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اليــوم

االمارات العربية املتحدة  -القوات املسلحة مديرية التوجيه املعنوي

خالل زيارته معرض الدفاع

سلطان بن زايد يبدي إعجابه باملشاركة اإليجابية للشركات الوطنية يف آيدكس
ويثمن إستيعاب أبناء اإلمارات للتكنولوجيا وإجادتهم التعامل مع األسلحة الذكية
قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس
الدولة صباح أمس بزيارة ملعرض آيدكس  2013املقام عىل أرض املعارض
يف أبوظبي ،وتفقد خاللها معظم أجنحة املعرض ،وأبدى سموه إعجابه
باملستوى املتطور واملتقدم للمعروضات واملعدات واألسلحة الذكية التي
تستخدم فيها آخر التطبيقات العلمية ،والتي تساعد الدول عىل تأمني
أراضيها وتوفر الحامية لرجال الدفاع يف الوقت نفسه.
وأكد سموه ،أن الرعاية الكرمية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه الله  -ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل
"آيدكس " وغريهام من الفعاليات التي تنظمها اإلمارات تسهم بشكل
فعال يف تعزيز مكانة البالد عاملياً عىل جميع املستويات وتزيد من فرص
نجاح أي فاعلية .وأعرب سموه عن إعجابه باملشاركة الفعالة اإليجابية
للرشكات الوطنية يف املعرض الذي تحتضنه أبوظبي للمرة الحادية عرش
عىل التوايل ،ويضم أحدث ما توصلت إليه صناعة السالح يف العامل  ،معرباً
عن سعادته بتطور هذه املشاركة كامً ونوعاً يف كل دورة ،ومبدياً ارتياحه
ملستوى تنظيم الحدث العاملي الذي يضيف إىل رصيد أبوظبي ويعظم
من ريادتها يف صناعة واستضافة املؤمترات بشكل عام ،والعسكرية
التتمة ص 2
والدفاعية منها بشكل خاص.

حممد بن زايد:

يزور آيدكس لليوم الرابع
ويشيد باملشاركة الدولية
الواسعة
واصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة جوالته التفقدية لفعاليات
وأجنحة معرض الدفاع الدويل آيدكس  ،2013وأطلع سموه خالل جولته
لليوم الرابع يف أرجاء املعرض عىل أهم الصناعات والتقنيات الحديثة
والربامج التطويرية ملجموعة من األجهزة والتقنيات الدفاعية التي يتم
التتمة ص 2
عرضها يف آيدكس .2013

14.1

مليار درهم إجمايل صفقات القوات املسلحة
يف «آيدكس» خالل أربعة أيام التفاصيل ص 2

اليوم اخلام�س  21فرباير
تتمة الغالف
وقال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،ممثل صاحب السمو رئيس الدولة
إن السمعة الطيبة التي تتمتع بها أبوظبي عربياً وإقليمياً وعاملياً تشجع كربى
الرشكات عىل عرض منتوجاتها يف آيدكس ،كام أن التطور الذي يشهده املعرض
عاماً بعد عام والصفقات التي تعقد فيه يشجعان هذه الرشكات عىل عرض أحدث
منتوجاتها الدفاعية والهجومية يف آن ،كام يجعالها تزداد حرصاً عىل حجز األجنحة
واملساحات ملشاركاتها املقبلة مبجرد أن تبدأ فعاليات املعرض.
وأضاف سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة قائالً إن من دواعي رسوره

رؤية ابناء اإلمارات وقد استوعبوا ما يقدمه العلم وتطبيقاته من تكنولوجيا
يف أعىل مستوياتها ،وإجادتهم التعامل مع أحدث األسلحة واآلليات واملعدات
الدفاعية ،ألن ذلك من شأنه تعزيز األمن واألمان اللذين حبانا بهام الله تعاىل،
وتوفري االستقرار ودعم النهضة التي تعيشها الدولة موضحاً سموه أن حرص
قيادتنا الرشيدة عىل إقامة العالقات الودية والطيبة مع دول العامل وإميانها بحل
الخالفات والنزاعات بالطرق السلمية كل ذلك المينع اإلمارات من السعي نحو
تأمني حدودها والدفاع عنها من خالل إقتناء أحدث األنطمة الدفاعية لحامية
مكتسباتها والزود عن حياضها.

تتمة الغالف
وخالل لقائه مسؤويل الرشكات واألجنحة تعرف
سموه عىل أبرز خطط التحديث والتطوير التي تجريها
املصانع الرائدة يف الصناعات الدفاعية والعسكرية
لتعزيز تنافسيتها ،واستمع سموه من العارضني إىل
االتجاهات الحديثة يف الصناعات العسكرية لتلبية
مختلف احتياجات الجيوش ملواجهة شتى املخاطر
والتهديدات.واستهل سموه الجولة بزيارة لرشكة «يو ار
او» اإلسبانية التي تعرض آليات ومركبات جنود قتالية
مصفحة ،وأطلع سموه عىل مناذج من آليات الرشكة
نفذت عمليات يف ميادين ملغمة ،وحافظت عىل
سالمة طاقمها وركابها مبا زودت به من مواد وأجسام
مصفحة عززت من متانة هيكلها الخارجي ،كام عرضت
الرشكة مناذج أخرى لآلليات لالستخدام يف العمليات غري
القتالية.
بعدها قام سمو ويل عهد أبوظبي بزيارة جناح
رشكة اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع التي تقدم من خالل
مشاركتها يف املعرض أنظمة الرماية اآللية العاملية

للعربات املصفحة ،وعددا ً من الصناعات الدفاعية
األخرى.
وقدم مسؤولو رشكة اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع
رشحاً لسموه حول سعي الرشكة إىل تطوير الصناعات
الدفاعية اإلماراتية من خالل تأسيس قاعدة صناعية
للمنتجات الدفاعية من شأنها أن تطورها وتجعلها
منافسة للمنتجات العاملية ،مشريين إىل الرشاكات التي
تقيمها الرشكة مع الرشكات العاملية والتي أسهمت إىل
حد كبري يف نقل التكنولوجيا وتطوير آلية العمل واإلنتاج
الصناعي ورفع جودة املنتج الوطني ليضاهي باقي
املنتجات العاملية ،كام تقوم رشكة اإلمارات لتكنولوجيا
الدفاع بتصنيع معدات مكافحة الشغب باستخدام
أخف الوسائط وأكرثها مقاومة وفاعلية.
كام زار سمو ويل عهد أبوظبي الجناح األملاين الذي
يعد ثاين أكرب جناح دويل يف املعرض ،وتعرف سموه
عىل أهم مساهامت الصناعة األملانية التي تعرضها يف
آيدكس وأحدث مستجدات تكنولوجيا الدفاع.
وقدم املسؤولون رشحاً لسموه حول عدد من األجهزة

واآلليات واملعدات التي تعرضها الرشكات األملانية
والتقنيات الجديدة املستخدمة يف األنظمة الدفاعية
حيث تشارك  60رشكة أملانية يف الدورة الحادية عرشة
ملعرض الدفاع الدويل آيدكس.
وأطلع سموه عىل منتجات الرشكات األملانية العارضة
ومنها رشكة «راينميتال» ورشكة «لورسن» ورشكة
«كوزنفاي» ،وقدم العارضون رشحاً لسموه حول مناذج
من املركبات واملعروضات للصناعة األملانية الربية
والبحرية.
وأشاد سموه مبستوى مشاركة الرشكات العاملية
يف املعرض ونوعية املعروضات وآخر ما وصلت إليه
الصناعات الدفاعية من مختلف بلدان العامل ،مؤكدا ً
سموه أن هذه املشاركة الواسعة تعكس أهمية ما
يشكله آيدكس ملختلف الرشكات الصناعية باعتباره
منصة مثالية لعرض منتجات الدفاع والعتاد العسكري
واملدين ومبا يفي باحتياجات ويحقق متطلبات
مختلف البلدان ملواجهة التحديات والحد من املخاطر
والتهديدات.

تتمة الغالف
بلغت القيمة اإلجاملية للعقود التي أبرمتها القوات
املسلحة اليوم ضمن معرض الدفاع الدويل «آيدكس
 »2013أربعة مليارات درهم لتصل القيمة اإلجاملية
للصفقات خالل أربعة أيام إىل  14مليار درهم ،أعلن
ذلك معايل اللواء الركن عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا
املتحدث الرسمي ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس
 2013خالل املؤمتر الصحايف الذي عقده أمس.
وقال معاليه خالل تفاصيل صفقات اليوم الرابع« :إن
القوات املسلحة تعاقدت مع رشكة «أدنوك للتوزيع»
املحلية إلدارة وتشغيل املرافق وتزويد القوات املسلحة
بوقود الطائرات واآلليات بقيمة  1,1مليار درهم ،كام تم
إبرام صفقة مع رشكة «هيدرا» املحلية لتقديم اإلسناد
الفني لدبابة « لوكلري» والناقلة «يب ام يب» وآليات
«الهمر» و»التاترا» و»مدافع  »109و»مدافع جي »6
بقيمة  390مليون درهم ،موضحاً أنه تم التعاقد مع
رشكة «بال»الكندية لرشاء وتركيب أنظمة االتصاالت
باألقامر الصناعية «ساتكوم» عىل طائرات االستطالع
البحري بقيمة  181,8مليون درهم ،وتم التعاقد مع
رشكة «انرتناشيونال جولدن جروب» املحلية لرشاء

مهامت عسكرية مختلفة بقيمة  330,6مليون درهم.
وأضاف معاليه« :إن القوات املسلحة تعاقدت أيضاً
مع مؤسسة «البادي» املحلية لرشاء قطع غيار لناقالت
الدبابات «الفوالت» بقيمة  34مليون درهم ،يف حني تم
التعاقد مع رشكة « لوكهيد مارتن أوفرسيس» األمريكية
لرشاء معدات أرضية بقيمة  134,4مليون درهم ،وتم
عقد صفقة مع رشكة «أبوظبي لبناء السفن املحلية»
لرشاء وتركيب أنظمة االتصاالت باألقامر الصناعية عىل
سفن بينونه بقيمة  128,6مليون درهم ،والتعاقد مع
رشكة «تقنيات السالمة الحرارية للتجارة» املحلية لرشاء
قطع غيار ومعدات بحرية متنوعة بقيمة إجاملية 16
مليون درهم.
وتعاقدت القوات املسلحة مع رشكة «واس» اإليطالية
لرشاء مؤثرات مضادة للطوربيدات لسفينة أبوظبي
بقيمة  28مليون درهم ،وأيضاً مع رشكة «أمرك»
املحلية لعمرة طائرات بانرث بقيمة  143مليون درهم،
ومع رشكة «انرتناشيونال جولدن جروب» املحلية لرشاء
حشوات لقذائف املدفعية بقيمة  210,8مليون درهم.
وتم التعاقد مع رشكة « جيويي سولتيونس»
األمريكية لتقديم خدمات الصور الفضائية بقيمة 40

مليون درهم ،ومع مؤسسة الفتان لبناء السفن املحلية
لرشاء أنظمة مدافع «هيرتول ان» بقيمة  16مليون
درهم ،كام تم التعاقد مع رشكة «كاراكال الدولية»
اململوكة لرشكة توازن لرشاء بنادق مختلفة األنواع
بقيمة  132,3مليون درهم.
وأشار معاليه ويف إطار سعي القوات املسلحة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة لرفع الكفاءة القتالية أنه
قد تم إبرام عقود تختص مبجال التدريب مع رشكة
« فيديليتي تكنولوجيز كوربوريشني» األمريكية لرشاء
مشبهات التدريب القتالية بقيمة  49,7مليون درهم،
كام أبرمت القوات املسلحة عقد توظيف كوادر طبية
مع رشكة «جلوبال ميدكل سولوتشني» املحلية بقيمة
 550مليون درهم ،وتعاقدت مع رشكة «الشامل»
املحلية إلدارة التدريب وتوفري املدربني لبعض املعاهد
بقيمة  516,8مليون درهم.
وقال معاليه« :إن النية تتجه للتعاقد مع رشكة «منر
للسيارات» املحلية إحدى مجموعة رشكات توازن لرشاء
عدد  1000آلية منر مختلفة األنواع ،مشريا ً إىل العقد
الذي تم يوم أمس والبالغ  800سيارة وبهذا يكون
إجاميل عدد اآلليات املزمع التعاقد عليها  1800آلية .

2

اليوم اخلام�س  21فرباير

سيف بن زايد يتفقد «نافدكس وآيدكس »2013
قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية أمس بجولة تفقدية لعدد من أجنحة معرض الدفاع الدويل «آيدكس
 ،»2013وبدأ سموه الجولة بزيارة معرض الدفاع البحري «نافدكس  »2013وكان
يف استقبال سموه اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد القوات البحرية،
والعميد ركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان نائب قائد القوات
البحرية والعميد عبدالله سعيد الشاميس مدير جهاز حامية املنشآت والسواحل،
والعقيد ركن بحري إسحاق محمد آل برش رئيس اللجنة البحرية للمعرض.
وتفقد سموه عددا ً من األجنحة املشاركة يف معرض نافدكس منها جناح قيادة
القوات البحرية وجناح جهاز حامية املنشآت والسواحل والجناح األملاين لصناعة
الطائرات الالسلكية – بدون طيار ،حيث اطّلع سموه عىل أحدث ما تعرضه هذه
األجنحة من أجهزة ومعدات وسفن حديثة واستمع لرشح موجز من العارضني عام
تتميز به هذه األجهزة واملعدات.

كام اطلع سموه عىل عدد من القطع البحرية والزوارق الحربية التي انضمت
حديثاً للقوات البحرية اإلماراتية واملجهزة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات يف مجال
املستشعرات وأنظمة التسليح ،وعىل عدد من معروضات األجنحة يف معرض الدفاع
الدويل «آيدكس  »2013شملت جناح وزارة الداخلية الذي يضم أحدث املشاريع
والربامج األمنية والخدمية املقدمة للجمهور والجناح الفرنيس واألملاين واإليطايل.
وتبادل سموه األحاديث مع العارضني حول املعرض الذي نجح يف إثبات مكانته
عىل خريطة املعارض العاملية وحقق سمعة طيبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وأصبح منصة مفضلة لدى الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض.
رافق سموه خالل جولته العميد عيل خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة
برشطة أبوظبي والعميد جمعة أحمد القبييس مدير إدارة النقل واملشاغل برشطة
أبوظبي والعقيد سعود الساعدي مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو الوزير وعدد
من ضباط الرشطة.

حامد بن زايد يزور آيدكس 2013
قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي اليوم
بزيارة تفقدية ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل «آيدكس  » 2013الذي يقام يف مركز
أبوظبي الوطني للمعارض.
وشملت زيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عددا ً من األجنحة الدولية
والرشكات املحلية والعاملية املعنية يف الصناعة املدنية والعسكرية ،واطلع سموه عىل
األجهزة واآلليات واملعدات الدفاعية الحديثة للقطاعات الربية والبحرية والجوية،
إضافة إىل القطاع املدين وجاهزيتها للعمل يف الظروف املختلفة وأهم التحديثات
التي أدخلتها الرشكات يف التقنيات الجديدة املعنية يف الدفاع ،كام استمع سموه
لكبار املسؤولني يف الرشكات والهيئات الصناعية وتعرف عىل أحدث ما أنتجته يف

مجال التصنيع الدفاعي وعىل الخطط واملشاريع املستقبلية لتلك الرشكات.
وخالل الجولة تبادل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان األحاديث مع العارضني
عن األهمية واملكانة التي وصل إليها معرض «آيدكس  »2013عىل املستوى الدويل
ورغبة الرشكات الدولية يف املشاركة والتواجد باستمرار فيه .
وأكد سموه أن «آيدكس  »2013رسخ مكانته عىل الساحة الدولية يف املعارض
الدفاعية املتخصصة وأصبح واحدا ً من أبرز معارض الدفاع ،ويتجىل ذلك من خالل
رغبة الرشكات املتخصصة يف املشاركة بقوة يف دوراتها املنتظمة ،مشيدا ً بدوره يف
إتاحة الفرصة للتعرف إىل أحدث التقنيات التي وصلت إليها الصناعة الحربية من
خالل جمع كربيات الرشكات العاملية تحت سقف واحد.

طحنون بن زايد يزور آيدكس 2013
زار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس هيئة طريان الرئاسة اليوم معرض
الدفاع الدويل "آيدكس  " 2013الذي يقام مبركز أبوظبي الوطني للمعارض ،وتجول
سموه يف أجنحة الرشكات الوطنية والدولية واطلع عىل آخر ما توصلت إليه الصناعات
والتكنولوجيا العسكرية يف العامل.
كام التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد ممثيل الرشكات العارضة وتبادل معهم
األحاديث حول املعرض وأهميته كملتقى عاملي متخصص يف إنتاج وتصميم املعدات
الدفاعية.

وأشاد سموه يف ختام جولته بفعاليات وأنشطة املعرض وحسن تنظيمه واإلمكانيات
التي توفرها قيادتنا الحكيمة من أجل إنجاح معرض آيدكس وإخراجه بشكل يليق
مبكانة دولة اإلمارات عاملياً ،معرباً عن اعتزازه برؤية شباب وشابات الوطن وهم
يقدمون صورة مرشقة عن وطنهم ويؤكدون قدرتهم يف التعامل مع مثل هذه
األحداث العاملية بحرفية وكفاءة متميزة.

منصور بن حممد بن راشد يزور معرض « آيدكس »2013
زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس معرض الدفاع
الدويل « آيدكس  ،« 2013وتجول سموه يف مختلف أرجاء املعرض واطلع عىل آخر
ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية يف العامل ،كام التقى مبمثيل الرشكات العارضة
وتبادل معهم األحاديث حول أهمية هذه امللتقيات العاملية املتخصصة ويف مقدمتها
معرض آيدكس الذي يعد منصة مثالية ومشجعة لتبادل املعرفة العسكرية واكتساب
العلوم والنظريات الدفاعية املستجدة ،إضافة إىل معرفة أحدث ما وصلت إليه
تكنولوجيا صناعة الدفاع .
وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب جولته يف أرجاء

املعرض عن اعتزازه بالتنظيم الحضاري الرائع للمعرض وحسن االستقبال الذي يحظى
به الزائر خاصة الزوار األجانب ما يجسد الصورة اإلنسانية لشعب اإلمارات وقدرة
أبنائه وبناته عىل التعامل بحرفية عالية وكفاءة متميزة مع مثل هذه األحداث
واملعارض التي تستضيفها دولتنا الحبيبة عىل أرضها الطيبة .
وأشاد سموه بالطاقات البرشية املواطنة وباإلمكانات املادية واللوجستية التي
توفرها قيادتنا الرشيدة من أجل إنجاح معرض آيدكس وإخراجه بشكل يليق مبكانة
دولة اإلمارات عىل الخارطة العاملية.
3
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سلطان بن زايد يزور جناح جملة درع الوطن

قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل
صاحب السمو رئيس الدولة أمس بزيارة لجناح مجلة
«درع الوطن» واستمع سموه إىل رشح مفصل عن
املراحل التي مرت بها املجلة والتطور الذي واكبته
منذ صدورها وحتى املرحلة الحالية ،هذا وقد تلقى

سموه نسخة من كتاب «درع الوطن مسرية أربعني
عاماً» حيث أبدى سموه إعجابه الشديد بهذا اإلصدار
املتميز الذي يرصد بالقلم والصورة مسرية املجلة منذ
إنطالقتها يف األول من أغسطس  ،1971كام متنى سموه
للمجلة وهيئة تحريرها دوام التوفيق والنجاح ملا فيه

خري الوطن.
يذكر أن سمو الشيخ سلطان بن زايد توىل مسؤولية
اإلرشاف عىل املجلة خالل الفرتة من  1982وحتى ،1987
وقد شهدت املجلة أثناء توليه اإلرشاف عليها تطورا ً كبريا ً
من حيث الشكل واملضمون.

منصور بن حممد آل مكتوم يزور جناح جملة درع الوطن

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم
أمس بزيارة لجناح مجلة «درع الوطن» مبعرض
4

آيدكس  2013واستمع إىل رشح مفصل عن التطور
الذي واكبته املجلة منذ صدورها وحتى اآلن ويف

ختام الزيارة متنى سموه للمجلة وهيئة تحريرها دوام
التوفيق والنجاح ملا فيه خري الوطن.
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رئيس األركان يستقبل مدير التسليح اإليطايل

استقبل سعادة الفريق حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف معرض الدفاع
الدويل «آيدكس  »2013صباح أمس الفريق طيار

كالوديو ديبري توليس األمني العام لهيئة األركان ومدير
التسليح اإليطايل.
وتم خالل االجتامع الذي حرضه عدد من كبار

ضباط القوات املسلحة وأعضاء الوفد املرافق للضيف
استعراض أوجه التعاون ،كام تم مناقشة عدد من
املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

ويقـــوم بجــــولة يف آيــــدكس
قام سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة أمس
بزيارة إىل معرض آيدكس  ،2013حيث ألتقى
بعدد من كبار الزوار والعارضني ،وزار عددا ً
من األجنحة لإلطالع عىل أحدث املعروضات
يف مجال صناعات الدفاع ،وآخر ما توصلت
إليه الرشكات العارضة من أسلحة دفاعية،
وانتقل بعد ذلك إىل األجنحة الوطنية حيث
التقى بعدد من املرشفني عليها ،وأطلع
سعادته خالل الزيارة عىل ما تضمنته أجنحة
الرشكات واملؤسسات من تكنولوجيا السالح
والدفاع الذي يلبي متطلبات واحتياجات
مختلف جيوش العامل ،واستمع سعادته خالل
الجولة إىل عدد من العارضني للتعرف عىل
طبيعة مشاركتهم يف املعرض وأهم الصناعات
التي يتم عرضها خالل املعرض.
وقد اجتمع الفريق الركن الرميثي
باملسؤولني واملندوبني يف آيدكس ،يرافقه
عدد من كبار ضباط القوات املسلحة ،أثناء
الجولة التي زار فيها عدة أجنحة.

5
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قائد القوات اجلوية يقوم بجولة يف معرض آيدكس
قام سعادة اللواء الركن طيار محمد بن سويدان
سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
بزيارة تفقدية ملعرض آيدكس  ،2013زار خاللها عددا ً
من األجنحة الوطنية لدولة اإلمارات ،ومجموعة من
أجنحة الدول املشاركة ،وأطلع خاللها عىل ما تضمنته
من معروضات عسكرية وأنظمة دفاعية ،وآخر ما
توصلت إليه أسلحة الدفاع الجوي ،واستمع سعادته
من املسؤولني والعارضني عىل طبيعة مشاركتهم يف
معرض آيدكس ،وأهم الصناعات التي يتم عرضها خالل
املعرض ،كام استعرض عددا ً من املشبهات الخاصة
بالقوات الجوية والدفاع الجوي التي تعرضها عدد من
الرشكات الكربى املتخصصة يف هذا املجال.

األمري سلمان بن سلطان آل سعود يزور معرض آيدكس 2013
كتبت  :نازيل نارص البلويش

قام صاحب السمو املليك األمري سلامن بن سلطان بن
عبد العزيز آل سعود مساعد األمني العام ملجلس األمن
الوطني للشؤون األمنية واالستخباراتية بزيارة صباح
أمس الفعاليات وأجنحة معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
آيدكس  2013الذي يقام يف مركز أبوظبي الوطني
للمعارض.
وزار سموه عددا ً من أجنحة الرشكات الوطنية
والدولية املشاركة يف الدورة الحادية عرشة ملعرض
آيدكس  ،2013والتي يبلغ عددها  1112رشكة متثل 59
دولة من مختلف دول العامل.
وأطلع سموه عىل أهم الصناعات والتقنيات الحديثة
التي يتم عرضها يف آيدكس ،والتي تتصل باالستخدام يف
القطاعات املدنية والعسكرية.
كام زار سموه «املؤسسة العامة للصناعات
الحربية السعودية» واستمع إىل رشح مفصل عن
أهم معروضاتهم وخدماتهم التي يشاركون بها خالل
املعرض ،وعىل آخر ماتوصلت إليه الصناعات العسكرية
يف السعودية.
ثم قام سموه بجولة لجناح املؤسسة يف املعرض
والذي يضم ثالث مجموعات رئيسة ،املجموعة األوىل
تضم منتجات مصنع املدرعات واملعدات الثقيلة،
واملجموعة الثانية تضم منتجات مصنع املالبس
والتجهيزات العسكرية ،والثالثة تشمل منتجات مصنع
األسلحة والذخرية وقطع الغيار.
و تعرض املؤسسة للمرة األوىل عربة «طويق» وهي
عربة مضادة لأللغام والكامئن تم تطويرها وإنتاجها
يف مصنع املدرعات واملعدات الثقيلة التابع للمؤسسة،
وتتميز بقدرتها العالية عىل التكيف مع أصعب الظروف
املناخية والصحراوية يف اململكة ،وقد تم تجهيزها
6

لتناسب عدة استخدامات ناقلة أفراد ،إسعاف ،وقيادة،
كام أنها مجهزة بأحدث أنظمة التدريع والتسليح
والحامية ضد األسلحة غري التقليدية.
واستمع إىل رشح مفصل عن نظام الطائرة بدون
طيار «لونا» والتي تنتجها املؤسسة العامة للصناعات
الحربية بأيد سعودية والتي تتميز بخفة الوزن حيث
إنها مصنعة من مواد مركبة مام تتيح لها قدرة أعىل
للتخفي عن أنظمة الرادار ،ويبلغ مداها العمليايت دائرة
نصف قطرها 100كلم و تصل إىل ارتفاعات تتجاوز
16500قدم والقدرة عىل البقاء يف الجو ملدة تصل إىل
 8ساعات ،ويتميز هذا النظام بقدرته عىل حمل أنواع
متعددة من الحموالت مثل أنظمة التصوير النهارية ثنائية وثالثية األبعاد.
وأبدى صاحب السمو املليك يف ختام زيارته إعجابه
وأنظمة التصوير باألشعة تحت الحمراء ،وكذلك معدات
الحرب اإللكرتونية ،وأجهزة التصوير بواسطة املوجات بهذا املعرض العاملي الضخم الذي إستطاع اجتذاب هذا
الرادارية كام تتميز بعدم حاجتها ملدرج أثناء اإلقالع العدد الكبري من الرشكات العاملية وأصبح من األحداث
والهبوط ،ويتم التحكم فيها بواسطة محطة تحكم الهامة يف إجندات صناع القرار حول العامل.
أرضية بواسطة نظام ربط بيانات متطور وخرائط رقمية
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رئيس هيئة العمليات يستقبل مدير التسليح الفرنسي
استقبل سعادة اللواء الركن سيف مصبح املسافري
رئيس هيئة العمليات مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل
«آيدكس  »2013صباح أمس العميد جان لوك مدير
التسليح الفرنيس.
وتم خالل االجتامع الذي حرضه عدد من كبار
ضباط القوات املسلحة وأعضاء الوفد املرافق للضيف
استعراض أوجه التعاون ،كام تم مناقشة عدد من
املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

هوت زون الشركة الوحيدة يف العامل املعتمدة من قبل
منظمة opcw

أجرت النرشة اليومية ملجلة درع الوطن حوارا مع
السيد محمد النقبي نائب املدير التنفيذي لرشكة هوت
زون سليوشن ميدل إيست ،هذا نصه:
• ما هو الهدف من مشاركتكم يف معرض آيدكس؟
يعتري آيدكس بالنسبة لنا مفخرة نعتزبها ،والشك أن
ما وصل إليه من تطور غري مسبوق يعود يف املقام األول
إىل الدعم الالمحدود لصاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه الله – واملتابعة
الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة – وهذا ما جعل من آيدكس أفضل املعارض
العاملية وقد إنعكس هذا النجاح علينا كرشكات وطنية
من حيث إنتشارنا بني املتعاملني والرشكات عىل نطاق
املنطقة والرشق األوسط عموماً.
من ناحية أخرى تعد رشكة هوت زون الرشكة
الوحيدة يف العامل املعتمدة من قبل منظمة حظر

األسلحة الكيميائية  opcwيف تقديم اإلستشارات
والتدريب ،ولذلك فإن هدفنا من املشاركة يف معرض
آيدكس  2013هو املشاركة الوطنية ودعم هذه
التظاهرة التي تعكس الوجه الحضاري لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وإلبراز الكادر املواطن واملنتجات من
خالل املعرض.
• ما طبيعة الخدمات التي تقدمها الرشكة لزبائنها
حول العامل ؟
ترتكز خدماتنا عىل عدة محاور كالتدريب الكيميايئ
يف املجاالت التخصصية والبيولوجية والنووية ،وتقديم
اإلستشارات يف كل ما يتعلق بهذا الجانب من أسلحة
الدمار الشامل ،وتقديم خدمات حلول األجهزة
واملعدات ،وكذلك تقييم اإلداء التدريبي للوحدات
والربامج.
• مباذا تتميز الرشكة عن نظرياتها من الرشكات؟
تتميز الرشكة يف مجال التدريب مبواقع العمالء

ومراكز التدريب املعتمدة ،كام تتميز مبناهج دراسية
عاملية ،كام لدينا مناهج حسب إحتياجات العمالء
مستخدمني يف ذلك أحدث وسائل التدريب عىل
املستوى العاملي.
•من هي الفئات املستفيدة من برامج التدريب
املتخصصة لديكم؟
يشمل التدريب الفرق واملجموعات واألفراد ،ونقدم
دوراتنا باللغة اإلنجليزية مع إمكانية الرتجمة باللغة
العربية من قبل مرتجمني متخصصني.
•ما هي طموحاتكم وما تسعون لتحقيقه يف هذا
املجال الحيوي؟
نهدف لإلرتقاء بهذا الجانب التدريبي ،ونسعى
للرقي مبستوى األفراد واملجموعات إىل مستوى احرتايف
وذلك من خالل التدريب عىل املواد الحية والتعود عىل
التعامل معها بكل ثقة يف حالة وجود حوادث تتسم
بالخطورة ال قدر الله.
7
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األمري فيصل بن احلسني:
مشاركتنا يف آيدكس  2013إيجابية
كتبت :حنني الداود

أكد الفريق الركن طيار األمري فيصل بن الحسني رئيس
مجلس إدارة معرض سوفكس العسكري الدويل باألردن
يف ترصيح للنرشة اليومية عىل حرصه الدائم عىل
املشاركة يف هذا الحدث العاملي ألهمية إطالع املشاركني
فيه من مختلف أنحاء العامل عىل ما يطرحه معرض
سوفكس من خدمة معدات القوات الخاصة وقضايا
األمن القومي ،وأبدى إعجابه مبستوى التنظيم والجودة
العالية التي يتمتع بها معرض آيدكس يف دورته الحالية،
وقال إنه أمىض وقتاً طويالً يف املعرض وتجول يف معظم
األجنحة الدفاعية والتقى عددا ً من كبار املسؤولني من
دولة اإلمارات والدول املشاركة يف آيدكس .2013
وأوضح أن معرض آيدكس هو أحد أكرب املعارض
يف العامل ملعدات القوات الربية والبحرية والجوية ،أما
سوفكس فهو املؤمتر واملعرض األكرب واألضخم يف العامل
املتخصص يف خدمة ورفد املجتمع الدويل يف قطاع
الدفاع والقوات الخاصة واألمن القومي.
وأكد استمرارية املعرض الذي يقام يف عماّ ن كل
سنتني ،وأعلن أن غالبية الدول التي شاركت يف سوفكس
عام  2012أكدت مشاركتها يف الدورة التاسعة القادمة
لهذا املعرض ،والتي ستقام يف عماّ ن خالل الفرتة من
 5إىل  8مايو  ،2014وتوقع زيادة يف أعداد املشاركني
والضيوف والزوار والوفود الرسمية يف سوفكس 2014
باعتباره حدثاً عاملياً بالغ األهمية يستحق الحضور
واملشاركة من صانعي القرار من مختلف دول العامل.
فهو فرصة مهمة اللتقاء كبار القادة العسكريني
وص ّناع القرار العاملني عىل إحالل وتعزيز األمن
القومي واألمن العام يف كافة أرجاء العامل إذ يشارك فيه
نخبة النخبة من القادة العسكريني املتخصصني وكبار
املسؤولني يف العمليات الخاصة واألمن القومي الدويل.
وقال إننا نسعى ألن تكون الدورة املقبلة منوذجاً
جديدا ً للتميز والفائدة والنجاح لجمعه الرشكات
الصغرية واملتوسطة ،إضافة إىل أكرب الرشكات املتخصصة
بصناعة الدفاع العسكرية وذلك بهدف تقديم فرص

اإلطالع عىل آخر الحلول وأحدث املعدات لدعم قوات
األمن يف مهامها يف حفظ أمن البالد وتعزيزه وتبادل
اآلراء والخربات بني صانعي القرار الدوليني ،كام أنه
يلعب دورا ً مهامً يف تحريك عجلة االقتصاد األردين من
خالل اتفاقيات الرشاكة التي ستتم ما بني الرشكات
األجنبية واملحلية وعىل رأسها مركز امللك عبدالله الثاين
للتصميم والتطوير «كاديب» فهو مركز أردين وعاملي
بتميزه ،وليس إلسهامه فقط يف العمل عىل تعزيز األمن
القومي الوطني ،بل يسهم بشكل الغنى عنه يف تعزيز
االقتصاد الوطني األردين وتوفري فرص العمل لألردنيني
الذين نفخر بهم وأداء عملهم املميز.
من جانبه قال السيد عامر الطباع مدير معرض
سوفكس أن العالقة مع آيدكس عالقة تعاون تكاملية
وبشكل مستمر ،ويشارك كل منهام لتحقيق ذات الغاية
بتوفري ملتقى للتواصل والتعاون بني أهم الرشكات
العارضة يف العامل وصناع القرار من شتى الدول وصوالً إىل
تحقيق األمن واالستقرار لكافة شعوب العامل ،وتوقع أن
تكون الدورة املقبلة يف عام  2014أضخم من الدورات
السابقة ،وأكرث نجاحاً لهذا الحدث الذي يشكل ملتقى
دولياً يجمع أكرب منتجي ومطوري املعدات الدفاعية يف
العامل مع كبار القادة العسكريني وصناع القرار وممثيل
الحكومات ،وأكد أن سوفكس يعترب املعرض املصنف
األول عاملياً والوحيد يف املنطقة املتخصص يف مجال
معدات العمليات الخاصة واألمن القومي.
وأوضح أن فعاليات سوفكس تنطلق مبؤمتر ليوم
واحد يلقي الضوء عىل كل ما يتعلق بشؤون قوات
العمليات الخاصة واألمن القومي ،يليه املعرض عىل
مدى ثالثة أيام لإلطالع عىل آخر ما توصلت إليه
التكنولوجيا يف مجال األمن القومي من شتى دول
العامل ملواجهة التحديات املتنامية يومياً يف حقيل األمن
والدفاع ،وأشار إىل أنه قد شاركت يف املعرض بدورته
التاسعة  321رشكة من منتجي ومطوري املعدات
الدفاعية من  33دولة حول العامل.
وأكد الطباع أهمية مركز امللك عبدالله الثاين

للتصميم والتطوير «كاديب» ،بوصفه مركزا ً عاملياً يسهم
يف تعزيز األمن القومي الوطني بفضل السمعة الدولية
التي يتميز بها يف استقطاب العديد من الرشكات
والوفود اإلقليمية والدولية للمشاركة يف املعرض ،كام
أضاف أن املعرض يظهر القدرات التي متتاز بها قوات
العمليات الخاصة األردنية ومعداتها وجاهزيتها ،كام أنه
يكسب جميع املشاركني فرصة عاملية باعتباره امللتقى
األمثل لعرض مستلزمات وتكنولوجيا قوات العمليات
الخاصة والتجهيزات العسكرية األكرث تطورا ً وتقدماً،
موضحاً أن املعرض يشكل فرصة عاملية لتسويق األردن
واقتصاده الوطني وقطاع املعارض بشكل خاص.
ويذكر أن املعرض الذي انطلق يف العام  1996أصبح
هو املعرض العسكري الدويل املتخصص يف تقديم
تقنيات التكنولوجيا واملعدات العسكرية يف مجال
معدات العمليات الخاصة واألمن القومي وامللتقى
األمثل لعرض مستلزمات وتكنولوجيا قوات العمليات
الخاصة والتجهيزات العسكرية األكرث تطورا ً وتقدماً يف
العامل.

رئيس هيئة اإلمداد يستقبل عددًا من ضيوف آيدكس
استقبل سعادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة
اإلمداد مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس  "2013صباح أمس
عددا ً من كبار ضيوف املعرض وهم :الفريق طيار كالوديو ديبري
توليس األمني العام لهيئة األركان ومدير التسليح اإليطايل ،والعميد
جان لوك مدير التسليح الفرنيس.
وتم خالل االجتامعات التي حرضها عدد من كبار ضباط القوات
املسلحة وأعضاء الوفود املرافقة للضيوف استعراض أوجه التعاون،
كام تم مناقشة عددا ً من املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك.
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لقاء مع السيد صالح املرزوقي مدير معرض آيدكس:
آيدكس عزز حضوره عرب السنوات وأصبح حدثًا عامليًا هامًا

أجراه :محمد املرشف
التقت النرشة اليومية ملجلة درع الوطن بسعادة
صالح املرزوقي مدير معرض آيدكس ،وتوجهت إليه
بعدد من األسئلة أجاب عليها مشكورا ً.
تحدثنا إىل عدد من كبار الزوار والعارضني حول
تقييمهم للمعرض وأشاد الجميع بنجاحه ،فام رس هذا
النجاح؟
نجح معرض آيدكس بفضل الله ،ولقى منذ انطالقته
األوىل عام  1993إهتامماً ودعامً ال محدود من قبل
قيادتنا الرشيدة ومبتابعة حثيثة من الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،وتوفري جميع اإلمكانات
مام دفع من عجلة تقدم املعرض بصورة غري مسبوقة
حتى أصبح آيدكس اليوم عالمة فارقة يف عامل املعارض
الدفاعية وتطوره ،ناهيك عن مقومات التي متتلكها
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل كافة األصعدة
وخاصة عىل الصعيد االقتصادي والسيايس واألمني.
كيف تفرس هذا اإلقبال املنقطع النظري من الرشكات
والزوار والعارضني؟

أصبح معرض آيدكس يشكل عالمة بارزة عىل نطاق
واسع مام دفع كربيات الرشكات العاملية املعنية بقطاع
الدفاع من وضعه ضمن أولوياتها ،وعزز حضوره عرب
السنوات حتى أصبح ميثل حدثاً هاماً للدول وللمصنعني،
بل ولكل املهتمني بسوق الدفاع املتنامي يف املنطقة ،كام
أصبح الوجهة الرئيسية لكبار صناع القرار واملختصني يف
الصناعات الدفاعية ،ومقرا ًَ لعقد الصفقات التجارية،
ونافذة للتعرف عىل أحدث أسلحة العرص ،والتقنيات
الحديثة.
ويف سؤال عن حجم املشاركات املتزايدة من الرشكات
الوطنية ؟
قال سعادته  :نالحظ يف هذه الدورة من املعرض
زيادة كبرية يف عدد الرشكات الوطنية حيث بلغت 147
ويف سؤال عن الكادر املواطن من العسكريني
رشكة وطنية ،وشهد املعرض مشاركة عدد من السفن يف واملدنيني يف آيدكس؟
أكرث من دولة ،إضافة للكم الهائل من الرشكات األجنبية
قال سعادته :إن معرض آيدكس أتاح طوال عرشين
َ
ذات الشهرة العاملية ،وكام أن هذه الدورة شهدت زيادة عاماً فرصة لتدريب الكادر املواطن ،وقد اكتسبوا جميعاً
يف املنتج املحيل وارتفاع يف مستوى التسويق ،ونتمنى خربات يف صناعة املعارض وهذا يشء مرشف يبعث
أن ترتفع نسبة الصفقات ،وأمتنى بهذه املناسبة لكل عىل الفخر ،ونتمنى لهم مزيدا ً من النجاح يف الدورات
املشاركني والزوار طيب اإلقامة يف ضيافة الدولة.
القادمة.

جممع توازن الصناعي مدينة متكاملة اخلدمات واملرافق
كتبت  :جميلة الكعبي

التقت النرشة اليومية بالسيد راشد هالل الدرميك
القائم بأعامل مدير عام مجمع توازن الصناعي والذي
حدثنا عن املجمع الجديد الذي ميثل مدينة متكاملة
الخدمات يف منطقة العجبان املوقع الفاصل بني إمارة
أبوظبي وديب قائالً  :يقع مجمع توازن الصناعي
خارج مدينة أبوظبي وعىل طريق أبوظبي ـ ديب يف
منطقة العجبان وهو يتميز بقربه من املراكز الصناعية
الرئيسية ،وتبلغ مساحة املجمع  10كيلو مرتات مربعة،
وقد أنشئ املجمع عىل أهداف رئيسية أعتمدت يف
مضمونها عىل:
• إيجاد صناعة اسرتاتيجية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة.
• نقل العلوم واملعرفة والتكنولوجيا الخاصة
بالصناعات الدفاعية للمجتمع.
• تأهيل كادر مواطن للمساهمة يف قيادة مثل هذه
الصناعات يف املستقبل.
• املشاركة يف النمو اإلقتصادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة.
ويعترب مجمع توازن الصناعي متكامل املرافق
والخدمات حيث يضم  :املصانع ـ سكن املوظفني
لكافة الفئات ،والخدمات الخاصة بسكن املوظفني
والخدمات التجارية ،مخازن رئيسية ،مكاتب،
ومستودعات ،ويضم املجمع اليوم قرابة  1200شخص

يعملون يف املجمع إىل جانب  600شخص يسكنون
حالياً يف املجمع عىل الرغم من عمر املجمع القصري
حيث أنه أكمل عامه األول واليزال يف طور التعمري
والتجهيز ليكون بنية تحتية تهدف إىل جعله أكرب
مجمع للتصنيع الدفاعي يف املنطقة واألكرث تطورا ً
بحيث يستقطب الرشكات الطموحة التي تسعى
إلقامة تواجد لها يف منطقة آمنة يف الرشق األوسط
وتتمتع بإرتباط وثيق مع شبكات النقل الربية والجوية
.وأوضح السيد الدرميك أن أهم الصناعات يف مجمع
توازن التجاري ترتكز عىل الصناعات األساسية الدفاعية،
الصناعات الدقيقة ،الصناعات املساندة لقطاع النفط
والغاز ،صناعات الطريان ،كام يضم املجمع مركز
تدريبياً لتدريب الكوادرالفنية والتشغيلية املواطنة
والتي يتم اختيارها بعناية  ،كام يعمل املجمع عىل
إستقطاب الخريجني للعمل ضمن مجاله .
وأشار السيد هالل إىل أنه من املهم جدا ً توفري بنية
تحتية مناسبة لجميع املصانع والتي هي من ضمن
إسرتاتيجية توازن ،فنحن ال نتنافس مع اآلخرين،
فلدينا إسرتاتيجيتنا الخاصة والتي تعمل توازن من
خاللها  ،فهي تعمل عىل جذب رشكات عاملية مص ّنعة
يف نفس املجال إىل جانب جلب خربات وتكنولوجيا
جديدة للمصنع يستفيد منها اإلقتصاد يف الدولة .
الجدير بالذكر وخالل تواجد مجمع توازن الصناعي
خالل معرض آيدكس  2013أبدت العديد من الرشكات
رغبتها يف اإلنضامم للمجمع والذي هو يف طور

إستكامل منوه وتطويره .
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وكيل وزارة الدفاع الرتكية :مشروعات التصنيع الدفاعي
املشرتك مع مبادلة وتوازن تلبي احتياجات القوات املسلحة
حوار :حنني الداود
قال مراد بيار وكيل وزارة الدفاع الرتكية يف حديث للنرشة
اليومية ملجلة درع الوطن أن معرض آيدكس  2013يوفر
للصناعات العسكرية الرتكية املناخ املناسب لرشح قدراتنا
الدفاعية وإيجاد سبل التعاون األمني والدفاعي املالمئة،
وقال إن الجناح الرتيك يف آيدكس  2013تبلغ مساحته
 2500مرتا ً مربعاً ،ويضم  60رشكة صناعية من الرشكات
التابعة إلتحاد الدفاع والطريان ومركز التكنولوجيا ،وكلها
تعكس التطور الهام لصناعة الدفاع الرتكية ،وأعلن أن
صناعات الدفاع الرتكية قطعت شوطاً كبريا ً يف إقامة
مرشوعات للتصنيع العسكري بالتعاون مع مبادلة
للتنمية وتوازن يف أبوظبي إلنتاج معدات دفاعية تخدم
القوات املسلحة يف البلدين.
وأشار بهذا الصدد إىل أن املرشوعات املشرتكة مع
توازن تشمل ناقالت الجنود والسفن الحربية والدبابات
واملدرعات وزوارق وآليات عسكرية ومدفعية ميدان
وبرامج لإلتصاالت الالسلكية واإلتصاالت العسكرية ،كام
أشار إىل مرشوع مشرتك مع توازن و«اي جي جي» إلنتاج
البنادق.
وذكر السيد بيار بصفته أيضاً مدير وكالة الصناعات
الدفاعية الرتكية :تربطنا تاريخياً عالقات قوية بدولة
اإلمارات ونأمل مواصلة التعاون لالستفادة املشرتكة من
التكنولوجيا املتقدمة ،وحلولها يف املجال الربي والجوي
والبحري ،وقال :إننا نتوقع منوا ً كبريا ً يف تعاوننا مع دولة
اإلمارات ،وهناك عالقات تعاون قامئة حال ًيا بني حويض
بناء سفن تريك وإمارايت لبناء زورق حامية السواحل،
باإلضافة إىل التعاون والرشاكة يف عدة مشاريع دفاعية

أخرى ،وأضاف :إن جميع رشاكاتنا القامئة تشكل
النموذج األفضل آللية التعاون والعمل املشرتك؛ ألن
املعدات الدفاعية الرتكية ذات جودة عاملية ،وتصنع
بحسب مواصفات حلف الناتو؛ لذا يوجد إقبال
شديد عىل استخدامها من قبل عدة دول ،حيث
تتوفر لدينا فرصة كبرية للعمل يف تلك املشاريع مع
دول عربية.
ولفت إىل التعاون مع توازن يف مجاالت التصنيع
الدفاعية إلقامة مشاريع مشرتكة يف املجاالت
الصناعية املختلفة ،ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم
التي وقعتها توازن خالل معرض آيدكس 2009
بأبوظبي مع عدد من الرشكات الرتكية.
وقال إن تركيا لديها الكثري لتقدمه لدولة االمارات
ولجميع دول املنطقة ،والعمل سوياً للحصول عىل
ما يحتاجونه من حلول لقواتهم املسلحة ،وتطوير
ألنظمة القتال ،ووضع كافة املصادر املتوفرة لدى
عىل تطوير قطاعنا الدفاعي قمنا بإعداد ونرش الخطة
الصناعات العسكرية الرتكية تحت ترصفهم ،لذلك
نحن هنا لتطوير وتعزيز عالقات التعاون العسكري اإلسرتاتيجية  2016 – 2012بهدف ادارة عمليات التصنيع
بني تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول وبرامج التكنولوجيا ،مشريا ً إىل وجود املئات من رشكات
التصنيع ،وأكرث من ألف رشكة صغرية يف مجال الدفاع،
العربية.
وتناول وكيل وزارة الدفاع الرتكية املجاالت التي ميكن وقال إن عائدات صناعة الدفاع الرتكية بلغت العام 2011
التعاون فيها مع دول الخليج قائالً« :ميكننا التعاون يف حوايل  4,5بليون دوالر أمرييك ،كام بلغت قيمة صادرات
التدريب ،وبيع منتجات وحلول عسكرية تركية لتلك السالح الرتكية العام املايض نحو  1,2بليون دوالر ،وتوقع
نسبة منو يف العائدات لعام  2012بحوايل  ،% 25وقال إننا
البلدان ،والرشاكة يف مشاريع صناعات دفاعية».
وحول تطورات صناعة الدفاع يف تركيا قال :صناعاتنا نجري حالياً التجارب إلنتاج أول مقاتلة تركية بالكامل،
الدفاعية قادرة عىل تلبية متطلبات التحديث للقوات وسوف تصبح حقيقة واقعة يف غضون عرش سنوات،
املسلحة الرتكية بنسبة  54%ومبزيد من الرتكيز األسايس مشريا ً إىل أن تركيا نجحت يف إنتاج أول سفينة حربية
محلية الصنع ٍ % 100
وبأيد تركية خالصة العام املايض.

وزير دفاع البوسنة والهرسك يشيد مبعرض آيدكس
أشاد وزير دفاع البوسنة والهرسك مبعرض آيدكس يف ترصيح للنرشة اليومية ملجلة درع الوطن ،وقال:
«لقد حاز املعرض عىل إعجابنا ،وقد أجرينا عدة محادثات مع بعض الرشكات العارضة ،ومتكنا من
رؤية بعض املعدات العسكرية املوجودة بالفعل لدى قواتنا املسلحة ،وكثري من املعدات واألسلحة
غري املوجودة لدينا ،ونحن بصدد إجراء مراجعة لألسلحة املوجودة لدى قواتنا املسلحة .وبناء عىل ما
شاهدناه يف معرض آيدكس فإننا عىل استعداد إلجراء مباحثات حول ما نود تجديده كجزء من قواتنا
املسلحة».
وتجري كل من البوسنة والهرسك ودولة اإلمارات العربية املتحدة مباحثات لتوقيع اتفاق للتعاون
العسكري بينهام .وسوف يتم مراجعة ذلك االتفاق يف جلسة حكومية يف البوسنة والهرسك قريباً ،حسبام
أفاد به وزير دفاع البوسنة والهرسك ،وقال« :إنني أتوقع أن يتم االتفاق بني الحكومتني حول هذا».
وأضاف« :نحن بلد خرج من حرب ولدينا كمية ضخمة من فائض األسلحة ،ويرتكز اهتاممنا كثريا ً عىل
ما سوف نفعله حيال هذه الذخرية واألسلحة التي انتهت مدة صالحيتها حسب التواريخ املثبتة عليها.
«إننا نعمل عىل مراجعة دفاعية ،وهناك خطة جديدة لتحديث القوات املسلحة ،وسوف نقوم يف
النهاية بتحديد هيكلية قواتنا املسلحة وعدد أفرادها» ،وأضاف« :عندما نتحدث عن تحديث قواتنا
املسلحة فإننا ننطلق من البداية».
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رئيس األركان الهندي يعرب عن إعجابه بآيدكس

رصح الفريق ناريش شاندرا ماروا رئيس أركان الدفاع
املشرتكة الهندية  ،أثناء مقابلة حرصية مع النرشة اليومية
ملجلة درع الوطن« :يعترب معرض آيدكس شاهدا ً عىل
االنضباط واملعايري الراقية لقوات الدفاع اإلماراتية».
وقال الفريق ناريش إن الدقة التي متيز بها هذا
اإلعداد الضخم للمعرض بهذا القدر من الدقة والتنظيم،

والسيام حفل االفتتاح الرائع ،توحي بدالالت جمة عن
القدرات املهنية العالية للقوات املسلحة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،كام أثنى كثريا ً عىل املوضوعات التي
طرحت للمناقشة يف مؤمتر الدفاع الخليجي الذي متيز به
االفتتاح الرسمي آليدكس  ،2013ورصح بقوله« :إن معظم
املوضوعات التي طرحت للمناقشة ،والسيام الطبيعة

املتغرية للحروب ،وثيقة الصلة باملرسح الجنوب-آسيوي،
وقد مهدت األجواء لبعض املباحثات املفيدة جدا ً والتي
أجريتها مع نظرائنا من دول شتى عرب العامل عىل مدى
اليومني املاضيني».
وباإلضافة إىل عرض املعدات واألسلحة العسكرية ،فإن
فعاليات كمعرض آيدكس متثل  -فيام وراء الكواليس -
منصة للعقول الدفاعية والعسكرية الرائدة يف العامل
للتفاعل وتبادل اآلراء حول التغريات الهائلة التي شهدتها
هذه الصناعة.
وقال الفريق ناريش« :لقد متيز عرصنا بالرتابط
واالعتامد املتبادل وقابلية التبادل» ،وأضاف أن مثل هذه
الفعاليات تسهل التواصل بني املؤسسات العسكرية لدى
العديد من الجهات املؤثرة ،كام تساعد كبار الضباط عىل
تحويل رؤى اسرتاتيجية أوسع للقادة السياسيني لكل من
تلك الجهات إىل نتائج ملموسة عىل األرض .وأضاف« :إن
من بواعث رسوري أنني استمعت إىل عدد من نظرايئ
يتحدثون عن تطورات مهمة يف مجالنا ،وهذا يعطيني
فكرة جيدة عام يفكر به كبار االسرتاتيجيني العسكريني
بشأن التطورات املهمة .وقد أتيحت يل الفرصة أيضاً
لتقديم فهمي وتصوري لألمور ،وهذا أمر يف غاية األهمية.

تتضمن تقدمي اخلدمات للقوات املسلحة اإلماراتية

اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع توقع اتفاقية مع إنرتناشونال جولدن جروب
وقعت رشكة اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع إتفاقية رشاكة
إسرتاتيجية مع رشكة إنرتناشونال جولدن جروب ،وذلك
خالل فعاليات معرض آيدكس  ،2013حيث قام بالتوقيع
عىل االتفاقية كل من سعادة سعيد بن جرب السويدي
رئيس مجلس إدارة رشكة اإلمارات لتكنولوجيا املعلومات
ومحمد هالل الكعبي رئيس مجلس إدارة رشكة
انرتناشونال جولدن جروب ،وتتضمن االتفاقية تقديم
مختلف األعامل والخدمات اللوجستية املتعلقة مبؤازرة
القوات املسلحة وهيئة اإلمداد العسكري.
وقال سعادة سعيد بن جرب السويدي يف تعليق عىل
االتفاقية« :إننا سعداء بتوقيع اتفاقية رشاكة إسرتاتيجية
مع رشكة انرتناشونال جولدن جروب ،ونأمل أن تعزز
هذه الرشاكة العالقة بني الرشكتني يف املجال العسكري
وتأمني أفضل الخدمات للقوات املسلحة اإلماراتية».
ومن جانبه قال سعادة سعيد بن بطي القبييس نائب
رئيس مجلس إدارة رشكة اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع:
«لقد نجحت الرشكة يف أن تكون األبرز بني الرشكات
الوطنية املشاركة خالل فعاليات معرض آيدكـــس من
حيث املشاركة املتميزة ضمن جـــناح لرشكة وطنية
وعرض أحدث األجهزة واملعدات التي تبتكرها الرشكة،
وتوقيع رشاكات إسرتاتيجية مع العديد من الرشكات»،
وأكد القبييس أن الرشكـــة ستعمــل للتحضـــري
ملشاركتهـــا القادمة يف معرض آيدكــس  2015التي

ستكون امتدادا ً لنجاحاتنا يف الدورة الحالية.
وأضاف« :إننا ماضون نحو تحقيق التميز والتفرد
يف ما تعرضه وتكشف عنه رشكة اإلمارات لتكنولوجيا
الدفاع من أجهزة ومعدات دفاعية متطورة ،ولقد
متكنا من تحقيق نجاح كبري وباهر من خالل مشاركتها
املتميزة يف معرض آيدكس  .»2013وتوجه القبييس
بالشكر والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن

زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة عىل دعمهـــم
املستمــر واملتواصل ملعرض آيدكس  ،2013والزيـــارات
الهامة التي أسهمت يف تسليط الضوء عىل هذا املعرض
الذي حقق سمعة عاملية تتنافس كربيات املعارض
املامثلة لبلوغها».
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نظام  DIAMONDShieldمن Lockheed Martin
يوفر نظرة واضحة لساحة العمليات اجلوية
تعمل عقول وخربات عديدة يف برامج الرشكة لتنتج األنظمة
عالية القدرات ،وتتزايد التهديدات التي تنشأ يف عدة مناطق
حول العامل مام جعل إسرتاتيجيات الدفاع تتحرك حول
محورها ،مع زيادة تنسيق أعامل القوات املسلحة واقتسام
التقنيات لبلوغ التأثري العمليايت خالل أداء املهام ،وتوفر رشكة
 Lockheed Martinحلوالً غري مسبوقة يف هذا اإلتجاه ،فهي
تنتج نظام الدفاع الصاروخي .DIAMONDShield
وهذا النظام الدفاعي هو األحدث من حيث التقنية
وتطوير املكونات ،وينفذ ربط األنظمة الصاروخية التي تعمل
من القواعد الربية مع أنظمة اإلستشعار خالل العمليات التي
تتم من قواعد جوية لتوفري مستويات جديدة عديدة من
األداء ملخاطبة ومجابهة تلك التهديدات التي نشأت.
وتنبأت رشكة  Lockheed Martinبتحقيق النجاحات منذ
تخطيط الربامج ،وذلك خالل صنعها نظم القيادة والسيطرة
واألنظمة الصاروخية املستخدمة حالياً يف الواليات املتحدة
األمريكية ودولياً ،وتساعد هذه األنظمة الجوية والصاروخية
الدفاعية القادة يف اتخاذ القرارات وبلوغ قدرات إدارة مهام
الدفاع الجوي خالل ظهور أي تهديدات عرب املنطقة التي
يقودون العمليات فيها.
ورصح كليف سباير نائب رئيس رشكة Lockheed
 Martinومسؤول قسم الصواريخ التنفيذي Missile
 East Executiveيف رشكة األنظمة والحلول الدولية LM
بقوله« :إن الزبائن الذين تتعامل معهم الرشكة يعربون
عن الحاجة ملخاطبة التهديدات التي سبق أن ظهرت
والتهديدات الجديدة ،بكل ثقة وبكفاءة عالية ،وكل ذلك
يتطلب «أدوات الجيل التايل» ،وميثل نظام الدفاع الصاروخي
 DIAMONDShieldهذا الجيل والحل املطلوب ،حيث
أنه ينقل القيادة العملياتية والسيطرة يف الدفاع الجوي
والصاروخي وأدواتهام للتعاون وضبط تنسيق األعامل.
ومام الشك فيه فإن هذا النظام DIAMONDShield

يوفر ملستخدميه نظرة واضحة لكل ساحة العمليات الجوية
املعقدة ،ويستطيع هذا النظام أن يلعب دورا ً ميكنه إعادته
يف السيناريو والخطط وبكل التكامل والتطوير ،وهذا
مع تجهيز الخريطة «رباعية األبعاد» ويعمل لوغريثامت
التعريف املتطورة عىل فحص سلوك التتبع مع تنبيه املشغلني
عندما يتم تعريف أوىل خطوات املستخدمني ،ويضاف لكل
ذلك أن هذه األمتتة يف األعامل تتيح للزبائن التنبؤ ومعرفة
نوايا العدو ،مام يجعل القرارات التعبوية أكرث تسارعاً وإرسال
واجبات وتفصيل املهام للمعدات واملوجودات الدفاعية يف
مرسح العمليات تتم وبضغطه زر واحدة عىل فأرة الحاسوب،
وعىل سبيل املثال ال الحرص ويف السيناريوهات املختلفة،
يعمل نظام  DIAMONDShieldيف توظيف الدفاع
الصاروخي من خالل أدوات مأمتتة توفر مشغل األهداف
حسب األولويات والتصنيف وحسب خطورة التهديد،
وحسب األولويات والتصنيف وحسب خطورة التهديد ،وهذا

يتم يف شكل خيارات عديدة خالل العمل ضد التهديد الجوي
أو الصاروخي الباليستي مام يظهر يف مرسح العمليات.
وتحدث السيد» سباير» حني وصف النظام الدفاعي
الصاروخي DIAMONDShieldقائالً إن عدة عقول
وخربات تعمل إلنتاج األنظمة عالية القدرات والتي يوفرها
هذا النظام مام ينقل طريقة عمل أنظمة املعركة بتنسيق تام
إلسناد املقاتلني ،كام وأن القدرة الالزمة لتطوير وتوفري تكامل
األنظمة برا ً وجوا ً ،وبأسلوب آيل «مأمتت» وتوفري هذه القدرة
يف املجال البحري أيضاً يجعل من هذا النظام الصاروخي نظاماً
متميزا ً ويعمل بأقل تكلفة ممكنة ،ويوفر النظام إذا عمل
وحيدا ً أو إذا عمل مع رشكاء يف قوات التحالف ،نظرة شاملة
متكاملة لساحة القتال الجوي عالية التعقيد مام يجعله مينح
قدرات معززة للموجودات وللنظم األخرى وإرساله وعرضه
وسيطرته عىل املعلومات خالل طيف القيادة الواسع.

شركة أملانية تعرض مستشفى ميدانيًا جديدًا ملواجهة
إصابات الطوارئ
كتب  :رضا عبدالحميد
تعرض رشكة « »KMWاألملانية يف معرض «آيدكس  »2013املستشفي امليداين الجديد،
واملزود بأحدث املعدات الطبية العاملية بهدف مواجهة حاالت اإلصابات خالل الحروب
واملعارك والكوارث  ،وتقديم كافة أنواع العالج الطبي لكل الحاالت التي ال تتحمل إرسالها إىل
املستشفي الرئيس.
وأكد «ليامن بودلسيك» أحد موظفي الرشكة ،حرص الرشكة عىل توفري كافة اإلمكانيات
وتقديم أفضل الخدمات األمنية واإلنسانية ضمن شبكة متكاملة من الوسائل والطرق الحديثة
واملتطورة  ،بهدف تعزيز اإلستقرار األمني وحامية أرواح أفراد املجتمع ومكتسبات الدولة.
وأوضح أن املستشفي امليداين الجديد هو النموذج السادس من املستشفيات التي تصنعها
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الرشكة ،وبتصميم جديد ومصنع بالكامل من الدروع املضادة للقذائف ،ويشتمل عىل غرفة
القيادة وغرفة العمليات الطبية ويستوعب  ٤أطباء ومسعفي الطوارئ ،وبإمكان الفريق
الطبي إجراء العمليات الجراحية الحرجة ومعالجة الحاالت الخطرة واملتوسطة والبسيطة
وإرسالها فورا ً إىل أقرب مستشفي عام الستكامل العالج.
وقال :إن املستشفي يشتمل عىل رسيرين ومزود بكشاف مع مولد كهربايئ ،ونظام التغذية
الكهربائية الخارجية يف حالة إنقطاع الكهرباء  ،إضافة إىل نظام هيدرولييك ميكن من خفض
إرتفاع املستشفى امليداين ليتوازي مع إرتفاع الرصيف لتسهيل عملية نقل وتحميل املصابني،
كام يحتوي عىل أحدث املعدات الطبية واملتقدمة عىل مستوى العامل ،والتي تستخدم يف
عمليات الطوارئ كمعدات إنعاش القلب والصعق الكهربايئ وشفط السوائل ،باإلضافة إىل عدد
من املغذيات وأسطوانات األكسجني.

www.lockheedmartin.com/f16
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نائب رئيس جمموعة فينميكانيكا اإليطالية:
أقمنا شراكة ناجحة مع مبادلة لتصنيع مكونات الطائرات
حوار :جمال اجملايدة
أكد الس��يد ماس��يمو بوغن��ايل نائب رئي��س مجموعة
فينميكانيكا الصناعية اإليطالية ،أن املش��اركة يف معرض
آيدك��س  2013حقق��ت نتائ��ج ايجابي��ة لكافة رشكات
املجموعة.
وقال يف حدي��ث خاص للنرشة اليومية أن مش��اركة
مجموعة فينميكانيكا بجناح ضخم يف هذا املعرض الذي
يعد من أكرب معارض الدفاع يف العامل ،س��وف تكون لها
نتائج إيجابية بكل تأكيد.
وأكد أن عالقات البلدين الصديقني تتجه نحو الرشاكة
الكاملة وخاصة يف مجال التصنيع الدفاعي للمس��اهمة
يف تنمية العالقات االقتصادية واالستثامرية وتأمني فرص
عم��ل جديدة لألجيال القادم��ة وتنويع مصادر الدخل،
وق��ال أن حكوم��ة أبوظبي نجح��ت يف إرس��اء قاعدة
صناعي��ة متنوعة للصناعات الدفاعي��ة لتوفري متطلباتها
املستقبلية والتصدير لألسواق الخارجية.
وأش��ار إىل ثالث��ة مرشوع��ات إس�تراتيجية للرشاكة
بني اإلم��ارات وفينميكانيكا أبرزها الرشاكة بني س�تراتا
اململوكة ملبادل��ة ورشكة إلينيا ايرمايك ،وقال أن س�تراتا
رشيك مهم جدا ً بالنس��بة لنا ،وس��وف نواصل التعاون
معها يف التصنيع الجوي.
وتحدث عن قيام رشكة اوغستا وستالند التابعة ملجموعة
فينميكاني��كا ببيع مائ��ة طائرة هليكوب�تر إىل رشكة طريان
أبوظبي ،وقال أن طريان أبوظبي رشيك مهم لنا ،ونحن نعمل
معها ع��ن كثب حيث وقعت اتفاقية مع اوغستاوس��تالند
لتقديم خدمات الصيانة وفقاً ألعىل املواصفات.
وأشار إىل مفاوضات تجري حالياً مع دولة االمارات يف
مجال إنتاج مشرتك للصواريخ وبنادق الهجوم واألنظمة
البحرية.
ووصف املشاركة يف معرض آيدكس  2013بأنها فرصة
مثالية لعرض أحدث الطائرات العس��كرية والهليكوبرت
ومعدات الدف��اع الجوي وأنظمة االتص��االت املتطورة،
وقال إن مش��اركتنا بأحدث مع��دات الطريان والفضاء

وأنظم��ة االتص��االت يف املعرض هي دلي��ل حرصنا عىل
تنمية العالقات اإلس�تراتيجية مع اإلمارات والدخول يف
رشاكات معها للتدريب والتسليح.
وح��ول نتائج املش��اركة يف آيدك��س  2013قال أن
مجموع��ة فينميكاني��كا أجرت اتص��االت تجارية هامة
مع وفود عس��كرية وتجارية من دولة اإلمارات العربية
املتحدة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول
العربية واألجنبية خالل زيارتهم إىل جناح املجموعة.
وأش��ار إىل أن العالق��ات املتمي��زة ب�ين اإلم��ارات
ومجموع��ة فينميكانيكا تش��هد منوا ً كب�يرا ً وتطورا ً عىل
الصعيد التجاري واللوجستي.
ك�ما أكد عىل أن الرشاكة التي ت��م التوصل إليها مع
رشكة مبادلة للتنمية مهمة جدا ً للجانبني خاصة يف مجال
تصني��ع مكونات الطائ��رات ،وأكد اس��تعداد مجموعة
فينميكاني��كا عىل نق��ل التقنية اإليطالي��ة إىل أبوظبي
ودول��ة اإلم��ارات يف املج��االت الحيوي��ة لدعم خطط
الحكوم��ة للتنويع االقتصادي ،وقال إن هناك مس��تقبالً
واعدا ً لعالقاتنا الثنائية خاصة يف مجاالت التصنيع املدين
والعسكري والتدريب والتسليح.
وأك��د ح��رص مجموع��ة فينميكانيكا ع�لى تطوير
العالقات مع دول��ة اإلمارات والدخول معها يف رشاكات
متكننا من نقل التقنية املتطورة إىل اإلمارات واملساهمة
يف نهضتها االقتصادية والعلمية والصناعية.
وأش��ار نائب رئيس فينميكاني��كا إىل رغبة املجموعة
يف إقامة رشاكات م��ع أبوظبي لتطوير القدرات املحلية
ملواطني اإلمارات يف قطاع التصنيع العس��كري والطريان
والتدريب.
وحول املش��اركة يف املعرض أوض��ح أن أبرز الرشكات
التابعة للمجموعة والتي لفتت األنظار يف آيدكس 2013
هي :أجوس��تا وس��تالند ،إلينيا ايرمايك ،الينيا ايرونوتيكا،
دي آر اس تكنولوجيز لحلول الدفاع ،س��يليكس وتاليس
الينيا الفضائية.
وق��ال أن حضور هذه ال�شركات اإليطالي��ة التابعة

للمجموع��ة يف أك�بر عرض عامل��ي لتكنولوجي��ا الفضاء
وصناعة الدفاع واألم��ن يقام يف منطقة الخليج والرشق
األوسط ،يؤكد اهتامم املجموعة بهذه املنطقة الحيوية.
وأش��ار إىل أن فينميكاني��كا تع��رض يف آيدك��س
التكنولوجي��ا املتطورة ،وحلوالً لألنظم��ة التي ميكن أن
تلب��ي جميع املتطلبات بكف��اءة عالية يف الدفاع واألمن
والحامية البيئية واملدنية.
وقال أن القوات البحرية اإلماراتية اختارت مجموعة
فينميكاني��كا ممثل��ة يف رشكاتها س��يلكس ،أوتو ميالرا
وواس إلمداده��ا بالنظم البحري��ة والعاملة تحت املاء
التي زودت بها سفينة الحراسة الجديدة أبوظبي.
وق��ال أن فينميكاني��كا تس��عى لتعزيز نش��اطها يف
اإلمارات التي تعرف عىل نطاق واس��ع بأنها واحدة من
أهم األسواق األكرث ديناميكية يف العامل.

الفرقة املوسيقية بجمهورية فيجي تشارك يف آيدكس 2013
قامت الفرقة املوسيقية العسكرية بجمهورية فيجي
باملشاركة يف فعاليات معرض آيدكس  2013حيث
عزفت عددا ً من املقطوعات املوسيقية التي نالت
إعجاب الحضور وذلك يف اليوم الرابع من املعرض،
كام قامت الفرقة املوسيقية بجولة حول أرض املعرض
ولقيت االستحسان من جموع العارضني والزائرين.
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 FNSSتقدم خدماتها للقوات املسلحة اإلماراتية
وقعت رشكة  FNSSأول عقودها مع القوات املسلحة
لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة ع��ام  ،1997ومازالت
الرشكة وبعد  16عاماً مس��تمرة يف توفري خدماتها لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
وكان ه��ذا العق��د مبثابة أول عق��د دويل كبري وظل
ميثل منوذجاً لعق��ود رشكة  FNSSالدولية ،وهذا يعني:
التواج��د ق��رب املنتجات والوق��وف بجان��ب الزبائن،
وظل��ت الرشكة تدع��م منتجاتها وبالتايل فأن أس��اطيل
مركبات القتال املدرعة التي تنتجها مستمرة يف الحفاظ
عىل مستوى عا ٍل من الجاهزية العملياتية ،وتتم صيانة
كل مركباتها بأعىل املس��تويات واملعاي�ير للحفاظ عىل
الجاهزي��ة العملياتية ،وتت��م صيانة وإس��ناد املركبات
عىل مدار الس��اعة من خالل :اإلص�لاح والصيانة وتوفري
التدريب الفني مع توفري كل قطع الغيار.
وتق��دم رشكة  FNSSالدعم الدائ��م لعمالئها وتلبي
طلباتهم املب��ارشة فيام يتعلق بحال��ة املنتج وتوفر أية
معلومات واستفسارات حول منتجها  FNSSوخدماتها
األخرى.
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 Northrop Grummanتوفر املركبة عالية التحمل لتنفيذ
املهـــام االستخباراتيـــة املتعـــددة
كتب :علي أسعد
تع��رض رشك��ة  Northrop Grummanيف مع��رض
آيدك��س  2013ق��درات املراقبة واالس��تطالع املحمولة
ج��وا ً ،مع عرضه��ا املركبة األخف من اله��واء ،LEMV
والت��ي تم تطويره��ا للقوات املس��لحة األمريكية ،وتم
تصمي��م هذه املركب��ة لتعم��ل كنظام ميكن تش��غيله
بطاق��م أو بدون طاقم بداخله ،لتوف�ير املراقبة الدامئة
مع حمل عبوات ميكن إعادة تش��كيلها وتنويعها لتلبية
املتطلب��ات ،ونجح الط�يران األوىل للمركبة  LEMVيف
أغس��طس  ،2012ويتم أيضاً عرض الحل��ولC2/C3/ :
 C41مب��ا يف ذلك ع��رض نظام خدم�� ٍة International
 Track Serverالدويل لخدمة املركبات ،مع عرض نظام
القيادة والسيطرة الدويل International Command
 & Control Enterpriseونظ��ام الرب��ط Solid link
 Systemوأنظم��ة االتصاالت الخفيف��ة Lightweight
 Communicationsونظام املعلومات Information
 Systemللعم��ل مع الجنود الراجلني ،ويف نفس الوقت
يتواجد ضمن العروض يف جناح الرشكة يف املعرض "نظام

املعلومات الوقتي"  Time Information Systemيف
الكابينة  Cockpitليتمكن زوار املعرض واملهتمون من
رؤيته ومعرفة املواصفات واملهام.
أم��ا ق��درات الرشك��ة البحرية فيمك��ن متابعتها يف
"املع��رض الدفاع��ي البح��ري"  Navdexيف املنطق��ة
املخصصة للع��روض الدفاعية البحرية يف هذا املعرض،
وتشمل عروض الرشكة الجيل الجديد من نظم املالحة
 Sperry Marine'sللعم��ل مع قوات مش��اة البحرية،
م��ع عرض نظ��م الس��يطرة ع�لى الس��فن والتقنيات
الرادارية ،وهناك عروض تش��مل "نظم الرؤية" ونظم
س��فن الحرب اإللكرتونية وأنظم��ة املعلومات وتعرض
إلبراز قدرات النظام عىل توفري اإلسناد العمليايت املؤثر،
وذلك لفائدة فرق املراقبة والقيادة والس��يطرة للسفن
الصغرية ،ويوفر نظام  FTاإلجراءات الشبكية للردارات
البحرية ،ونظ��م العمل اإللكرتوين املصممة لتش��كيل
العمود الفقري لجسور السفن الحديثة.
وتع��رض  Northrop Grummanأيض��اً النظ��ام
اللي��زري  Mk39 Mod4 ring laser gyroوه��و

نظ��ام مالحة داخ�لي يعمل مع الس��فن ،م��ع عرضها
نظام"السونار"  AQS-24Aلصيد األلغام وعرض تقنيات
بدون طي��ار والعديد من برام��ج التدريب العاملة من
الج��و ضد األلغام وبينها النظ��ام  AN/AES-1الليزري
املحم��ول جوا ً ال��ذي يصنف ويح��دد مواق��ع األلغام
البحرية القريبة من السطح.

 MBDAتفاوض «تـــوازن القــابضــــة» لتطويـــر الكـــوادر
الوطنيـــــة وأنظمـــــة الصواريــــخ
كتب :علي أسعد

تتف��اوض رشكة  MBDAاملرشوع املش�ترك األورويب
م��ع اإلم��ارات العربية املتح��دة ،وم��ع دول أخرى يف
مجلس التع��اون الخليجي لتزويده��ا بأنظمة صواريخ
دفاعية متط��ورة وفقاً ملا قاله فلورن��ت دولكس نائب
الرئيس لش��ؤون التصدي��ر واملبيعات يف رشكة MBDA
للنرشة ،وكش��ف «دولكس» النقاب عن أنظمة الدفاع
الصاروخي لدى الرشك��ة وهي نوعني هامVLMICA :
و  ،ASTER -30إضاف��ة إىل نظام صاروخي بحري وهو
 SEA- SPEARيس��مح بإط�لاق ع�شرات الصواري��خ
ملواجه��ة تهديدات الصواريخ البحرية املعادية ،مش�يرا ً
إىل أن توجه الرشكة يركز حالياً عىل النظام األخري بشكل
خ��اص نظرا ً لوج��ود تهديدات بحرية ل��دول املنطقة
بشكل أكرب من التهديدات األخرى.
التوجه الثالث للرشكة يف املنطقة وفقاً لـ «دولكس»
يتمث��ل يف التعاون م��ع الحكوم��ات يف املنطقة خاصة
مع الحكوم��ة اإلماراتي��ة ،ونعمل عىل برام��ج تتوافق
م��ع رؤية أبوظبي  ،2030مش�يرا ً إىل الحديث مع رشكة
ت��وازن القابض��ة اململوك��ة لحكومة أبوظب��ي لتطوير
الكوادر الوطنية وإنتاج وتطوير أنظمة صواريخ ،مشريا ً
إىل التع��اون األخري مع رشكة ت��وازن القابضة املتعلق
بصاروخ مارتن ،وأضاف أن��ه يجري الحديث مع توازن
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القابض��ة إلقامة مش��اريع مش�تركة متعلق��ة بصناعة
الصواريخ الدفاعية وأنظمتها.
واعترب أس��واق دول الرشق األوسط يف غاية األهمية
للرشك��ة ،مش�يرا ً إىل أن��ه تم بي��ع الس��عودية النظام
الصاروخ��ي  ASTER-30ويجري التف��اوض مع دول
أخ��رى يف املنطق��ة بخص��وص ه��ذا النظ��ام ،وأوضح
«دولكس» إن حصة سوق الرشق األوسط من مبيعات
الرشكة يص��ل إىل  % 30من أصل حجم مبيعات بلغ 3
مليار يورو الع��ام املايض ،وتوقع أن يرتفع هذا الحجم
إىل  10ملي��ار يورو نظرا ً لحج��م الصفقات التي يجري
التفاوض عليها مع العديد من دول العامل.
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رئيس جملس إدارة «هيلينك ايروسبيس» اليونانية:
نشارك يف مشروع أوروبي إلنتاج أول مقاتلة بدون طيار
حوار :جمال اجملايدة
أكد الس��يد «كرياك��وس ليناكيس» رئي��س مجلس إدارة
رشكة الصناعات الفضائية اليونانية "هيلينك ايروسبيس"،
أهمية املشاركة يف معرض آيدكس ،وقال يف ترصيح للنرشة
اليومية ملجلة "درع الوطن" أن آيدكس أهم حدث دفاعي
يف العامل من ناحية عدد املش��اركني والنوعية العالية التي
يتمتع بها ،ووصفه بأنه "قمة املعارض الدفاعية يف العامل"
نظ��را ً لضخام��ة حجم املش��اركة فيه ،وح��ول مرشوعات
الرشك��ة قال الس��يد «كرياك��وس ليناكي��س» أن اليونان
تش��ارك يف تحالف تقوده رشكة داس��و الفرنسية لصناعة
مقاتلة تعمل بدون طيار ،وهي األوىل من نوعها يف العامل،
إال أن��ه رفض اإلفصاح ع��ن حصة اليون��ان املالية يف هذا
املرشوع ،واكتفى بالقول أنها مقاتلة املس��تقبل وس��وف
تغري املفاهيم كافة يف الحرب الجوية وتعيد تفكري القوات

الجوي��ة يف العديد من الدول ،وذكر أن هذه املقاتلة التي
تعمل ب��دون طيار قامت ب��أول رحلة ناجحة يف فرنس��ا
خالل ديس��مرب  ،2013وأكد أن رشكة الصناعات الفضائية
اليوناني��ة "هيلينك ايروس��بيس" عازمة ع�لى امليض قدماً
يف ه��ذا امل�شروع العمالق ال��ذي يعتمد ع�لى التقنيات
األوروبية بالكامل ،وقال أن الرشكة حققت نتائج إيجابية
يف العام  ،2012حيث ارتفعت مبيعاتها بنس��بة  % 20عن
عام  2011وتم تصنيفها من املؤسسات اليونانية والعاملية
كواح��دة من أفضل ال�شركات يف اليونان من حيث األداء
االقتصادي والتجاري والربحية.
وح��ول التع��اون الدفاعي مع دولة اإلم��ارات قال أنه تم
التوقي��ع مؤخرا ً عىل اتفاقية تدري��ب مع الحرس الرئايس،
وعق��د آخ��ر مع رشك��ة أم��رك التابعة لرشك��ة مبادلة يف
مج��ال الصيان��ة ،وذك��ر أن مفاوض��ات تج��ري مع دول

خليجية لتوقيع عقود هامة لصيانة الطائرات العس��كرية
والتدريب.
وق��ال إننا أيض��اً مهتمي��ون بإقام��ة رشاكات يف املنطقة
الخليجي��ة يف مجال التدريب والتطوي��ر والبحث العلمي
والتكنولوجي املخصص لألغراض الدفاعية ،وذكر أن رشكة
الصناع��ات الفضائية اليونانية تلق��ت طلبيات لبيع نظام
 DIASالخاص بالقيادة والسيطرة للقوات الربية املعمول
به حالياً يف الجيش اليوناين.
وق��ال إن عالقات رشك��ة الصناعات الجوي��ة اليونانية مع
دول مجل��س التعاون الخليجي ممت��ازة حيث تم مؤخرا ً
تقديم ع��روض مبارشة أم��ام العس��كريني يف بعض دول
املجل��س ألنظمة املدفعية املتحركة ذات التحكم اآليل اف
يس س -يس  41والت��ي تنتجه��ا مصان��ع رشكة الصناعات
الجوية اليونانية.

شركة النابودة للحماية تعرض معدات للكشف عن اإلشعاع
الكيمياوي والنووي وجهاز البصمة
كتبت :نازيل ناصر البلوشي
عرضت رشكة النابودة للحامية خالل مش��اركتها بجناح
خاص يف فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع الدويل «آيدكس
 »2013مجموعة من منتجات الرشكة من سرتات واقية
م��ن الرصاص وعدد من األجهزة إضافة إىل الزي املوحد
لقوات األمن والعسكريني ومواد حامية األمن.
وق��ال عبد الله عيل س��امل الحوس��ني مدي��ر عام رشكة
الناب��ودة للحامي��ة إن الرشك��ة عرضت خ�لال آيدكس
 2013عددا ً من الس�ترات الواقية م��ن الرصاص ،والتي
تقوم بصناعته��ا يف مصنع الرشكة يف ديب ،وكذلك أجهزة
الحامية الشخصية إضافة إىل عدد من املعدات الجديدة «إيرب��اص املدنية  »380حيث يكش��ف الجهاز تقلبات يف املنطقة والوحيدة يف دول الخليج العريب تقريباً التي
والحديث��ة من أهمها معدات للكش��ف عن اإلش��عاع الجو من مس��افة  300مرت ويرس��لها عىل ش��كل تقرير تصنع بهذه املواصفات العاملية.
الكياموي والنووي وجهاز البصمة والتي تكش��ف املواد مب��ارشة إىل الطي��ار ،إضاف��ة إىل عرض جهاز إس��تطالع وأوضح الحوسني أن رشكة النابودة للحامية وهي رشكة
الخطرة مثل املخدرات.
متحرك يكش��ف ع��ن أي ترسبات نووي��ة أو كيمياوية وطنية مائة باملائة تشارك يف آيدكس للسنة الرابعة
ً
وجدت.
إن
وداخله
املبنى
حول
ا
رت
م
كيلو
25
ملسافة
ً
ز
جها
كذلك
عرضت
وأض��اف أن الرشكة
عن
للكش��ف
ا
عىل التوايل وذلك بفضل الدعم الكبري من قبل القيادة
األش��خاص املتناول�ين للكح��ول أثناء قيادة الس��يارات وأض��اف الحوس��ني أن رشك��ة الناب��ودة للحامية تعد للرشكات واملؤسسات الوطنية ،مشيدا ً بالدور املميز
ملس��افة مائة مرت حيث يقوم الجهاز بتجميع املعلومات الرشي��ك االس�تراتيجي للقوات املس��لحة االماراتية من الذي تقوم به القوات املسلحة يف تنظيم املعارض
عن الشخص ثم يخرجها عىل شكل تقرير.
خالل توريدها للس�تر الواقية م��ن الرصاص كام وردت والذي من أهم سامته توفري النواحي األمنية وإدارة
العريب
الخليج
دول
من
عدد
إىل
سرتة
ألف
50
مايقارب
والذي
البصمة
وعرض��ت النابودة للحامية أيضاً جه��از
شؤون الزائرين ودعم جميع األمور ،وتوفري كل السبل
يس��تخدم يف املط��ارات ومناف��ذ الدول��ة ،ويتميز هذا واملغرب العريب ودول عربية أخرى.
التي من شأنها اإلسهام يف إنجاح هذا الحدث املميز،
والتي
الرصاص
من
الواقية
الجهاز بقدرته عىل كش��ف األشخاص الذين تعاملوا مع وأش��ار إىل مواصفات السرتة
وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تعمل دامئاً
املواد الخطرة مثل املخدرات أو املتفجرات وغريها حتى يت��م عرضها حالياً يف آيدك��س  2013والتي يتم إنتاجها عىل تعزيز مكانة الدولة وقواتها املسلحة وتحرص عىل
بعد ميض أيام من ملسها أو إستخدامها.
يف مصانع الرشكة الخاصة يف إمارة ديب ،و تصنع حس��ب إظهار املعرض بالصورة التي تعزز الشهرة التي اكتسبتها
ك�ما عرضت الرشك��ة جهازا ً خاص��اً بالتقلب��ات الجوية مواصفات ومقاييس املعهد األمرييك لألبحاث وحس��ب دولة اإلمارات يف مجال صناعة املعارض.
يس��تخدم من قبل الطيارين والطائ��رات خاصة طائرة مواصف��ات الناتو والتي تعد من أرقى الس�تر املوجودة
18
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نائب رئيس روكويل كولينز األمريكية:
اإلمارات من أسرع األسواق منوًا يف التصنيع العسكري والتقني
كتبت :حنني الداواد
قال الس��يد كلود ألبري نائ��ب الرئيس والعضو املنتدب
ملنطقة أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا برشكة روكويل
كولين��ز األمريكية ،أن مش��اركة املجموع��ة يف معرض
آيدكس  2013حققت نتائج هامة.
وأش��ار يف حدي��ث لن�شرة درع الوط��ن إىل أن رشك��ة
«روكويل كولينز» تواص��ل التزامها تجاه دولة اإلمارات
الت��ي وصفها بأنها إحدى أرسع األس��واق منوا ً يف قطاع
الصناع��ات الدفاعي��ة والطريان ،وذلك بانتهاج سياس��ة
التوس��ع وترس��يخ وجودها يف املنطقة ،فضالً عن زيادة
قيم��ة اس��تثامراتها وبناء عالقات جدي��دة مع مختلف
أطياف الرشكاء يف املنطقة.
وح��ول إمكانية إقامة رشاكات جديدة يف دولة اإلمارات
يف التصنيع العس��كري والتقني قال إننا نقرتب من ذلك
حيث وسعت رشكة «روكويل كولينز» مؤخرا ً من نطاق
تواجدها يف املنطقة عىل املستوى املحيل ،وذلك بإنشاء
مقره��ا اإلقليمي يف إمارة ديب بدول��ة اإلمارات العربية
املتحدة ،وافتتاح مكتبها الخاص بدولة اإلمارات يف إمارة
أبوظبي ،واس��تنادا ً عىل النجاحات التي حققتها الرشكة
وفرصها القوية يف املنطقة ،فإن إسرتاتيجيتها تنصب نحو
الس��عي لدعم توس��عها عرب زيادة رقعة تواجدها عىل
املس��توى املحيل بش��كل أكرب ضمن القطاعات املعنية،
وكذلك من خالل إرس��اء رشاكات إسرتاتيجية يف منطقة
الرشق األوسط.
وأش��ار إىل أن تاريخ تواجد الرشكة عىل املستوى املحيل
يع��ود إىل أكرث من  20عام��اً ،فموظفو رشكة «روكويل
كولين��ز» ينترشون يف جميع أنح��اء املنطقة ،ويعملون
ع�لى تقدي��م حل��ول مبتك��رة وذات اعتامدي��ة عالية
واقتصادي��ة لعمالئها يف القطاع�ين الحكومي والخاص،
فالرشكة تق��دم أفضل املنتج��ات والخدمات من خالل

موظفيها من خالل إملامها الش��امل باحتياجات السوق
املحلية.
وردا ً ع�لى س��ؤال حول االس��تثامرات العس��كرية قال
إن رشك��ة «روكوي��ل كولينز» توفر العدي��د من الفرص
االس��تثامرية املميزة يف منطقة الرشق األوس��ط لتوريد
حزم��ة حلولها العس��كرية الش��املة ،مبا فيها ش��بكات
االتصاالت ،وأنظمة االس��تهداف املتقدمة ،وإلكرتونيات
الط�يران الخاصة بالطائ��رات املأهولة وغ�ير املأهولة،
والحلول املتنقلة املرتبطة بأمن الحدود.
ولف��ت إىل أن أنظمة رشكة «روكوي��ل كولينز» من قبل
قوات التحالف اس��تخدمت للدفاع ع��ن املنطقة لعدة
عق��ود ،فنظم إلكرتونيات الط�يران واالتصاالت الخاصة
بالرشك��ة تس��تخدم ع�لى م�تن العديد م��ن الطائرات
العسكرية ومنصات طائرات الهليكوبرت قيد الخدمة يف

املنطق��ة ،كام تقوم الرشك��ة بتوريد العديد من وصالت
البيان��ات التكتيكي��ة م��ن ن��وع  Link11و Link16و
.Link22
وأش��ار إىل أن رشكة «روكويل كولين��ز» أبرمت اتفاقية
متتد لخمس س��نوات مع ط�يران اإلمارات تقوم مبوجبه
بتوريد أنظمة املحاكاة التصويرية واالستعراضية بشكل
ح�صري لصالح أس��طول النقل الج��وي بحيث يتضمن
أنظمة متكاملة ملحاكاة الطريان ،ووفقاً لرشوط وأحكام
هذا االتفاق ،ستقوم رشكة «روكويل كولينز» بتوريد 10
أنظم��ة برصية م��ن بينها أكرث األجه��زة الرائدة يف هذا
القط��اع ألنظمة املح��اكاة التصويرية م��ن نوع EP®-
 ،8000باإلضافة إىل أجهزة اإلس��تعراض من نوع LCoS
التي تعمل بتقنية الكريس��تال الس��ائل املنعكس عىل
السيلكون.

 I Robotلكشف املتفجرات وإزالة األلغام
عرضت رشك��ة « »I Robotاألمريكية خالل مش��اركتها
يف مع��رض «آيدك��س  ، »2013روبوت أمني لكش��ف
املتفج��رات وإزالة األلغام ورصد األجس��ام املش��بوهة،
وقال جورج روبرت أحد موظفي الرشكة« :إن الروبوت
 ،PACKBOTه��و أح��دث منتجات الرشك��ة ،ويعمل
بتقني��ة I Robot Aware2الت��ي تجع��ل م��ن الهيكل
الرقمي للروبوت متوافقاً مع مجموعة واس��عة النطاق
م��ن األحامل ،كام يتمي��ز الروبوت ،برسع��ة بنائه عىل
متطلبات املهمة كام يس��هل تكيفه مع املتطلبات دامئة

التغيري للتعرف عىل القناب��ل والبحث عنها وغريها من «يق��وم الربوت بإبطال القناب��ل املوجودة عىل الطريق
امله��ام التي تعدد حياة األش��خاص ،وأضاف نظرا ً لكونه وقنابل السيارات وغريها من أجهزة  ،IEDSباإلضافة إىل
معياري وق��ادر عىل التكيف والتم��دد يتوىل الروبوت ،فحص املركبات والحموالت واملباين واألش��خاص لتعقب
مه��ام التخل��ص م��ن القناب��ل واملراقب��ة واالس��تطالع أي أثر ألي��ة متفجرات ،وتفتيش املب��اين والغرف تحت
ومجموعة أخرى واس��عة النطاق من املهام الخطرة مع األرض والكهوف واألنفاق وغريها ،ويبلغ طول الروبوت
الحفاظ عىل أفراد القوات املس��لحة بعيدا ً عن الخطر ،نح��و  27بوص��ة وعرض��ة  16بوصة ،وتص��ل رسعة إىل
مشريا ً إىل أن الرشكة سلمت أكرث من  4500روبوت عىل نح��و  9.3كلم يف الس��اعة وتم تزوي��د الروبوت بعدد
مستوى العامل».
من األقدام واألجهزة التي صممت ملساعدة عىل تسلق
وحول املهام الرئيسية التي يقوم بها الربوت قال جورج :السالمل.
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 OZTIعالمة جتارية يف الصناعات الرتكية لتطوير مطابخ اجليش
كتبت  :جميلة الكعبي
إلتقت نرشة مجلة «درع الوطن» اليومية بالسيد
اوقصاي أوسو ،مدير تطوير األعامل التجارية يف منطقة
الرشق األوسط لرشكة  OZTIRYAKILERاملتخصصة
يف صناعة معدات املطابخ الثقيلة العسكرية واملدنية
وع ّرفنا خالل حديثه عىل املنتج الحديث للرشكة والذي
يسمى بـ»Container containerized Kitchen
 «20 Feetوالذي يعترب من التصاميم الحديثة ألجهزة
ومعدات املطابخ يف الحروب واملهامت ،وأرجع السيد
أوقصاي إىل أن سبب إعتامد التصميم الجديد عىل
مساحة  20قدم هو لدواعي اإلستخدام وسهولة التنقل
أثناء الحروب واملهامت واملشاركات ،حيث باإلمكان
حمل هذا املطبخ املعد بكافة التجهيزات سواء عن
طريق الطائرة أو الرب أو البحر أو حتى عن طريق مصعد
صغري ،فهو يعترب مثالياً ملختلف الظروف البيئية سواء
السهل أو الصحراء أو حتى الجبال واملناطق الوعرة،
كام أنه يتحمل مختلف الظروف واألحوال الجوية من
غبار وأمطار ورياح ،وباستطاعة  20Feetبعد فتحه أن
يصل ملسافة متتد حوايل 36م مربع وخالل  20دقيقة
يصبح املطبخ املتنقل جاهزا ً لإلستخدام بعد فتحه كامالً،

وتضم حاوية املطبخ مولد من  15كيلو واط ،ومكيف
هواء يعمل يف فصيل الصيف والشتاء حسب االحتياج،
كام يضم خزان ديزل بسعة  100لرت وتتم عملية الطبخ
يف داخل الحاوية عن طريق الديزل والذي يوفر الطاقة
الكهربائية والتي تتطلب مولدات بحجم كبري قد
يتعدى حجم مساحة الحاوية نفسها.
وتضم حاوية املطبخ من الداخل كافة املعدات
الخاصة بعملية إعداد الواجبات للجنود مبا يعادل 500
وجبة خالل ساعتني.

الجدير بالذكر أن الرشكة إىل جانب صناعاتها فيام
يتعلق بتطوير وتجهيزمطابخ الجيش ،تقوم أيضاً بإنتاج
حاويات املخابز املتنقلة وغساالت املالبس للجنود إىل
جانب العديد من املنتجات التي تخدم الجندي يف
مختلف الظروف سواء يف امليدان أوعىل الحدود.
وتعد رشكة  OZTIRYAKILERأكرب رشكة يف
الرشق األوسط لتجهيز املطابخ ،ومتتلك الرشكة 1300
موظفاً ،وهي تصدر إىل  105دولة عىل مستوى العامل،
وعمر الرشكة  60عاماً.

اإلمارات ألنظمة ميادين الرماية تعرض منتجاتها يف آيدكس 2013

كتبت  :نازيل ناصر البلوشي
شاركت رشكة «اإلمارات ألنظمة ميادين الرماية» يف
معرض آيدكس  ،2013وهي رشكة وطنية متخصصة
يف مجال الرماية بالدولة يف كافة قطاعات القوات
املسلحة ووزارة الداخلية ،وقال السيد يوسف خميس
النقبي الرئيس التنفيذي«:تقوم الرشكة بإنتاج جميع
معدات الرماية ،وتنتج مصانعها بإمارة ديب وبالسويد
أحدث النظم والتقنيات العاملية يف هذا املجال،
وتقوم بإنتاج آليات أهداف اإلشارة الثابتة واملتحركة
واألهداف متعددة األغراض واألهداف املعلقة
وأهداف ضغط الهواء الثابتة واملتحركة وأهداف
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املسدس  25م و 50م واألهداف الخامسية وأهداف
بندقية صغرية العيار  50م متحركة عىل السلك،
وإنتاج مقلدات الرماية لألسلحة الصغرية بالليزر
والذخرية الحية.
وأضاف النقبي »:تقوم الرشكة بتنفيذ مرشوعات
ميادين الرماية املفتوحة واملغلقة ،وتصميم نوادي
الرماية الرياضية وتنفيذ مشاريع التشغيل والصيانة
وتطوير وإصالح جميع ميادين الرماية املفتوحة
واملغلقة».
وقال النقبي« :أن رشكة اإلمارات ألنظمة ميادين
الرماية لديها قسم متخصص لتزويد الجيش والرشطة
مبا يحتاجونه لحامية أفرادهم بإستخدام الدرع والخوذ

املضادة للرصاص وسرتات نزع األلغام وكل املعدات
األخرى املطلوبة لتأمني كافة املستويات من الحامية».
وأوضح النقبي« :أن الرشكة أنشأت ميادين للرماية
يف كل من مرص واملغرب والبحرين وقريباً يف قطر،
ولفت إىل أن الرشكة تأسست منذ  13سنة وهي
متخصصة يف إنشاء ميادين الرماية وهذه هي املشاركة
الخامسة يف آيدكس».
وأضاف يوسف النقبي الرئيس التنفيذي للرشكة:
«إن أهم ما تقوم به الرشكة هو تصميم وإنشاء
وتركيب مستلزمات ميادين الرماية وأي تدريبات أخرى
ميدانية يف املجال العسكري مشريا ً إىل أن الرشكة تقوم
بتصنيع مستلزمات امليادين محلياً.

اليوم اخلام�س  21فرباير

وزير الدفاع التنزاين :آيدكس يعترب أحد أرقى ثالثة معارض يف العامل
أش��اد وزير الدفاع التنزاين ش��اميس فواي ناهودا ش��اد
مبعرض آيدكس ،ووصفه بأنه معرض جيد التنظيم عىل
نحو خ��اص وبأنه «واحد من أرقى املع��ارض التجارية
الدفاعية يف العامل».
وقد رصح ل��درع الوطن يف مقابل��ة حرصية بقوله:
«إن آيدكس منظم تنظيامً دقيقاً ،ومعرض كهذا يتطلب
قدرا ً كبريا ً من الجهد التنظيمي.
« إن م��ن دواع��ي رسوري أن أك��ون هن��ا ،وأتقدم
بشكري وتقديري باسم الوفد التنزاين إىل دولة اإلمارات
العربية املتح��دة عىل توجيه الدع��وة لنا لحضور هذا
الحدث العاملي املهم.
«يف اعتق��ادي أن آيدكس ش��امل ج��دا ً ،وقد قمت
بزيارة العديد من الرشكات التي تعرض أحدث وأفضل
املعدات الدفاعية ،من عربات مدرعة ،وأسلحة خفيفة
صغ�يرة ،وطائرات مدمجة ،وطائرات بحرية ،وغري ذلك
مام يعد ذا أهمية كربى لبلدنا.
وباملقارن��ة مع املعارض املنظمة يف أماكن أخرى فإن
آيدكس يعترب من بني أفضل ثالثة يف العامل.
«إن تنزاني��ا واإلم��ارات العربية املتح��دة ملتزمتان

بتشجيع السالم واألمن يف العامل ،وقد لعبنا دورا ً نشيطاً
لس��نوات عديدة يف محاربة القرصنة ،ونحن بحاجة إىل
أن نعمل معا لتحس�ين األمن البحري يف املنطقة .ومثة
مجال آخر نعتزم تطويره وهو التنقيب عن النفط الذي
سيكون موضع اهتامم من دولة اإلمارات.
فرشكات مثل مبادلة مهتمة يف االستثامر يف الخارج،
وتعترب تنزانيا رشيكاً محتمالً يف هذا املجال».
ومن األس��باب التي دعت الوزي��ر التنزاين إىل زيارة
آيدك��س الرغبة يف معرفة املزيد ع��ن العربات املدرعة
التي تعترب مناسبة للجيش التنزاين.
وقد قال إن االستقرار يف املنطقة أمر مهم وتستطيع
دولة اإلمارات أن تقوم بدور يف إرساء السالم يف املنطقة.
«لقد أنجزت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة خالل
 40عاماً ما مل تستطع دول أخرى تحقيقه يف مئتي عام.
إننا نق��در التقدم الذي حققت��ه اإلمارات يف مجال
السياحة واالستثامر الخارجي وتطوير الصناعة الوطنية.
ال ب��د لتنزاني��ا واإلمارات من أن متضي��ا قدماً يف تقوية
أوارص العالقة املتبادلة بيننا».

«أمرك» يعلن عن توسيع نطاق اتفاقيته مع القيادة
العامة للقوات املسلحة بقيمة  663مليون درهم
كتب  :رضا عبداحلميد
تس��عى رشكة "أمرك" املركز العس��كري املتطور للصيانة
واإلص�لاح والعم��رة  ،اململوكة لرشك��ة "مبادلة لصناعة
الطريان" لتوسيع عملياتها لتمتد إىل دول املنطقة بداية
من الع��ام  ،2016وتحدي��دا ً بعد اكتامل كاف��ة مبانيها
الجدي��دة يف مدينة العني التي من املقرر لها أن تنجز يف
الربع األخري من العام .2015
وأكد العقيد "فهد الشاميس" الرئيس التنفيذي ملركز
"أمرك" يف حديثه للنرشة اليومية ،أن املركز يستهدف يف
الوقت الحايل تغطية خدمات القوات املسلحة اإلماراتية
م��ن حيث تجهيز وتأم�ين وصيانة خدم��ات الطائرات،
حي��ث بدأ املركز يف تقديم خدماته منذ عامني لتش��مل
يف البداي��ة طائرات النقل وطائ��رات الهليكوبرت وليمتد
نش��اطها اآلن لتقديم خدمات الطائ��رات املقاتلة مثل
مرياج وأف .16
ونفذت أمرك صفقتني خ�لال معرض آيدكس بلغت
قيمته�ما مجتمعت�ين  820مليون دره��م ،آخرهام كان
أم��س حيث كش��فت الرشك��ة عن عقد توس��يع نطاق
اتفاقيتها مع القوات املسلحة اإلماراتية لتقديم خدمات

يف مجال الصيانة واإلصالح والعمرة للطائرات العمودية
وذات الجن��اح الثابت بقيمة  663مليون درهم ،لتضاف
إىل عقد سابق كانت قيمته  1.15مليار درهم يف أكتوبر
.2011
أم��ا العقد األول فوقع��ه املركز مع الق��وات الجوية
اإلماراتي��ة بقيم��ة  157مليون درهم إلج��راء عمليات
تعديل وتجهيز متكاملة لألنظمة اإللكرتونية يف عدد من
الطائرات طراز يس .130
وأوضح الش��اميس أن مدة العق��د األخري مع القوات
املس��لحة ميت��د إىل  5س��نوات ،بيد أن م��دة العقد مع
الق��وات الجوية والخاص بطائ��رات يس  130ميتد إىل 4
س��نوات ،مضيفاً إن العقود الجديدة التي وقعها املركز
تساعد عىل عمليات التوسع التي تعتزمها الرشكة بداية
م��ن العام  2016إىل دول ش�مال أفريقيا والرشق األدىن
لتنطل��ق عملياته م��ن مدينة العني التي س��تكون املقر
الرئيس للمركز.
ويف هذه املناسبة قال العقيد فهد الشاميس ،الرئيس
التنفي��ذي لـمركز أم ُرك" :إنه إلنجاز كبري أن يصبح مركز
أم��رك املورد األول لخدم��ات الصيانة واإلصالح والعمرة

والدعم الفني للقوات الجوية اإلماراتية ،كام أنه يسلّط
الضوء عىل النتائج التي حققها املركز والتزامه املس��تمر
يف تقديم أعىل مستويات الخدمة ألهم عمالئه ،القوات
الجوية يف دولة اإلمارات ،ويأيت توس��يع نطاق اتفاقيتنا
الحالي��ة كدلي��ل عىل قدرتنا تب�� ّو َء مكانة امل ُ�� َو ِّرد الرائد
لخدمات الصيانة واإلصالح والعمرة ،ونتطلع إىل توطيد
عالقتنا مع القوات الجوية يف دولة اإلمارات ،و هي أكرب
عمالئن��ا من خالل تقديم خدمات ذات مس��توى عاملي
للمنصات الجديدة".
أما عن نس��بة التوطني فأوضح أنه من املستهدف أن
ترتفع نس��بة التوطني يف املركز يف الع��ام  2017إىل من
 50إىل  60باملئ��ة لتغط��ي كافة أقس��ام الرشكة التقنية
والك��وادر ،لرتتف��ع تل��ك النس��بة من نس��بة  25باملئة
الحالي��ة ،موضحاً أن حتى نس��بة التوطني الحالية تعترب
إنجازا ً لرشكة يبلغ عمرها سنتني فقط.
وأش��ار إىل تعاون املركز العس��كري املتطور للصيانة
واإلصالح والعمرة "أم��رك" مع كوادر عاملية من رشكات
معروف��ة ،إضافة إىل كوادر القوات املس��لحة والرشكات
التابعة ملجموعة مبادلة وعىل رأسها رشكة "سرتاتا".
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توازن للصناعات الدقيقة تصنع  50قطعة من مكونات طائرات إيرباص
كتبت :إسراء املالح
تصن��ع رشكة توازن للصناع��ات الدقيقة بني  40إىل 50
قطع��ة م��ن مكونات طائ��رات إيرباص فض�لاً عن أن
حوايل  15رشكة تحت مظلة توازن تس��تعني بصناعات
املكونات الدقيقة وتس��عى الرشكة ألن تكون الوحيدة
عاملي��اً ىف تزوي��د إيرباص بهذة القط��ع الدقيقة وذلك
بحسب املهندس أسامة أمري فضل مدير وحدة األعامل
بتوازن للصناعات الدقيقة.
وقال فضل ":تعمل رشكة توازن للصناعات الدقيقة عىل
توف�ير خدماتها يف مختلف املنش��آت الصناعية لتوازن
واملؤسس��ات األخرى ،وتتمثل أعامل توازن للصناعات
الدقيق��ة يف خدمة ثالث قطاعات رئيس��ية هى النفط
والغاز وصناعة الط�يران والتصنيع الدفاعي حيث تركز
الرشكة حول هذه القطاع��ات فيام تتميز الحلول التي
تقدمها لكل صناعة مبطابقتها ألعىل املعايري".
ولف��ت فض��ل إىل أن الرشك��ة تلع��ب دورا ً يف البني��ة
األساس��ية للتصنيع الدقيق بالدولة ،وأستطاعت الرشكة
أن تكتس��ب س��مع ًة عالية يف مجال تصني��ع املكونات
الهندس��ية عالي��ة الدق��ة حي��ث أن الج��ودة العالية

للمنتج��ات جعل��ت الرشكة خيارا ً اس�تراتيجياً لكبريات
الرشكات العاملية كمزود حرصي لبعض القطع املعقدة
وعالية الحساسية.
وأض��اف  ":أن الصناعات الدفاعية تظل أوىل القطاعات
الت��ي ترتكز فيها خربات الرشك��ة ويرتبط يف هذا اإلطار
التع��اون الوثيق والناج��ح مع رشكات ت��وازن األخرى
مثل كراكال العاملية وب��ركان وتوازن لألنظمة الدفاعية
املتقدم��ة ومن��ر للس��يارات وذل��ك ألبت��كار وس��ائل
تكنولوجية جديدة ولتوس��يع منتجاتن��ا وتنويع قاعدة
العمالء".
وأش��ار إىل أنه بالتعاون مع املصنعني األصلني للمعدات
يف مج��ال صناع��ة الط�يران تقف الرشكة ع�لى أرضية
ثابت��ة تتيح إقامة رشكات إس�تراتيجية مع أكرب مزودي
التكنولوجيا يف القطاع العاملي لصناعة الطريان وبفضل
الكف��اءات الهائلة الت��ى تتمتع بها يف مج��ال التصنيع
الدقيق تس��تطيع تزويد ال�شركات الرائدة يف صناعات
الطريان بأج��ود املكونات والهي��اكل املعدنية الدقيقة
والت��ي أثبتت جودتها من خالل العديد من االختبارات
الصارمة.

وق��ال فضل ":أن قط��اع النفط والغاز وس��يظل واحدا ً
من أك�ثر القطاعات املس��تقرة والواعدة وق��د منحتنا
االمكانيات التكنولوجية الفائقة والكوادر املؤهلة دفعة
قوي��ة لدع��م رشكات النفط والغاز الرائ��دة يف املنطقة
والعامل".

أكادميية ربدان تدرب  140طالبًا مواطنًا لتعزيز السالمة واألمن
والـــدفـــاع وإدارة األزمــــات والــطــــوارئ
كتب :علي أسعد
ي��درس حالياً  140طالباً يف أكادميي��ة ربدان املتخصصة
يف تدري��ب وتعلي��م منتس��بي األجه��زة املتخصصة يف
مج��االت الس�لامة واألم��ن والدف��اع وإدارة الطوارئ
واألزم��ات والك��وارث ،للتصدي للمخاط��ر والتحديات،
وه��ي أكادمية تابعة لرشك��ة توازن القابض��ة ،وتعمل
ع�لى الجمع بني التعليم األكادمي��ي واملهني ،وهي أول
أكادميية يف الدولة توفر تعليامً عىل أساس مزدوج حيث
يتعرف باملؤهالت التعليمية والخربات الس��ابقة وتوفر
نقاطاً قابلة للتحويل م��ن دورة لدورة ومن وظيفة إىل
أخ��رى ،وتعم��ل األكادميية عىل تجس��يد رؤية أبوظبي
 2030من ناحية تعزيز تجهزة األمن والس�لامة والدفاع
وإدارة الطوارئ واألزمات والك��وارث وذلك عرب تطوير
قدراتها للتصدي ألية مخاطر ولصيانة مكتسبات الدولة
وس��يادتها ومكانتها ،هذا ما أك��ده الدكتور فيصل عبيد
العيان نائب الرئيس التنفيذي ألكادمية ربدان.
وقال الدكتور العيان« :تس��اهم يف مرشوع أكادميية
رب��دان العدي��د م��ن الجهات الرس��مية منه��ا القوات
املس��لحة ووزارة الداخلي��ة والهيئ��ة الوطني��ة إلدارة
الط��وارئ والك��وارث واملجل��س االقتص��ادي ومجلس
أبوظبي للتعليم ،ومجلس أبوظب��ي االقتصادي ،ورشكة
ت��وازن القابضة التي تقع األكادميي��ة تحت إدارتها ،وأن
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األكادميي��ة ته��دف إىل توف�ير بيئة تعليمي��ة وتدريب
وتوجي��ه وتخطيط وظيفي متميز يف مجاالت الس�لامة
العام��ة واألم��ن والدف��اع والتأهب لح��االت الطوارئ
وإدارة األزم��ات ،إضافة إىل توفري مرافق وأنظمة مزودة
بأح��دث التقني��ات قادرة عىل خلق بيئ��ة آمنة لحامية
األفراد واملرافق واملعدات واملعلومات ،وتلتزم األكادميية
باأله��داف ذات العالقة بخطة أبوظب��ي  2030وكذلك
الرؤية االقتصادية مبا يف ذلك التوطني واالعتبارات البيئية
والتجارية ،وتس��عى األكادميية عىل االعرتاف واالعتامد

املح�لي والدويل لجمي��ع الربامج التعليمي��ة والتدريبية
الت��ي تطرحها األكادميي��ة ،ولديه��ا دورات قصرية ،كام
متنح ش��هادات الدبلوم ،والدبلوم العايل ،والبكالوريوس
واملاجس��تري ،ولدى األكادميية برامج متكاملة للطوارئ،
وإدارة اس��تخدام األعامل وتطلعات املس��تقبلية تتجهة
نحو برامج إلدارة مراكز الرشطة الشاملة ،برامج تخطيط
الط��وارئ الناجمة عن املخاط��ر الكياموية والبيولوجية
واإلش��عاعات النووي��ة ،وبرام��ج املتفج��رات وحامية
املنشآت الحيوية.
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نكسرت الفرنسية تستجيب حلاجات
جيوش املنطقة للتحديث
يف حديث مع الس��يد "إريك كريتس��بغر" املدير العام لرشكة نكس�تر الفرنس��ية ،أكد
أن الرشك��ة حريصة كل الحرص عىل االس��تجابة من خالل آيدكس ملتطلبات تحديث
الجيوش يف منطقة الخليج عامة ويف اإلمارات عىل وجه الخصوص ،لهذا ونظرا ً ألهمية
آيدكس الحيوية عملت الرشكة عىل عرض أنظمة جديدة ومتطورة ،ومن أهم األنظمة
الت��ي تعرضه��ا للمرة األوىل (إضافة إىل أنظمة أخرى كث�يرة) يف هذه الدورة :عربة يب
يس آي القتالي��ة املجربة يف أفغانس��تان والتي تتمتع بحامية بالس��تية التضاهى من

جمي��ع الجهات وبحامية ضد القذائ��ف الصاروخية كقذائف آر يب جي وضد األلغام
وضد العبوات الناسفة املبتكرة ،وضد تهديدات الحروب الالمتامثلة ،إضافة إىل متتعها
ببصمة حرارية ورادارية منخفضة وبحركية عالية وقابلية للنقل جوا ً.
كذلك عرضت الرشكة املدفع امليداين املقطور  155ملم 52/عيار للمرة األوىل يف الرشق
األوس��ط ويتمتع مبدى  42كلم مع رمايته للقذائف النابذة لعقبها وأكرث من  55كلم
للقذائف املعززة بدفع صاروخي ،كام ميتاز بتلقيم آيل ودقة رماية عالية.

شركة  POFالباكستانية تعرض منتجاتها يف آيدكس 2013

كتبت جميلة الكعبي
التقت نرشة «درع الوطن» اليومية مع السيد محمود
عيل رجب مساعد املدير التنفيذي يف قسم التسويق
واملبيعات لرشكة  P.O.Fالباكستانية تحدث من خاللها
عن الرشكة وما تتميز به من صناعات مدنية وعسكرية
متعددة كصناعة الذخائر املختلفة مثل ذخائر شاهني
 12Boreوذخائر  Bore 30إىل جانب ذخائر الصيد،
وصناعة األسلحة الخفيفة كمسدسات عيار  9ملم،
وصناعات املواد البالستيكية عالية التقنية ،ومستلزمات

التفجري التجارية،وصناعة املالبس العسكرية والحقائب
واملهامت واإلحتياجات واللوازم العامة للجيش.
كام تعمل الرشكة ومن خالل بقايا ومخلفات التصنيع
لديها عىل إعادة تصنيع هذه املواد ليتسنى لها بعد
ذلك صناعة مواد أولية تفيدها يف إقامة صناعات أخرى.
ورشكة  P.O.Fهي رشكة مملوكة للحكومة الباكستانية
تأسست يف عام  1958وتدار بأيدي باكستانية ،ومتتلك
الرشكة  14مصنعاً متعدد اإلستخدام يضم مختلف
الصناعات اآلنف ذكرها.

وتصدّر رشكة  P.O.Fمنتجاتها للعديد من دول العامل
كالواليات املتحدة األمريكية ،أملانيا ،اململكة العربية
السعودية ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،رسيالنكا،
العراق ،سلطنة ُعامن ،واململكة األردنية الهاشمية
وغريها من الدول.
ويف مجال التعاون وتبادل الخربات تستورد الرشكة
بعض خرباتها الفنية من عدة دول كاليابان والصني
وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة األمريكية ،وتطمح
الرشكة يف فتح فروع لها يف املنطقة ودول العامل.
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«آيدكس  »2013يشهد عرض جمموعة من األلغام الربية والبحرية
كتبت :إسراء املالح
يش��هد معرض آيدكس  2013مش��اركة واس��عة من كربيات الرشكات املختصة
يف مج��ال صناعة األلغام وأجه��زة املتفجرات يف العامل ،حي��ث عرضت مجموعة
م��ن األلغام الربي��ة والبحرية ومجموعة متنوعة من األجه��زة ،فمنها املصمم ضد
الدبابات والس��فن وتجمعات األفراد ،كام أنها تتميز بخصائص وتكنولوجيا حديثة
ومعق��دة ،تهدف إىل حاميتها من محاوالت التعديل ،يف مقدمتها كاس��حة األلغام
 A20األصغ��ر يف الع��امل والتابع��ة لرشك��ة  Armtracالربيطاني��ة ،و MW370و
 ،MW50لس�لاح الدفاع الس��ويرسي  ،باإلضافة إىل عدد من األلغام البحرية مثل
 PCC2التابعة للقوات الربيطانية.
وعرض��ت رشك��ة  ADDاألملانية ع��ددا ً من األلغام يف مقدمته��ا  ،OTT2وP4
املض��ادة لألفراد ،حيث يس��تخدم لقتل وإصابة جنود الع��دو ،إذ يوجد بها صامم
حس��اس متصل بجهاز تفجري ،تنفجر مبجرد م��رور وزن صغري عليها ،كام ميكن أن
تنفجر أيضاً عندما يتعرث الش��خص بالس��لك أو يحرك ش��يئاً يتصل باللغم بوساطة
سلك  ،كام تم تصميمها لتنفجر عند تحريكها أو حتى ملسها.
وأكد اتيفنربج هنتالر أحد العارضني يف الرشكة ،أن الهدف من اس��تخدام األلغام
ه��و منع العدو من دخول منطقة معينة ،كام ميكن اس��تخدامها أيضاً للتأثري عىل
طريق س�ير جنود العدو أو مركباته ودبابات��ه ،وبتجنب األلغام ميكن إجبار العدو
ع�لى اتخاذ طرق معينة ،حيث ميكن مهاجمته بس��هولة أكرث ،الفتاُ إىل أن األلغام
ليست غالية الثمن مقارنة بكثري من األسلحة األخرى ،ويستطيع أصحاب التدريب
القليل أن يزرعوها يف مكانها.
وتتبنى كث�ير من الرشكات الربيطاني��ة املنتجة لأللغام أس��لوب الربمجة اآللية
لأللغ��ام ،حيث عرضت رشك��ة  Innocativeعددا ً من األلغ��ام البحرية من نوع
 ،Pcc2التي تم تعديلها بإدخال ذاكرة كمبيوترية تس��تطيع التغلب عىل اإلعاقات
التي يصدرها العدو مبقارنة ما تستقبله من استثارات مع ما هو مخزن من بيانات
لألهداف ،وميكن لهذه األلغام التفرقة بني الصديق والعدو ،لذا يطلق البعض عليها
األلغام البحرية الذكية.
وقال اوسنت استيف موظف يف الرشكة" :تنتج الرشكة أربع أنواع من املتفجرات
البحري��ة ،وه��ي األلغام الصوتي��ة يفجرها صوت م��راوح دفع الس��فينة ،وألغام
االلتامس التي تنفجر عندما تلمس��ها الس��فينة أو تلم��س الهوائيات البارزة منها،

واأللغام املغناطيسية التي يفجرها املجال املغناطييس الذي يحيط مبعدن السفينة
الحربية ،باإلضافة إىل ألغام الضغط والتي تنفجر عندما تتس��بب السفن العابرة يف
تغيري ضغط املاء حول األلغام.
وكش��فت رشكة  EUالربيطانية عن النموذج األح��دث تقنية يف العامل يف مجال
استخدام األلغام ،وهو نظام الدورية اللغمية الطوربيدية Surveiance Torpedo
 Minesأو ألغام الحراس��ة واملراقبة الطوربيدي��ة ،وهي ألغام طوربيدية هجومية
يتم تش��غيل محركها مبجرد إحس��اس مستش��عراتها مبرور هدف ،ك�ما أنها تتميز
بامكانية تغيري موقعها من مكان آلخر فتؤدي مهمة دورية الحراسة.
وقال ماريت ستيل املدير اإلقليمي" :نقدم من خالل مشاركتنا يف معرض "آيدكس
 "2013مجموع��ة من الحلول املصممة خصيصاً ألغ��راض تطهري األلغام باملعدات
اآللية ،حيث تتمتع منتجاتنا بالقدرة عىل تطهري كافة أنواع األلغام س��واء املضادة
لألف��راد أو تلك املضادة للدبابات بقدرة تطه�ير يومية تغطي ما يصل إىل 30000
م�تر ،وأن مهمة الرشكة تتمثل يف توفري حلول آمن��ة وموثوق فيها يف مجال تطهري
األلغام ،وذلك لدعم عمليات التنمية املس��تدامة بعد انتهاء الرصاعات يف املناطق
املتأثرة باأللغام مبختلف أنحاء العامل ،الفتاً إىل أن منتجات الرشكة انتهت من تطهري
أكرث من  20مليون لغم من املناطق املتأثرة باأللغام منذ العام ."2005

احتاد الدفاع الرتكي يعرض أنظمة تدريب ومدرعات وناقالت جنود
كتب :أحمد السعداوي
ش��ارك اتحاد الدفاع الرتيك التابع لوزارة الدفاع الرتكية
بش��كل متميز يف آيدكس  2013مبنتجات عديدة من
الرشكات املنضوية تحت اسم هذا االتحاد ،ومن أبرز
ما تم عرضه خالل آيدكس هذا العام ،أنظمة تدريب
ومح��اكاة تطرحها رشكة هافلس��ان ،وتش��مل حقيبة
منتج��ات تلك األنظمة ،مراكز تدريب مجهزة ،أنظمة
محاكاة لجميع املهام ورحالت الطريان للمنصات ثابتة
األجنحة ودوارة األجنحة ،أجهزة التدريب عىل أنظمة
السالح ،أجهزة تدريب عىل طريان العمليات والطريان
االفرتايض.
وعرضت رشكة أوتوكار املدرعتني كايا ،وأرما ،األوىل
صمم��ت وتجمع ما ب�ين التصدي لأللغ��ام والحامية
الباليس��تية بتحركي��ة عالية ،وأثبتت كاي��ا أنها تتمتع
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بتحركي��ة آمنة وفريدة م��ن نوعها يف حقول الحروب
املختلفة والظروف املناخية القاسية ،وتتسع كايا ذات
الهيكل الحديدي لرك��وب مثانية من الجنود باإلضافة
إىل السائق والقائد.
أم��ا أرما ،فهي مدرعة متع��ددة اإلطارات ،جديدة
من نوعه��ا وتتميز بس�مات تقنية وفنية عس��كرية
متفوقة ،وبفضل التصميم القيايس للمدرعات أحادية
الهي��كل ذات الحامي��ة العالي��ة عىل م��ا يقدمه من
خدمات ،أضحت أرم��ا منصة متعددة األغراض ميكن
تركي��ب العديد م��ن املهامت وأنظمة التس��ليح عىل
متنها ،عىل نحو يفي باحتياجات ومتطلبات األس��لحة
الحديث��ة ،مب��ا يف ذلك مواجه��ة امله��ام والتهديدات
املعقدة ،وقد أثبتت أرم��ا قدرتها امليدانية يف العديد
من البيئ��ات املختلفة عل الطرق ويف الصحاري وعىل
أيدي مختلف العمالء واملستخدمني.

وقدمت رشك��ة  FNSSمركب��ة  ،ACVالتي ميكن
اس��تخدامها مع القوات املدرع��ة ،وتحمل من مثانية
إىل ع�شرة جن��ود مش��اة باإلضافة للس��ائق والقائد،
وتس��تخدم هذه املركب��ة يف العديد م��ن الوظائف،
منه��ا العمل كمنصة توجيه للعديد م��ن الزوايا أثناء
العمليات التشغيلية ،مثل مركز القيادة ودعم النريان
غري املبارشة مبدفع  120ملم ،أو عمليات االستكشاف
وغريها من العمليات الهندسية امليدانية.
وغري بعيد ع��ن عامل تصنيع املركب��ات واملدرعات
وغريها من املعدات القتالية تقدم الرشكة خدمات ما
بع��د البيع إىل العديد من الدول ومنها دولة اإلمارات
العربي��ة املتحدة ،منذ أن بدأت تصدير أوىل املعدات
إليها يف العام  ،1997حيث تم تصنيع وتسليم أكرث من
مائة مركبة إىل القوات الربية يف اإلمارات.
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زوارق دورية أسبانية متطورة تعرض يف آيدكس 2013
كتبت :حنني الداود
عرضت رشكة صناعات بحرية عس��كرية أسبانية أحدث
زوارقه��ا الدوري��ة يف آيدك��س 2013عىل أم��ل تقديم
ع��روض لتعري��ف دول الخلي��ج ع�لى ق��درات ومهام
ه��ذه الزوارق ،يف الوقت الذي تس��عى فيه تلك الدول
إىل تعزي��ز قدراتها الدفاعية البحرية لحامية منش��آتها
النفطية وضامن إمدادات النفط والغاز للعامل ومكافحة
القرصنة البحرية وتنفيذ مهام حساسة أخرى.
وقالت رشك��ة "نافانتي��ا" وهي خام��س أكرب مصنع
لل��زوارق العس��كرية يف أوروبا وتاس��ع أكرب رشكة من
نوعها يف العامل أنها قررت عرض هذه القطع يف آيدكس
نظرا ً ملا ميثله من أهمية اس�تراتيجية يف التعريف بآخر
التطورات يف الصناعات الدفاعية يف العامل.
وذكرت أنها عرضت زوارق الدورية من طراز "افانت"

البحرية األس��بانية ،مش�يرة إىل أن زورقي افانت 3000
و 2200يبل��غ طولهام نحو  93.9مرتا ً وبوزن  2900طناً،
يف ح�ين تصل رسعتهام إىل  21عقدة يف الس��اعة وأنهام
م��ن أكرث الزوارق البحري��ة تطورا ً يف الع��امل ،أما زورق
أفان��ت  1400فيبلغ طوله ح��وايل  80مرتا ً ووزنه 1500
طناً يف حني تصل رسعته إىل  22عقدة يف الساعة.
وأوضح��ت الرشك��ة يف بيانه��ا أن ه��ذه ال��زوارق
بإمكانها القيام مبهام مختلفة تش��مل مرافقة الس��فن
الكب�يرة لتأمني الحامية لها وحراس��ة املمرات البحرية
ومكافحة اإلرهاب والقرصنة وأعامل صيد األسامك غري
الرشعية واألنشطة التي ترض بالبيئة وعمليات تهريب
املخدرات واملهاجرين غ�ير الرشعيني ودعم العمليات
 3000و  2200و  1400والتي تم بيعها للقوات البحرية اللوجس��تية وعمليات االنق��اذ والعملي��ات املتعلقة
يف ع��دد من ال��دول منها فنزوي�لا ،باإلضاف��ة للقوات باملساعدات اإلنسانية.

بالتعاون بني ريثيون وناموتايل الرنويجية
أسلحة هجومية لتلبية متطلبات احلروب الالمتماثلة

بالتحال��ف مع رشكة ريثي��ون األمريكي��ة قامت رشكة
"ناموت��ايل" الرنويجي��ة بتصميم وإنت��اج مجموعة من
األسلحة الهجومية خفيفية الوزن املحمولة عىل الكتف
لتلبية حاجة الرصاعات الحديثة الالمتامثلة إىل أس��لحة
دقيقة وفتاكة وتوفر إس��نادا ً بالنريان للوحدات الصغرية
املقاتلة ،وهذه الحاجة مل تكن مل ّحة كام هي عليه اآلن
قط ،وفقاً ملا رصح به السيد دي سوورتس مدير تطوير
األعامل لدى رشكة ناموتايل.
تشتمل هذه األسلحة التي ت ُطلق جميعها من عىل
الكتف عىل :س�لاح "لو"  72إم املضاد للدروع ويبلغ
وزنه حوايل  4كلج عيار  44ملم ،يذكر أن هناك نسخة
محدثة منه طور التطوير تعترب مثالية لالش��تباك مع

الخصم يف األماكن املغلقة واملحصورة ،وتتس��م بكتم
صوتها وح��ذف الوميض والدخان منها بصورة كاملة،
س�لاح إم  72إي��ه  9إيه إس إم عي��ار  66ملم املضاد
للمنش��آت واملركب��ات يف حرب املدن الذي تس��مح
صاممة اإلعاقة الزمنية التي زودت بها طلقته باخرتاق
الهدف واالنفجار الشديد واملتشظي للرأس الحريب يف
داخله ليحرز الحد األقىص من التأثري ،وقد أثبت هذا
الس�لاح قدرته عملياتياً عىل خ��رق القرميد ،الطوب
الخرس��اين ،ج��دران وأبواب ونوافذ املنش��آت املدنية
واملباين اإلس��منتية ،يبلغ وزن هذا الس�لاح  9.5رطالً،
وطول��ه  31بوصة ،س�لاح إم  141ل��دك التحصينات
والدش��م الذي يس��تخدم صاروخاً ب��رأس حريب ثنايئ

الغرض وشديد االنفجار ،وزود بصاممة متيز األهداف
آلياً كام زود كل قاذف مبنظار للرؤية الليلية أو بضوء
لي��زري للتصويب ،س�لاح س�يربنت الهجومي الذي
يتميز بقدرته عىل االشتباك برسعة مع الهدف ،ويزيد
من دقة اإلصاب��ة ،ويقبل التطوير املس��تمر باعتباره
ُمك َّوناً من وحدات مس��تقلة قابلة للتبديل ،ويس��مح
برماية الذخائر م��ن األماكن املغلقة والضيقة ،ومزود
بصامم��ة إلكرتونية ثنائية األم��ان وبرأس حريب معزز
االنفج��ار وخارق للمباين ،يبلغ وزن قاذف س�يربنت
 5.9كل��ج وطوله  82.2س��م وعي��اره  83ملم ،يرمي
ذخائر عام��ة للتدريب ،وذخائر مبتكرة لحرب املدن،
وأخرى مضادة للدروع.

املضادة لقذائف الـ «آر يب جيه» من حيث مرونته وخفة وزنه ،وقد تم تركيبه عىل
مركبة بارس  6x6بالتعاون مع رشكة إف إن إس إس.
هذا وتأيت تقنية تاريان استجابة لحاجة الجيوش إىل أنظمة حامية خفيفة الوزن
وعالية األداء لتكون بديلة عن األنظمــــة التقليدية الثقيـلة الــوزن املضـادة
للـ آر يب جيه واملتمثلة برتكيب طوق من القضبان املعدنية حول بدن املركبات
القتالية إلعاقة وصول هذه القذائف إىل جسم العربة بعدما تعلق القذيفة من
زعنفتها بالقضبان لتمنعها من متابعة مسارها والوصول إىل صفيح املركبات.
بدالً عن القضبان املذكورة تبنت رشكة آمسيف فلسفة مختلفة يف ابتكارها لتقنية
تاريان التي تتمثل بشبكة نسيج متينة جدا ً من ألياف مركّبة شديدة التامسك ،هذا
عرضت رشكة آمسيف بردبورت الربيطانية نظامها املسمى «تاريان» املضاد لقذائف وتركب شبكات تاريان عىل املركبات بصورة تحافظ عىل مرونتها ومتكن النظام من
الـ آ ريب جيه يف آيدكس  2013وللمرة األوىل يف الرشق األوسط ،وميثل نظام تاريان -تحمل ظروف التشغيل والبيئات القاسية التي يُحتمل أن تعمل فيها املركبة دون
وفقاً ملا رصح به السيد نيل ماكيفر مدير املبيعات -ثورة تقنية يف مجال األنظمة إلحاق الرضر بها.

نــظـــام مضــــــاد لـقـذائــف
الـ «آر بي جيه» للمرة األوىل يف
آيدكس
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�ة بة ع امل مل
ثبي
يف دول� قاها نيا طقةلقواوالعت ا ن
لعا
ب األمر م بينها لت هاالب،دواف نمية
دةملن -ا
التي أل يه ا
فيام ها اإلر
ت ق الت
را تحقي
هد فح ي��ة ،يتطل التعاون طليكعت
ا
ش��ملت
البت عىل
تة ا صاد زر و
ويف
ص6
ت ،ا الشعوب الصعد .الخرب
ت العربي وإقت فة التآ ��اث
والحلي هة التحديد عد
كافة
تتمة
المارا
جى أ
حئة تسا وعىل
ا
ومعوال توفري بي االت
املج
طلع عىل ختلف
س وأ
يف م

الن
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رة ومي
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امل

سلحة

مدير

ية التو
جيه ا
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من
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االمارات العربية املتحدة  -القوات املسلحة مديرية التوجيه املعنوي

ألعىل
لة القائد ا كتوم
س الدو شد آل م دكس
ا
نهيان رئيمحمد بن ر معرض آي ارض
اليوم ض املع
آل
بن زايد مو الشيخ صباح ية بأر
فة
الثان
ش�يوخ
شيخ خلي حب الس�� رعاه الله -ورته
يف د
سم�و ال تضم
سمو ال فتتح صا كم ديب -دكس
ح�اب ال ود عاملية فة إىل
حب ال الله -ي راء حا ري ناف
فل وأص ة ،ووف ت ،إضا
ية صا حفظه س الوز البح
عرض
هم
عا
مل.
لح
وا
تحت ر س��لحة  -رئيس مجل رش وامل
ول راعي ا صيات امل وقادة الق دول العا دولة
امل
لة
ية ع
ي بوص ن الش��خ األركان مختلف متثل  59العام
للقوات س الدو لحاد
ؤساء ية من ع��امل
لرسم �ع م
ب رئي رت��ه ا
هذا
ا
جم
ر
دولة
ال
نائ يف دو
�ل االفتتاح دولة و مهمة من ت القياد ف دول رك ال
روض
ستويا
ال ال
وتشا
ختل
 2013ي  .حف
ية
جي
يف أبوظب مراس�م كبار رج� ية عسكر ختلف امل كة م��ن م مرت مربع املختلفة�� .يقة بع نوعة
ش
خللي
وتبدأ الوزراء و ش��خص عىل م  1112رش  13الف منتجاتها روض ال عروضاً مت ظبي
بو
اع ا
ومع���ايل دفاع و 82 79دولة افدكس صل إىل  3ية تعرض ليات والع لحف��ل فرقة أ �ياحة
الدف
وزير ية من
الفعا ليات ا شاركة للس�
ون
وطن
س عرض ت كة
عا
ظبي
مب
ن
متر
ش��هد صاحب السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة
 77ود عسكر يف آيدك�� ساحة  140رش عديد م ضمن ف عاليات ئة أبو
ؤ
وف
��ارك حاً ومب حواىل م��ن ال س��تت ذه الف وهي
ش
ي��ة،
ن يف م رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل جانبه الفريق أول س��مو الشيخ
وت كة  38جنا ي يضم لذي يتض ارك ،حيث ة ،وتأيت ه البحر
مبشار ح وطن تتاح ا مش�� والفني ضات
اركو
محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
بأكرب جنا ف��ل االف دمها  200والثقافية ب��ي للريا ص 3
يش
خرب
وظ
امل
يبدأ ح راتية يق الرتاثية ادي أب مة ال
أمس وقائع الحفل الرسمي ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس  "2013ومعرض
يم تت
طة
ما
والع
تراثية إ األنش�� راضية ،ون للتعل
الدفاع البحري "نافدكس".
ف
تع
ظبي
قة
ملختل ون االس�� س أبو
نط
لفن�� ومجل
بدأ الحفل بالسالم الوطني لدولة اإلمارات ،ثم شهد صاحب السمو نائب رئيس
امل
ل ثقافة،
دول
وال

تر

حت

اليـ

�شرة

ـوم

2013
فرباير

ومية

 18فرباير2013

2

اليـومية
النشرة

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

طوير
عمليات ت علوم
ت ال
وتشجع مجاال
الرشكة يت يف
شاركة
تدعم اإلمارا
مبادلة امل انات
حيث شباب
طنني ت ال
جموعة فنية وبي انات،
لفريق ظبي نائ جولة تف دكس
رشكات
.
را
وا
ال
ام ا
آي
ب
بو
ها للم ت ومها تكنولوجيا التابعة مل خدمات لنظم البي عمرة
جنحة ال عرشة
ق عهد أ الثالث الدويل ض.
ال
قدرا سة وال رشكات ف لل
لوكة ل
ت
و
زا
االت
ويل س ولليوم متر الدفاع ي للمعار دداً من أ الحادية رشكة
املم
والهند قامئة ال ن الطي ت» وإنجا واإلصالح التص
الوطن ي ع دورة 1112
مؤ
أم
ت
ة.
الً م «بيانا صيانة الياه ل
شمل
رشكا سكري ن
معرض و بوظبي هد أبوظب يف ال ددها
ك
شاركة لغ ع
بع من ال دنية والع عدد م عة وت املعرض ساحية طور لل ورشكة السفن .ص 2
هيان
مركز أ يل ع
ن
يب
س
ت امل ري املت طريان ي لبناء تتمة
آل
مو
ن
يف
امل
يف
ب
ي
شارك عات حة ع
العامل .زايد رضها
مو و ية امل الت
ال
خدما لعسك أفق لل بوظب
ومج ب
وزار س والدول  ،201و دول مد بن تم ع
رشكة أ
ة» التي ت من القطا ادلة مل ت مبادلة ،والتدري ية لل ملركز ا
ية
ية
3
ي
ية
ف
ي
دمي
ح
دن
س
طن
ت» و
مب
مختل شيخ م ثة الت ت امل
كا
ي
دد
حر
الحدي طاعا
الو عرض آيدك ن
«مبادل لة يف ع ون يف فيها رشكا عم الفن عات الب يع وا مرك» وأ اه سا
ال
يف الق
صن
لد
«أ ية «ي
ام
دولة م سمو ت
ول
رك
فا
ت
مل متثل  59ريق أول والتقنيا خدام
لفضائ
يف الرشكا ج والع دم املسؤ التي تشا مجاالت ا ريان والد ية يف الت التي
االست
ا
أطلع الف الصناعات صل ب
سؤولني ت وبرام يف وق روضات رباتها يف عات الط ي الوطن رز الخطط لة من
و أهم التي تت
مع كبار امل ول فعاليا التواجد اع املع ماتها وخ يع يف قطا مة األيد سؤولون أب لة املقب وظيفي
عىل س ،و
هم ح كة و
دف
خد املشار مساه دم امل يف املرح ور ال
يف آيدك رية .حاديث آرائ
رة
والتط
ق
ى
شار عرض ال ض
ني،
عرض
والعسك تبادله األ سموه عىل هم يف امل ون أن م طة املعار ت وإدا ية ومد رشاف ،كام التوط ريب
ضمن م
رب
التد
يف
وخالل حة تعرف وتطلعات كد العارض ىل خري سع لكربيا ره وال نتاج واإل مبادلة االت
أمس
ل مج
ض
اإل
ضو
ع
ها
سمي
حتى
واألجن طة املعر ة ،حيث أ مكانته نطاق وا وعزز ح سوق و سعى إلي أفض
سلحة
هيئة
حدث الر أمس.
وأنش القادم إثبات زة عىل لدفاع ،تمني ب
ت امل
ت الل ت
دورات جح يف مة بار طاع ا ني امله
القوا
خ
لعليا املت عد ظهر رشاء
ال
عال
برمتها
ا
بق
ن
صنع
نمية
اللجنة ي عقده ب عبارة عن عىل
آيدكس وأصبح املعنية ول وامل
لة للت
التي أ
س
ية
مباد
عاملية ،لعاملية امً للد
عقود
كتبي رئي حفي الذ والعاملية يالت فن ص 3
رشكة
ال
ية لل
مه
ا
ت
متر الص املحلية فة تعد تتمة
ة.
ال
ً
الرشكا ل حدثا ملنطق جناح
ال
عبيد ملؤ
وإضا
إلجامل م.
ت
أن ميث امي يف ا لة يف
القيمة ا مليار دره واء الركن  20خالل ا ن الرشكا طائرات
الجو
يف
ملتن
يل الل س  13عدد م صيانة ال
بلغت 10.1
الدفاع ا سموه
آيدكس ذلك معا اع آيدك رمت مع نابل و
استهل
علن متر الدف التي أب ت للق
و
أ ومؤ قات مكمال
ملعرض الصف خائر و
ضح أن حة وذ
وأو
سل
ليات وأ حرية.
آ طع الب
الق

ت
صفقا س يف
مايل ى أم
م إج ةحت
دره سلح
مليار امل
وات
الق

10

.1

قام ا حمم
ويل عهد أبلفريق أول س د بن
الدفأمس بجول��ةوظبي نائب امو الشيخ مح زايد
لولمزعاراعضااللددولويل آيدكتفقدسية13لفعاليالقاتئد اوأألعجنىل للمدقوابنتزاايد آل نهيان يقو
م
ب
وال ار س��م ية أدنيك 20 .الذي حة معر ملس��لحة نهي��ان ج

وه
من ول
يقام
دولي�
ضو
د آولةيدك��س �ة املش��ارع��دداً م��ن أ يف مركز أب مؤمتر وموأحدث م��ا ممث��ي ال ة يف
لهجومختل13ف 20دوالتيكةيبيف الدورة الجنحة ال��ركا وظبي آخر وردو األنظمةأنتجته كربىركات عىل م مع
الدولة العرض الرئييس لإلفتتاح الرس��مي الذي متثل يف س��يناريووت من م
عرف
عسكريلغ عددها 12حادي��ة عرةت الوطنية وتب��اما توصلت إليهمن تكنولو رشكات التصنعروض��ات األ رض
الفري
الجوية أ ول العا
وهمي وصد هذا الهجوم ،والذي شاركت فيه جميع أنواع األسلحة
ق ول
والربيةامل.لشيخ  11رشكة متثلملعر59ض ل اقطل��اع��اركاتدلح��س�ول�موه األ الحاديركاثت الوجياطندفيةاعيةوال متيعطوارةلعتس��كرجني،حة حلكربيات ال آيدك
س��مو
والبحرية من قواتنا املسلحة الباسلة نال إعجاب الحضور.

5 5,2

دثاً ركات س
املتناميمهامً لل��دول العاملية املعن 013

الدف��اع ت اإلنتاج مش��اركا م��ع ال عاملية .عكس
محمد
ا
ا
عار
تهم،
بن ز
وتجسدت يف العرض الوهمي املهارات العسكرية ذات املستوى العايل للقوات
ايد آل الدف��اع آ لدويل آيدك لعس��كري واالتجاه ض��ن
ية ب
وممث
و
��ا
يد
وبدأ يف املنطقة .واملص
املع��ارض ك��س نج� س ،حيث أ أهمي��ة م ت العاملي� ي الت� ت
نعن ا قطاع ال
التي شاركت يف هذا العرض أمام املنصة الرئيسية التي إكتظت بالحضور من دولة
جولة
�ي
ملهتمن دفاع،
كد
�ة
عر
�ح
العا
ملية ،وأ يف إثبات العارضون ض ومؤمتر الركا تع��رض يف س��مو
بس��وق وأصبح
م
صب�
اإلمارات والدول العربية والصديقة.تتمة الخرب ص 4
ويل ع
ت
ال
أن
دفاع
�ح معروفاً كانته ع��ىل معرض املتنوع� األجنبية جناحه��ا با ه��د أب
وظ
بل
�ة
يف
ع
اإلم��ا عتبارها بي ب
ال غ��ت
ىل نطا خريطة بقطع غ لعدد
ا
ركة
را
ق��وات امل القيم�
�ة
ق واس��ع ومعدا يار لآلليا من الركات ت مجمو لوكي��ل لع هيدرا
ا
س��ل
إلجام
ملي��ار
اإلخالء ت الطوارئ ت العسكر العاملية عة من ا دد من
الكتب�� درهم .أع حة أمس لي��ة لل
ية وامل خاصة ملنت
وا
عق
وال
جا
ض
لط
فيام ت
ملي
ود ال
ي رئ
من
مل
لن ذ
واد ال
وارئ .س��ر ال
ال ع��رض و ي��س الل ل��ك معا مع��رض ت��ي أب
الق ار در
تتمة ال واقية من طبية ال يتعلق
ه
رمت
ها
آي
يل
جن�
مؤ
ص
م
خرب
ا
عس
إج
 013وات
ص  2لرصاص كرية
الر حفي ال��ذ متر الدفاع �ة العليا وا الل��واء الر دكس  5,2بقي
وأ
امل
2
 21ف كن
ي
ملت
مــايل
مة ملي
كن
آيد
جهزة
وعق� ار و0
املربا
س��ير ط��ارق عقد ب ك��س حدث ا عبيد
خالل ا سلحة صف
13وا 20البن��اياليعدـظهر أم  2013خ لرس��مي انرناش �د وقعت�  40ملي
يف آيـ قات املت لحة،
ليو
ا ـ
ون د
مني
دكس الل حدث الر لعقي��د ال ملتح��دوثم س بحض الل املؤمتر طي��ار ��يونال ج �ه الق��وا رهم.
س�
ور
ولدن ت
واء
املا
التو الركن �مي ملعر رك��ن بح�� الرس��مي العميد املت من ن��
املس
ج
عب
كام��ل وع ب
روب ��لحة
ضيني
ض
ري
لل
ورشكةصل إليها ،يد الكتبي نافدك�� ن��ارص ا قوات التعاق��د بقيم��ة ريديت��ور إ ل��راء م��ع
ت
أوش��كو وهي إبرام فاصيل ال س ،وأوضح الياالفعمايرا مختلفة مع رشك��ة  722ملي ي يب مع ا طائرات بدرشك��ة الي
وم اخل
"يك يب ون دره لدع��م ون
ش لر صفقة صفقا
معايل ت الوت
ربقد من الذ
ام�س
ويثم
ت ال خائر بقيمة يب" الرو م ،ك��ام الفني
اء آلي��ات بن القواتت التي تم ل ع عا ية
 21ف
تم
راء صوار ايخملتح
قوات
من نوع " املسلحة م�
ال قام سمو ن إس
دةامل-سل  472,7س��ية لراء أيضا ً
رباير
م
أم
�ع الق
تيع
ال
دو
يب
ترش مليون دره أنواع
– اتفز" مليون واذف وا وجهة باللالقحةوامع
يف أبو لةظب صباح أم شسيخ سلطان اب أبنا دي
م.
تتمة درهم .لدع�
ي��زر املكة توا
باملست ي ،وتف بزيارة بن زايد ء
إعج
ال
�م الفني ا من نوعسل زن امل
ا
اب
إل
خرب
"
حة محلدية
مل
ه
م
ملت
قد
وى
ا
آل
ت
كا
ص2
أرا ستخدم فيهااملتطور واملتقخاللها مععرظمض آيدكس نهيان ممثل ارات للت بامل
م��ل بقيمةلجريت" يرية
ضي
ص
آ
13
أ
التوج
شار
720
يه امل
وأكدها وتوفر الحامخر التطبيقادم للمعروضاجنحة املعر 20املقام عىلاحب السمو كنول
كة ا
و
إلي
ت
ت
عنوي
ج
جيا
آل نهيان سموه ،أن ا ية لرجال العلمي واملعدا ض ،وأبدى أرض ا رئيس
ابية
وإج
"آيدكس " رئيس ال لرعاية ال الدفاع ة ،والتي ت ت واألسل سموه ملعارض
إع
ادتهم للش
فعال يف ت وغريهام دولة  -كرمية لص يف الوقت ساعد ا حة الذكية جابه
ركا
نفس لد
ا
حف
اح
عز
ت
الت
ول
لت
ب
من
يز
ظه
نجاح
عىل ي
ه.
الس
الو
عا
أي فا مكانة الب الفعاليا الله
لل
تأمني
ت
 ملعر مو الشرشكات علية.
الد
طني
مل
عىل التوا الوطنية وأعرب عاملياً ع التي تنظم ض و يخ خلي
مع األ ة يف
يف امل سموه ىل
مؤمتر فة بن
يل،
عن
عن جميع امل ها اإلمارا الدفاع ال زايد
آيدك
سعاد ويضم أ عرض 1
ت
سلحة ال س
ملستوى ت ته بتطور حدث ما الذي ت إعجابه بامل ستويات تسهم ب دويل
و
حت
ه
ش
ش
تو
تز
ض
ذ
من ريادت نظيم ال ذه املش صلت إل نه أبو اركة ا يد من كل
كية
والدفاع ها يف حدث العامل اركة كامً يه صنا ظبي للم لفعالة اإلي فرص
ية
عة
منها بش صناعة وا ي الذي ونوعاً يف السالح رة الحادية جابية
كل خا ستضافة امل يضيف إ كل دورة ،يف العامل  ،عرش
ص.
ؤمترات ب ىل رصيد أ ومبدياً ار معرباً
شكل عا بوظبي و تياحه
التتمة م ،والعس يعظم
ص2
كرية

خ
الل

سل
زيارت
طان ه م

بن ز عر
ايد ض ال

د

فاع

2

الن الي
شرة ـوم

ية

حم
يزور مد ب
نز
ويشي آيدكس ايد:
ل
د
ل
ب
ي
الوا
امل
وم

ال
أبو واصل الفريسعة شا
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املصورون

ة

عيل الجنيبي
جمعة آل عيل
زايد الشاميس
أحمد الشاميس
عبد الرحمن بن عباد
حاسب الجنيبي
محمود الرشفاء
عيىس الزعايب
أدم عبد الوهاب

املتعاونون
حسام الحموري
محمد جمعة عبداملحسن
فيليب مور
أحمد السعداوي
غالب أحمد مرصي
سيد شهاب رضا
هالة زيك عبد الحليم
مجدولني نبيل أحمد منصور
وسيم نبيل أحمد
رامي حنفي

تكاتف
خولة خليل عبدالله الحوسني
سارة جمعة أحمد الحوسني
ياسمني عبدالله عيىس الحوسني
سيف أحمد الحوسني
محمد ملك حسني الحامدي
هبة عيل حمد القايدي
سمية مبارك صالح الكثريي
عيل حبيب مصطفى الهاشمي
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