذا النوع من الصواريخ ،وشملت التطويرات
تحس�ين قدرة “الرأس الحربية” وتوس��يع ق��درة الصواريخ للتعامل مع
التهديد.
وب��ات منتظرا ً للنموذج  SM – 3أن يكون يف نوعني :أحدهام للعمل
يف البح��ر ،والث��اين للرب من قواعد بحرية وبرية ،وهناك النوع املس��مى
 AEGIS Ashore Systemوه��و يف طريق��ه ليتم إنتاج��ه عام 2015
وانفتاح��ه للعم��ل مع “رومانيا” ،ث��م يلحق به ع��ام  2018للعمل مع
“بولن��دا” .ويتم انفتاح ه��ذا النظام عىل هذين البلدي��ن لزيادة رقعة
التغطية الدفاعية يف أوروبا ،مع توقعات تش�ير النتش��اره للعمل حول
العامل.
أم��ا برنامج  SM – 3 Block 11Aفهو مخصص للعمل مع “اليابان”
حيث رصح املس��ؤولون بأنه يف طريق��ه للظهور ،وتعمل اليابان رشيكة
يف برنامجه حيث تسهم رشكة متسوبييش للصناعات الثقيلة يف الربنامج.
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رئيس أركان قوات
السلطان املسلحة
العماين :
منطقة اخلليج واجهة
لتنظيم أكرب املعارض
الدولية
مبناس��بة افتتاح ال��دورة الحادي عرشة ملعرض ومؤمتر الدف��اع الدويل «آيدكس
 »2013بأبوظب��ي ق��ال الفريق الركن أحمد بن حارث ب��ن نارص النبهاين رئيس
أركان قوات الس��لطان املس��لحة العامين يف ترصيح خاص ملجلة «درع الوطن»
أكد من خالله أن هذه الدورة متميزة عن باقي الدورات السابقة ،كام أن عدد
الرشكات العارضة تضاعف ما يعني أن املعرض ناجح عىل جميع املستويات.
وأش��ار الفريق «النبهاين» أن منطقة الخليج تس��عى الستقطاب استثامرات
ضخم��ة يف مجال الدفاع العس��كري ،كام أثنى عىل التنظي��م املميز لهذه الدورة
مش�يرا ً إىل أن الرشكات العامنية املش��اركة خالل هذه ال��دورة جلها من القطاع
الخاص ،وتس��عى لعقد صفقات مع أبرز الرشكات املشاركة يف املعرض ،كام لفت

س��عادته إىل أن منطقة الرشق األوس��ط أصبحت واجهة الستضافة أهم املعارض
العاملية ،خصوصاً منطقة الخليج التي متتاز باألمن واالستقرار عىل املستويني األمني
والسيايس كام أنها واجهة خصبة لعقد صفقات ورشاكات عىل أعىل مستوى.

Focus on your mission.
Rely on our ammunition.
Our products enable the highly
effective combating of the most
varied targets in all situations.
Your ability and our ammunition
!make the difference

Please visit us in hall 8,
booth 08-A16.
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"هورايزن" أكادميية رائدة يف جمال تدريب الطيارين
كتبت :نازيل نارص البلويش

تع��د “هوراي��زن” أكادميية رائدة عىل مس��توى الرشق
األوسط يف مجال تدريب الطيارين ومقرها مدينة العني،
وق��ال حارب ثاين الظاهري ،الرئيس التنفيذي لألكادميية
أنه��ا األكادميية مملوكة بالكام��ل لرشكة مبادلة للتنمية
وتتب��ع وح��دة مبادلة لصناع��ة الطريان ،ومنذ نش��أتها
حازت “هوراي��زن” عىل اعتامد الهيئ��ة العامة للطريان
املدين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كام أن دوراتها
التدريبية عىل الطائ��رات ذات األجنحة الثابتة معتمدة
أيضاً من قبل الوكالة األوروبية لسالمة الطريان .EASA
وأوضح الظاهري أن األكادميية تقدم حلول التدريب
املناس��بة واملصمم��ة وفق��اً لحاجة مؤسس��ات الطريان
التج��اري والهيئات العس��كرية يف جمي��ع أنحاء الرشق
األوس��ط وجنوب آس��يا وش�مال إفريقيا ،وتعترب مباين
األكادميية من أحدث املراف��ق التدريبية والعلمية التي
يرشف عليه��ا خ�براء ومدربني من جنس��يات متعددة
يتمتع��ون بالخربة والكف��اءة مبا يضمن تنفي��ذ الربامج
وال��دورات التدريبي��ة وفق��اً ملعايري الس�لامة والجودة
والكفاءة العالية ،ومنذ تأسيسها وحتى اليوم تخرج من
األكادميية أكرث من  700طيار ،وأضاف :مع النمو املتزايد
محلياً وعاملياً يف مج��ال الطريان فإن األكادميية عىل أتم
االس��تعداد لتقدي��م دعمها لهذا النمو م��ن خالل تبني
الفرص واألفكار الجديدة التي تنسجم مع توجه حكومة

أبوظب��ي يف التن��وع االقتصادي الذي يهدف إىل إنش��اء
اقتصاد معريف مس��تدام ،يعتمد عىل التقنيات املتقدمة
ويص��ب يف مصلح��ة املواط��ن اإلم��ارايت ،واألكادميي��ة
ملتزم��ة بتخريج الجيل التايل م��ن الطيارين اإلماراتيني
واإلقليميني والعامليني ،والذين يتمتعون مبعيار جيد من
الجودة والكفاءة ،ومع مواكبة التكنولوجيا فقد أدخلت
األكادميية جهاز األيباد لطالبها.
وأك��د حارب الظاه��ري أن رؤي��ة األكادميية الدولية
للطريان “هورايزن” تتمحور يف أن تصبح أكادميية رائدة
لتدريب الطيارين يف الرشق األوسط ،واملساهمة بشكل
ف ّعال يف دعم منو صناعة الطريان عىل املستوى اإلقليمي
وتحقيق عوائد ربحية مستدامة للمساهمني.
وقال :تهدف رسالة األكادميية إىل تقديم خربة تدريبية
فريدة بتكلفة مقبولة للطيارين ،وتزويد عمالئها بحلول
ذات قيمة مضافة من خالل توفري حلول تدريبية مبتكرة
ذات مس��توى عاملي ،وهي مستمرة يف توسيع خدماتها
من خالل تقديم الدورات التدريبية املتنوعة.
وتوفر األكادميية مجاالت تدريب مميزة عىل أس��س
علمي��ة ومبعاي�ير عاملية ع�لى الطائ��رات ذات الجناح
الثاب��ت والطائ��رات العمودية من خالل تقديم س��بع
دورات تدريبية تض��م :دورة رخصة طيار النقل الجوي
– ع�لى طائرات الجن��اح الثاب��ت ،ودورة تأهيل الطيار

ال���زوار :املع���رض ص���ار
ّ
وجهة عاملي���ة يقصدها
املهــتــمـــ���ون بش���ــؤون
الدفاع
كتب :أحمد السعداوي

كعادة أبوظبي الدامئة يف إبهار ضيوفها القادمني إليها من كل حدب وصوب ،ليشاركوا
أهله��ا كافة فعالياته��ا ومعارضها التي ص��ارت تتخذ أبعادا ً عاملي��ة وتقييامت دولية
مرموقة ،أش��اد جموع الحضور ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل الذي تش��هده العاصمة
اإلماراتي��ة عىل مدى خمس��ة أيام ،بالتن��وع غري العادي يف املعروضات والجنس��يات
املتعددة املش��اركة باملع��رض والتي طرحت أحدث ما لديها من تقنيات الس�لاح ،يف

حارب ثاين الظاهري الرئيس التنفيذي لألكادميية

العسكري – عىل طائرات الجناح الثابت ،ودورة التعاون
م��ع طواقم متع��ددة ،ودورة رخصة طي��ار تجاري عىل
طائ��رات الهليكوبرت ،ودورة م��درب طريان عىل طائرات
الهليكوب�تر ،ودورة طريان الع��دادات واألجهزة ،ودورة
تأهي��ل الطيار العس��كري – عىل طائ��رات الهليكوبرت.
وتستخدم أكادميية “هورايزن” أفضل طائرات التدريب
املتاحة عاملياً وتش��مل :طائ��رة “داميوند  ”DA42وهي
طائرة ذات جناح ثابتة ،وطائرة “سيسنا  ،”172SPوهي
طائ��رة ذات جناح ثابتة ،وطائرة الهليكوبرت “بل،“ 206
وطائرة الهليكوبرت “بل.“ 407

ظل ضيافة إماراتية راقية عكست حسن التنظيم والجهد املبذول من أجل إنجاح هذا
الحدث العاملي بامتياز.
من اململكة العربية الس��عودية تحدث املقدم محمد عبدالعزيز املريشد الذي حل
ضيف��اً عىل مع��رض الدفاع الدويل للم��رة األوىل مبدياً إعجابه بالتنظي��م الجيد الذي
يلمس��ه الزائر يف كل ركن باملعرض ،فضالً عن اتس��اع مس��احته التي فاق املتوقع ،ما
عكس قدرة تنظيمية هائلة قادرة عىل اس��تيعاب هذا التواجد الدويل الكبري لرشكات
التس��ليح من كافة دول العامل ،التي صارت تتنافس من أجل موطئ قدم يف واحد من
أشهر وأكرب املعارض الخاصة بالسالح يف العامل.
ولفت املريشد إىل أنه بالرغم من هذا الحضور الدويل واملحيل الكبري سواء من قبل
العارض�ين أو الزائرين إال أن املتواجد داخل قاعات املعرض ال يستش��عر أي نوع من
الزحام ،وهو ما يعكس الرؤية الثاقبة للقامئني عىل املعرض واهتاممهم بأدق التفاصيل
التي جعلت منه وجهة عاملية يقصدها املهتمني بشؤون الدفاع والتسليح يف العامل.
ومن القوات املس��لحة املرصية أش��اد العمي��د معتصم محمود عبدالله ،بحس��ن
التنظيم املعرض والس��معة العاملية التي صارت ترتس��خ عاماً بعد عام ،وهو ما يجعل
من اس��م املعرض حارضا ً بقوة عىل خارطة معارض الدفاع والتسليح الدولية ،ويتفوق
عىل العديد منها ،حتى تلك التي تقام يف الدول املتقدمة.
وبني عبدالله أن اتساع مس��احة املعرض عىل رقعة جغرافية كبرية يعكس مشاركة
واسعة وفاعلة بني الرشكات املحلية والعاملية وسعيها لطرح كل جديد لديها يف مضامر
السالح مبختلف أنواعه ،وهو ما يعد بحد ذاته شهادة تقييم دولية تضع معرض الدفاع
الدويل يف أبوظبي ضمن صدارة املعارض العاملية.
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لوكهيد مارتن جتري اختبارات ناجحة للدفاع
الصاروخي املتكامل
حقق��ت أنظمة الدف��اع الصاروخي الت��ي طورتها رشكة
لوكهي��د مارتن إنج��ازات عديدة يف ع��ام  ،2012حيث
ش��ارك يف ش��هر أكتوبر  2012نظام الدف��اع الصاروخي
الباليس��تي  Aegisوالص��اروخ املتط��ور Patriot
 ،)Capability-3 (PAC-3ونظام التسلح الخاص بدفاع
املنطق��ة املعروف باس��م Terminal High-Altitude
Area Defense (THAAD) Weapon System
بنج��اح يف تجربة هي األوىل من نوعها ،الختبار األنظمة
الثالث��ة الس��تعراض قدراتها املتكامل��ة الخاصة بأنظمة
الدف��اع الصاروخ��ي اإلقليمي��ة األمريكية الي��وم ،وقد
تعاونت تلك األنظمة فيام بينها لرصد وتتبع واالش��تباك
مع صاروخني باليستيني وهدفني يشبهان صواريخ كروز
وتدمريهام يف إطار تجربة ط�يران بالنريان الحية تُعرف
باسم  Flight Test Integrated-01والتي أجرتها وكالة
الدف��اع الصاروخي  MDAيف مضامر  Reaganلالختبار
يف  Kwajalein Atollجن��ويب املحيط الهادئ ،ويف إطار
هذه التجربة ،جرى دمج أنظمة االستش��عار والصواريخ
االعرتاضي��ة وأنظم��ة التس��لح املختلفة معاً بواس��طة
نظ��ام «القيادة والس��يطرة وإدارة املعارك واالتصاالت»
Command and Control, Battle Management,
 and Communications (C2BMC) systemال��ذي
قام فريق بقيادة رشكة لوكهيد مارتن بتطويره أيضاً.
ويف ش��هر ديس��مرب عام  2012حصلت رشكة لوكهيد
مارت��ن عىل عقد بقيمة إجاملي��ة  775ماليني دوالر من

نظام الدفاع الصاروخي THAAD
قي��ادة الط�يران والصواري��خ التابعة للجي��ش األمرييك
لتوري��د أجه��زة وتقدي��م الخدم��ات الالزم��ة لربنامج
Combat Patriot Advanced Capability-3 (PAC 3) Missile Segment programوبالتع��اون م��ع
الجيش األمري�كي ووكالة الدفاع الصاروخي قامت إدارة
الصواريخ ومراقبة النريان برشك��ة لوكهيد مارتن بإجراء
مثانية اختبارات طريان ناجحة للصاروخ  PAC-3يف عام
 ،2012وتم إجراء مث��اين تجارب طريان الختبار الصاروخ
 ،PAC-3وكان م��ن بينها تجربتان للجي��ل الجديد من
الصاروخ PAC-3 Missile Segment Enhancement
.(MSE) missile
أما يف ش��هر فرباير  2012نجح نظام التس��لح الخاص
بدف��اع املنطق��ة املع��روف باس��م Terminal High-
Altitude Area Defense (THAAD) Weapon
 Systemيف الحص��ول عىل ترخيص مرشوط من الجيش
األمري�كي ،ويعترب النظ��ام حالياً متوفرا ً ل��دى الطائرات

املقاتل��ة والجاه��زة لالس��تخدام عند ال�ضرورة ،عالوة
ع�لى ذلك ،قام الجيش األمرييك بتش��غيل ثالث بطارية
 )THAAD battery (D-2 ADA Batteryأمريكي��ة
يف  Fort Blissبوالية تكس��اس خ�لال الربع األخري من
عام .2012
وتعترب رشكة لوكهيد مارت��ن إحدى الرشكات العاملية
الرائدة يف مجال دمج وتطوير األنظمة الجوية ،واألنظمة
الصاروخي��ة والتقني��ات الخاصة بها مث��ل أول صاروخ
عمليايت إلصاب��ة وتدمري اله��دف hit-to-kill missile
كام تتمتع الرشكة بخربة طويلة يف مجال تصميم وإنتاج
الصواري��خ وأجهزة تتبع الهدف العاملة باألش��عة تحت
الحمراء  infrared seekersوإدارة القيادة والس��يطرة
وإدارة املع��ارك واالتصاالت واألجه��زة البرصية الدقيقة
الخاص��ة بالتصويب عىل الهدف وتتبع��ه ،باإلضافة إىل
أجهزة الرادار وتجهيز اإلشارات.

 Oshkosh Defenceتعرض تقنية  TerraMaxيف آيدكس 2013
أعلنت رشكة  Oshkosh Defenceعن إطالق تكنولوجيا
مركبات املشاة غري املأهولة  TerraMaxالتي ستتوفر عىل
الصعيد العاملي لدعم القوات املس��لحة ،وتعرضها الرشكة
خالل مشاركتها يف معرض «أيدكس .»2013
وتوفر تكنولوجيا «ترياماكس» الجديدة حالً الثنني من
االحتياجات األساس��ية للمؤسس��ات العسكرية يف جميع
أنحاء الع��امل ،حيث أنها تس��اعد يف تقليص خطر تعرض
الق��وات املقاتلة للعبوات الناس��فة يف ميادين القتال من
خالل تعزيز وعي قائد املركبة العسكرية أو تخليص القائد
من الس��يارة متاماً .كام تعترب ه��ذه التكنولوجيا املتطورة
مبثابة تعزيز مضاف للقوة العس��كرية من خالل السامح
ملش��غل واحد باإلرشاف عىل ثالث مركب��ات غري مأهولة
أو خمس��ة مركبات من مس��افة آمنة ،ما يلبي التوجهات
الحديثة للجيوش املقاتلة بتقلي��ص أعداد األفراد وزيادة
القدرات العسكرية.
وقال س�يرج بوش��اكجيان ،نائب الرئيس األول واملدير
العام لشؤون الربامج الدولية يف رشكة أوشكوش ديفينس:
«إن حامية طاق��م القتال هو أولوي��ة ذات أهمية بالغة
بالنسبة للجيوش الس��يام يف الوقت الذي تعمل فيه عىل
تحديث أس��اطيل املركبات .وتق��دم تكنولوجيا ترياماكس
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الت��ي نصنعها الخيار املناس��ب واألكرث كفاءة الس��تكامل
القوات املقاتلة ملهامها يف املواقف الخطرة بعدد أقل من
الجنود .وقد تم اختبار تقنيتنا وتطويرها عىل نطاق واسع،
وذلك باستخدام مدخالت من قوات مقاتلة واعتامدا ً عىل
خربتن��ا املمتدة ألكرث من  90عا ًم��ا يف مجال دعم القوات
العسكرية يف جميع أنحاء العامل».
ومن خ�لال تصميم التقني��ة الجديدة لتك��ون قابلة
للتطوي��ر وإمكانية االس��تخدام عىل أية مركب��ة ميدانية
تكتيكية ،فإن املركبة الجديدة التي صممتها «أوشكوش»
متكّن املركبات العسكرية من استكامل مهامها يف وضعية
التحك��م الذايت الكام��ل أو عن طريق التحك��م الذايت أو
م��ن خالل «تقليد» الس��يارة الرئيس��ية .وس��وف تعرض
«أوش��كوش» من خالل التكنولوجيا الجديدة ما يس��مى
بـ «وحدة تحكم املش��غل»  OCUيف معرض «آيدكس»،
وهي عبارة عن واجهة سهلة االستعامل توفر للمستخدم
قدرات قابلية االستخدام والتشغيل التي تحتاجها القوات
القتالية يف ميدان املعركة.
وتتس��م تكنولوجيا «ترياماكس» بأنه��ا تقنية متطورة،
ت��م تطويره��ا باألخ��ذ يف االعتبار ق��درات املس��تخدم
وتس��هيل عملي��ات التحكم .وميكن تدري��ب األفراد عىل

تش��غيل التقني��ة الجديدة عن بُع��د أو يف وضع التحكم
الذايت الكامل خ�لال بضعة أيام فقط .كام ميكن احتفاظ
الس��يارات امل��زودة بتكنولوجيا «ترياماك��س» بحمولتها
األصلي��ة وقدرات األداء ،وميك��ن أن تعمل لفرتات طويلة
من الوقت ليالً أو نهارا ً ،يف ظروف الغبار واألحوال الجوية
السيئة دون عناء ميكن أن يصيب العنرص البرشي املشغّل
للتقنية.
وتق��دم رشكة «أوش��كوش ديفينس» أيض��اً من خالل
تقنية «ترياماكس» مجموعة من ميزات السالمة النشطة
لتش��غيل أس��اطيل املركبات املأهولة ،مبا يف ذلك التحكم
اإللك�تروين بالثبات واإلنذار املتقدم ضد االصطدام ونظام
تثبيت الرسعة والتوجيه الكهريب املعزز آليا.
وس��وف يتواجد كبار املس��ؤولني من رشكة «أوشكوش
ديفينس» خ�لال معرض ومؤمتر الدفاع الدويل «أيدكس»
ملناقش��ة الت��زام الرشكة تج��اه منطقة الرشق األوس��ط
وشامل أفريقيا .كام ستتوفر مجموعة كاملة من التقنيات
واملركب��ات والخدمات الت��ي تقدمها الرشك��ة يف الجناح
الخاص بها رقم .03-C10
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