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مليار درهم صفقات »أيدكس« و»نافدكس« خالل يومين
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سيف بن زايد يدشن » حميم« 

زورق القيادة المتطور

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يواصالن تفقد 
الشركات المشاركة في »آيدكس 2019«

‹03

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، وصاحب السمّو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر 
الدفاع الدولي »آيدكس 2019« لليوم الثاني 

على التوالي.
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 
اإلمارات  دولة  يف  املعارض  صناعة  أن  الله،  رعاه 
بفضل  والعامل  املنطقة  مستوى  عىل  رائدًة  أصبحت 
علمية  خربات  واكتسابهم  البرشية  كوادرنا  كفاءة 
وعملية محلياً وعاملياً حتى أضحوا خرباء يف الكثري من 

قطاعات العمل الوطني واإلنتاج واإلبداع.
جاء ذلك خالل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
عهده  ويّل  يرافقه  الله،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،  سمو 
معرض »آيدكس 2019« الذي يستضيفه مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض عىل مدى خمسة أيام.
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واستمع 
 »3« رقم  القاعة  الشاملة يف  مكتوم خالل جولته  آل 
الوطنية  القامئني عىل أجنحة الرشكات  إىل رشوح من 
والبالغ  الدويل  الحدث  هذا  يف  املشاركة  واألجنبية 
عددها أكرث من 1300 رشكة وجهة حكومية إماراتية 
وعاملية.. واستمع سموه من املسؤولني والعارضني إىل 
العسكرية  واألبحاث  التقنيات  إليه  توصلت  ما  آخر 
يعرض  حديثة  وصناعات  مبتكرات  من  الدفاعية 

بعضها للمرة األوىل يف »آيدكس«.
نظم  سموه  شاهدها  التي  الصناعات  بني  ومن 
رادار متطورة جداً، وآليات عسكرية برمائية، وأنظمة 
صواريخ دفاعية، وأسلحة فردية خفيفة، وكل ما يلزم 

لتسليح الجيوش الربية املتطورة.

محمد بن راشد: اإلمارات رّسخت سمعتها دولة 
سالم وانفتاح وتسامح

هنأ خليفة ومحمد بن زايد على اإلنجازات الحضارية
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
عدداً  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  يف  املسلحة، 
من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع الذين يزورون البالد 
الدفاع  ومؤمتر  معرض  فعاليات  يف  للمشاركة  حالياً 

الدويل »آيدكس 2019« التي انطلقت أمس.
فقد استقبل سموه.. الشيخة حسينة واجد، رئيسة 

وزراء جمهورية بنغالديش الصديقة.
والتعاون  الصداقة  عالقات  الجانبان..  وبحث 
يحقق  مبا  أوسع  آفاق  إىل  دعمها  وسبل  البلدين  بني 
من  عدد  استعراض  إىل  إضافة  املتبادلة..  مصالحهام 
القضايا ذات االهتامم املشرتك وتبادال وجهات النظر 

بشأنها.
تونويان  ديفيد  استقبل سموه كال عىل حدة:  كام 
وزير دفاع جهورية أرمينيا، وألسكندر فولني زير دفاع 
جمهورية رصبيا، وإيفانتوس أبوستوالكيس وزير دفاع 
اليونان، والفريق أحمد قايد نائب وزير الدفاع رئيس 

أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
األحاديث  معهم  وتبادل  بالضيوف  سموه  ورحَّب 
دولة  بني  القامئة  والتعاون  الصداقة  عالقات  حول 
اإلمارات العربية املتحدة وبلدانهم، خاصة فيام يتعلق 
املصالح  يحقق  مبا  والدفاعية  العسكرية  بالجوانب 

املشرتكة. 
قام صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  تفقدية  بجولة 

»آيدكس 2019« لليوم الثاين عىل التوايل.
أجنحة  من  عدداً  الجولة،  خالل  سمّوه،  وزار 
الفعاليات،  يف  املشاركة  والدولية  الوطنية  الرشكات 
الصناعات  قطاع  إليه  توصل  ما  أحدث  تعرض  التي 

الدفاعية.

وتقدماً  تطّوراً  يشهد  »آيدكس«  أن  سمّوه  وقال 
كبريين يف كل دورة من دوراته عىل مستوى التنظيم 
الفعاليات  ونوعية  املشاركة  والدول  الرشكات  وعدد 
املصاحبة، ما يؤكد دور الكوادر الوطنية القامئة عىل 

ثقتنا  يثلج صدورنا ويعّزز  املعرض وكفاءتها، وهو ما 
وقدرتهم عىل  املجاالت،  أبنائنا يف مختلف  بإمكانات 
تحقيق األهداف الطموحة لخطط التنمية يف الحارض 

واملستقبل.

استقبل رئيسة وزراء بنغالديش ووزراء دفاع ومسؤولين مشاركين في المعرض

محمد بن زايد يتجول في »آيدكس« ويؤكد: 
المعرض يشهد تطّورًا كبيرًا
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رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  دشن 
مجلس الوزراء وزير الداخلية عىل هامش معرض نافدكس بدورته 
الذي   املنشآت " حميم"  القيادة يف  جهاز حامية  الخامسة زورق 
حامية  بجهاز  والخاصة  املسلحة  القوات  لصالح  الخدمة  يدخل 
برشاكة  وتجهيزه   تصنيعه  وتم   ، والسواحل  الحيوية  املنشآت 
اسرتاتيجية بني رشكة أبوظبي لبناء السفن واحدى الرشكات العاملية 

املرموقة يف مجاالت صناعة السفن العسكرية.
وبعد أن وصل سموه أرض الحدث بدأت املراسم بتفقد طابور 
العلم  ارتفع  حيث  لتدشينه  للزورق  سموه  توجه  ثم  "الكورفت" 
بعدها  ودّون  الرسمية،  التدشني  مراسم  عليه ضمن  عالياً  اإلمارايت 
سموه يف سجل الرشف كلمة باملناسبة، وتجول سموه فيه مستمعاً 
إىل أهم ميزاته والتقنيات التي يقدمها قبل نزول سموه معلناً انتهاء 

مراسم التدشني.
حرض حفل التدشني الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 
أركان القوات املسلحة ، واللواء الركن طيار الشيخ سعيد بن حمدان 
آل نهيان قائد القوات البحرية و اللواء الركن طيار إبراهيم نارص 
محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ومطر سامل عيل 
الظاهري وكيل وزارة الدفاع  ،  إىل جانب عدد من قادة وكبار ضباط 
معرض  يف  املشاركني  والضيوف  الداخلية  ووزارة  املسلحة   القوات 

نافدكس 2019 وعدد من املسؤولني الحكوميني.

سيف بن زايد يدشن » حميم« زورق القيادة المتطور
على هامش »نافدكس 2019«
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ملعرض  الرسمي  املتحدث  الحساين،  خميس  محمد  ركن  العميد  أعلن 
اليوم  بقيمة تجاوزت 7.019 مليار درهم خالل  توقيع صفقات  “آيدكس” 
العقود  الثاين من فعاليات معريض “أيدكس” و”نافدكس” 2019، توزعت 
املربمة عىل 6 رشكات دولية و18 رشكة محلية، لتصل قيمة الصفقات املربمة 
يف اليومني األولني إىل حوايل 12 مليار درهم إمارايت توزعت عىل 57 رشكة 

محلية ودولية.
وجاء هذا االعالن خالل مؤمتر صحفي بحضور العقيد الركن بحري فهد 

نارص الذهيل، املتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري “ نافدكس”.
اإلجاملية  القيمة  أن  إىل  الحساين  خميس  محمد  ركن  العميد  وقال 
للصفقات املربمة مع الرشكات الخارجية يف اليوم الثاين للمعرض بلغت 5.871 
 5.730 بقيمة  األمريكية  “راثيون”  رشكة  مع  التعاقد  تضمنت  درهم،  مليار 
مليون  بقيمة 1.093  النمساوية  لإللكرتونيات”  مليار درهم، ورشكة “ساوي 
الروسية  بريسيشن”  التعاقد مع رشكة “جي إس يس هاي  درهم، فضالً عن 
بقيمة 12 مليون درهم. كام تضمنت الصفقات الخارجية التعاقد مع رشكة 
الفرنسية  رينو  مليون درهم، ورشكة   30 بقيمة  الفنلندية  فاكتوري”  “باتريا 
للشاحنات بقيمة 49.427 مليون درهم، إىل جانب التعاقد مع رشكة “تاليس 

لألنظمة الجوية” الفرنسية بقيمة 49.020 مليون درهم.
باسم  الرسمي  املتحدث  الذهيل،  نارص  فهد  بحري  الركن  العقيد  وأفاد 
الرشكات  مع  املوقعة  العقود  قيمة  أن  نافدكس”،   “ البحري  الدفاع  معرض 
التعاقد مع رشكة  مليار درهم شملت  يقارب 1.148  ما  إىل  املحلية وصلت 
الفهد لألنظمة األمنية بقيمة 4.499 مليون درهم، والتعاقد مع رشكة أبوظبي 
لألنظمة الذاتية بقيمة 6.208 مليون درهم، والتعاقد مع رشكة بن حمودة 
لخدمات الصيانة واإلصالح بقيمة 5 ماليني درهم. كام تم التعاقد مع رشكة 
أحمد املزروعي بقيمة 4.930 مليون درهم، ورشكة “مابلني” بقيمة 12 مليون 
درهم، ورشكة إنرتناشيونال جولدن جروب بقيمة 407.770 مليون درهم، و 
رشكة محمد عبدالرحمن بقيمة 7 ماليني درهم. وجرى التعاقد أيضا مع رشكة 
مليون  بقيمة 4.295  “الطيف”  مليون درهم، ورشكة  بقيمة 45  “الصحراء” 
درهم، ورشكة EMARINE بقيمة 6.830 مليون درهم. كام تضمنت صفقات 
اليوم الثاين التعاقد مع رشكة “اإلمارات لتكنولوجيا الدفاع” بقيمة 69 مليون 
وأكادميية  درهم،  مليون   1.500 بقيمة   Site Technology ورشكة  درهم، 
ربدان إلنشاء مركز املؤهالت العسكرية لصالح مديرية القوى البرشية بقيمة 
140 مليون درهم. وتم التعاقد أيضا مع رشكة “ثري دامينشنز” بقيمة 15.016 
مليون درهم، ورشكة “كونكورد ميديكال ويست” بقيمة 2.394 مليون درهم، 
رشكة  مع  التعاقد  جانب  إىل  درهم،  مليون   395 بقيمة  “إنجازات”  ورشكة 
ورشكة  درهم،  مليون   7.100 بقيمة  الطريان”  لخدمات  ويست  “أوجاستا 

“دروع” للدفاع بقيمة 14.466 مليون درهم.

بقلم:
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير

 تتمة الصفقات

كونها  الخشنة،  العسكرية  بالقوة  باألساس  ترتبط  الدفاعية  الصناعات  كانت  إذا 
تسهم يف تعزيز قوة الردع للقوات املسلحة ألي دولة، فإن هناك من يذهب إىل 
أنها ميكن أن تعرب عن قوة الدولة الناعمة، حينام تستخدم كأداة “للجذب واإلقناع 

والرتويج” لصورة الدولة اإليجابية، وما متتلكه من قدرات مختلفة.
الدفاعية  الصناعات  تسهم  حيث  اإلمارات،  دولة  عىل  كبرية  بصورة  ينطبق  وهذا 
التي  والدفاعية  األمنية  فاملعارض  الناعمة،  الدولة  قوة  تعزيز  يف  والعسكرية 
تستضيفها وتحظى مبشاركة واسعة، سواء من حيث الدول أو الرشكات أو املسؤولني، 
الناعمة، وما متتلكه من قدرات  إمنا تعرب من جانب منها عن قوة دولة اإلمارات 
املتخصصة  املعارض  من  النوعية  هذه  وصناعة  تنظيم  من  متكنها  وفنية  برشية 
الدول  التي متنحها  الكبرية  الثقة  ذاته،  الوقت  بكل كفاءة وإتقان، كام تعكس يف 
والرشكات لدولة اإلمارات باختيارها وجهة مفضلة لعرض آخر ما توصلت إليه يف 
تقنياتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية، وبذلك تكون اإلمارات من بني أفضل الدول 
الحاضنة لإلبداع والساعية إىل تقديم أفضل املكاسب العلمية لخدمة شعوب العامل.
للتطور  عاكسة  ومرآة  اإلمارات  لدولة  واجهة مرشفة  املعارض  هذه  أصبحت  كام 
منصة  ذاته  الوقت  يف  املعارض  هذه  تشكل  كام  فيها،  الحاصل  التنموي  والتقدم 
مثالية لتأسيس عالقات تعاون مستدامة مع الرشكاء الدوليني، والتي ال تقترص فقط 
الرتويج للمعامل  عىل مجاالت الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، وإمنا تشمل أيضاً 

السياحية التي تتمتع بها الدولة.
وميثل الجانب اإليجايب اآلخر للمعارض الدفاعية واألمنية املتخصصة يف أنه يسهم يف 
تعزيز صورة الدولة، باعتبارها قوة إقليمية فاعلة يف تثبيت أسس األمن واالستقرار 
هذه  هامش  عىل  للنقاش  طرحها  يتم  التي  املختلفة  القضايا  إن  إذ  املنطقة،  يف 
املنطقة والعامل،  الهادئة واملتوازنة من قضايا  الدولة  املعارض، متثل إلبراز مواقف 
األمر الذي يعزز الثقة بتوجهاتها السياسية ودبلوماسية الفاعلة، ومن ثم يتيح لها 

فرصاً كبرية للتأثري والنفوذ عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
إن الصناعات الدفاعية تؤدي دوراً محمورياً يف تعزيز القوة الشاملة لإلمارات، ألنها 
تتداخل مع العديد من القطاعات، كقطاع الصناعات املدنية وخاصة االسرتاتيجية 
منها، وتتيح مدخالت جديدة لالقتصاد الوطني تسهم يف إنجاح سياسة تنوع الدخل، 
الداخل من خالل  املتطورة وتوطينها يف  التكنولوجيا  أيضاً يف نقل  أنها تسهم  كام 
الدولة  مكانة  تعزز  وهي  املجال.  هذا  يف  العاملية  الرشكات  كربى  مع  الرشاكات 
اإلقليمية والدولية، بعدما بات امتالك الصناعات الدفاعية يشكل أحد أهم معايري 

قياس املكانة والنفوذ عىل الساحة الدولية.

yas.adc@gmail.com

الصناعات الدفاعية....
والقوة الناعمة 
اإلماراتية

11.99 مليار درهم صفقات 
»أيدكس« و»نافدكس« خالل يومين
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 
 2019 آيدكس   “ مبعرض  مكتبه  يف  الدفاع  لشؤون 
وزارة  وكيل  الظاهري  سامل  مطر  سعادة  بحضور   “
نازاروف  بزرجني  معايل  حده  عىل  كالً  الدفاع.. 
إيفانجليوس  ومعايل  الرتكامين،  الدفاع  وزير  نائب 
أندرو  اليوناين، وستيوارت  الدفاع  ابوستوالكيس وزير 
وزير املشرتيات والدفاع الربيطاين وجون لورمير كبري 

مستشاري الدفاع الربيطاين للرشق األوسط.
التعاون  بعالقات  أشاد  و  بالضيوف  معاليه  ورحب 
أشاد  فيام  بلدانهم  و  اإلمارات  دولة  بني  القامئة 
مهنئني  تنظيمه  ومستوى  آيدكس  مبعرض  الضيوف 

بذكرى اليوبيل الفيض للمعرض.
جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون وسبل 
وجهات  وتبادل  الدفاعي  املجال  يف  خاصة  تعزيزها 

النظر حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.
حرض اللقاءات عدد من كبار الضباط، واملسؤولني يف 

وزارة الدفاع وأعضاء الوفود املرافقة للضيوف.

قائد  العامري  الركن صالح محمد صالح مجرن  اللواء  استقبل سعادة 
القوات الربية، يف مكتبة مبعرض "آيدكس 2019"، كال عىل حده، الفريق 
مهندس التسليح تيريي كارليرب، مدير مديرية التطوير الدويل يف اإلدارة 
العامة الفرنسية للتسليح /DGA/، والفريق تشارلز هوبر مدير وكالة 
التعاون األمني والدفاعي األمرييك، والسيد روبرت مور نائب قائد عام 

قيادة املساعدات األمنية للجيش األمرييك.
تم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار الضباط استعراض أوجه 
التعاون املشرتك بني الدول الصديقة والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة 

إىل بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك

استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع يف معرض آيدكس 2019 
معايل اندريه ايغنات وزير الدولة رئيس قسم التسليح الروماين.

وجرى خالل اللقاء بحث عالقات الصداقة والتعاون بني دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وجمهورية رومانيا وسبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم مصالح البلدين 

الصديقني، خاصة يف املجال الدفاعي.
الرأي  وتبادال  املشرتك،  االهتامم  ذات  املواضيع  من  عددا  الجانبان  وناقش 

ووجهات النظر حولها.
الدفاع والوفد املرافق  اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني يف وزارة  حرض 

للضيف.

قائد القوات البرية يستقبل 
عددا من ضيوف »آيدكس«

وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون 
مع مسؤول عسكري روماني

البواردي يلتقي مع وزراء دفاع تركمانستان واليونان وبريطانيا
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  استقبل 
مبكتبه  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
حدة  عىل  كال  "ايدكس"،  الدويل  الدفاع  معرض  يف 
..معايل جيونغ كيونغدو وزير الدفاع الكوري ومعايل 
التونيس  الوطني  الدفاع  وزير  الزبيدي  عبدالكريم 
بجمهورية  الدفاع  وزير  متنار  لوبومري  ومعايل 
التشيك والفريق السري جون لورمير كبري مستشاري 

الدفاع يف الرشق االوسط الربيطاين والفريق مهندس 
تيريي كارليري مدير مديرية التطوير الدويل يف اإلدارة 
العامة للتسليح يف فرنسا. كام استقبل معايل رئيس 
أركان القوات املسلحة الفريق الركن ذياب بن صقر 
البحرين  دفاع  لقوة  األركان  هيئة  رئيس  النعيمي 
والفريق أحمد فايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني 
بالجزائر.  الشعبي  الوطني  الجيش  أركان  رئيس 

التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  وجرى 
التي تربط بني دولة اإلمارات ودول الضيوف خاصة 
وسبل  والدفاعية  العسكرية  بالشؤون  الصلة  ذات 
املشرتكة. كام  املصلحة  تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 
تنظيم مثل هذه  تبادل األحاديث حول أهمية  تم 
مقدمتها  ويف  عامليا  املتخصصة  الدفاعية  املعارض 

سلسلة معارض الدفاع الدويل "ايدكس".

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل 
نهيان، قائد القوات البحرية، مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس 
2019 " يف قيادة القوات البحرية كال عىل حدة معايل سنتياجو جوميز 
وزير التسليح االسباين و الفريق اول محمد ولد الشيخ رئيس االركان 
املوريتاين و ادمريال جمس ماالوي قائد االسطول الخامس االمرييك و 
وتم  االردنية.  البحرية  قائد  النعيامت  ابراهيم سليامن  بحري  العميد 
البحرية  القوات  ضباط  كبار  من  عدد  حرضها  التي  اللقاءات  خالل 
من  عدد  ومناقشة  التعاون  أوجه  استعراض  الزائرة  الوفود  وأعضاء 

املواضيع العسكرية املشرتكة.

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع 
ابو  ايفانجيلوس  معايل  حدة  عىل  كالً   ،»2019 »آيدكس  مبعرض  مكتبه  يف  الجوي، 
تسوالكيس وزير الدفاع اليوناين و اوبرت مور النائب العام للقيادة املساعدة االمنية يف 
الجيش االمرييك و ادمريال جمس ماالوي  قائد االسطول الخامس االمرييك و الدكتور 
والرت جونز ضابط تنفيذي برشكة نيبو و جيمس نيل بلو رئيس رشكة جرنال اوتومكس. 
وتم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنايئ والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني 
دولة اإلمارات ودولهم الصديقة، إىل جانب مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتامم 
املشرتك. وأشاد الضيوف بنجاح معرض »آيدكس«، وما تضمنه من فعاليات متميزة، 

وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم املعروضات التي يتضمنها املعرض.

رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عددًا من ضيوف »آيدكس«

قائد القوات البحرية يستقبل 
عددًا من ضيوف معرض آيدكس

قائد القوات الجوية يستقبل عددًا 
من ضيوف آيدكس
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للطريان »إديك هورايزن«  الدولية  األكادميية  أعلنت 
وإقليمياً،  الطريان – محلياً  الرائدة يف مجال تدريب 
خدمات  بإطالق  توسعت  السوق  يف  حصتها  أن 
تدريبية جديدة باستخدام طائرات ذات املحركني من 
نوع بيل 429. جاء ذلك ضمن مشاركة األكادميية يف 
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 2019 املُقام يف 

أبوظبي يف الفرتة بني 17 – 21 فرباير الجاري. 
وأوضحت األكادميية أنها ضمت إىل أسطولها مؤخراً 
أن  إىل  429، مشرية  بيل  نوع  من  مروحيتني  طائرتني 
العامة  الهيئة  ترخيص  عىل  بالفعل  حصلتا  الطائرتني 
للطريان املدين، وستدخالن حيز العمل قريباً من أجل   
الطريان  عىل  التدريب  يف  املتقدمة  الدورات  تقديم 
للطيارين من املواطنني واألجانب سواء كانوا طيارين   

عسكرين او مدنيني.
وبهذا تصبح األكادميية مركزاً متكامالً للتدريب عىل 
الطائرات املروحية وبهدف تلبية االحتياجات املتطورة 
تدريبية  دورة  من  أكرث  تقديم  سيتم  للطيارين   
املثال  سبيل  عىل  منها  املحركني  ذات  الطائرات  عىل 
والطريان  املتقدمة  العدادات  وطريان  اللييل،  الطريان 

فوق البحار، ورخصة النقل الجوي للطائرات املروحية 
ودورات البحث واإلنقاذ الجوي.

من  أساسيًا  جزًءا  تزال  وما  كانت  بيل  مروحيات 
ويتضمن  إنشائها  منذ  األكادميية  يف  التدريب  عمليات 
طراز  من  مروحية  طائرات  أيًضا  األكادميية  أسطول 
ثاين  حارب  قال،  املناسبة  وبهذه   .407 وبيل   206 بيل 
الظاهري الرئيس التنفيذي لألكادميية الدولية للطريان » 
إديك هورايزن«: »يُسعدنا أن نواصل ريادتنا يف املنطقة 

كأول مؤسسة تدريب طريان توفر دورات تدريبية عىل 
طائرات متعددة املحركات. وهذا بالطبع يأيت كجزء من 
مهمتنا ورؤيتنا التي اتبعناها منذ تأسيس األكادميية بأن 
تدريبية  برامج  لتوفري  املنطقة  يف  األول  املصدر  نكون 
فائقة الجودة يف علوم الطريان بتكلفة معقولة من أجل 
حلول  تقديم  عرب  وذلك  العمالء،  لكافة  قيمة  إضافة 
تدريبية مبتكرة ترتقي إىل املستويات واملعايري العاملية 

التي نَطَّلِع عليها باستمرار«. 

األكاديمية الدولية للطيران »إديك هورايزن« تضيف إلى أسطولها 
طائرات مروحية ذات المحركين

كشفت »كالدس« التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، 
»َوَحش«  الجديدة  القتالية  املشاة  آلية  عن  تفاصيالً 
الخاصة بها، مشرية إىل أنها تحقق املزيد من التقدم 
B-« »250 يف تطوير طائرتها القتالية الخفيفة »بدر

.»250
اآللية »َوَحش« الثامنية الدفع 8x8 هي آلية مشاة 
قتالية، وناقلة جنود مدرعة، ذات تكلفة فعالة، وقدرة 
من  صعبة  ظروف  ظل  يف  متعددة  مهام  تأدية  عىل 

»َوَحش«  تزويد  وتم  والربمائية.  الربية  قدراتها  خالل 
أنها  كام  للمحيط،  مراقبة  وكامريات  عرض  بأجهزة 
مزودة بحامية من العبوات الناسفة واأللغام األرضية، 

ودرع مصمم للحامية من القذائف البالستية.  
األسلحة  أنظمة  الحتواء  »َوَحش«  تصميم  تم  كام 
والعديد من   BMP-3 ذلك مبا يف  الكبري  العيار  ذات 

محطات األسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد.
مجال  رائدة يف  باعتبارها رشكة  »كالدس«  وتعمل 

بصورة  تنمو  والتي  الدفاعية،  الصناعات  تطوير 
قدرات  تعزيز  عىل  ظبي،  أبو  يف  مقرّها  متسارعة، 

صناعة الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الهاشمي،  السيد  الله  عبد  السيد  قال  ذلك  وعن 
نائب الرئيس األول لدى رشكة كالدس: » تلبي منتجاتنا 
العسكرية من  القوات  العديد من  حاجة ومتطلبات 
خالل تقديم حلول متطورة تؤدي املهام بكفاءة عالية 

وتكلفة منخفضة. هذه هي رسالتنا.

كالدس  اإلماراتية تكشف عن آلية المشاة القتالية الجديدة »َوَحش«

www.edic.ae
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الطائرة  من  البحرية  النسخة  هي   SeaGuardian
من   MQ-9B SkyGuardianبعد عن  املسرية 
 General Atomics Aeronauticalرشكة إنتاج 
 MQ-9B وتعترب    )Systems، Inc. )GA-ASI

الطائرة املسرية عن بعد األكرث تطوراً يف العامل.
وتزخر MQ-9B بقامئة طويلة من املميزات، من بينها 
االتصاالت  بواسطة  الذايت  والهبوط  اإلقالع  عىل  القدرة 
الفضائية )ATLC(، وهي مصممة للمساعدة عىل الحد 
التشغيل  قاعدة  يف  التشغيلية  ملعدات  متطلبات  من 
للطاقم  الخاصية  هذه  تسمح  حيث   ،)FOB( األمامية 
املوجودين يف قاعدة التشغيل الرئيسية )MOB( بهبوط 
الطائرة وتسيريها وإطالقها من قاعدة تشغيل منفصلة، 
بجهاز  مجهز  صغري  فريق  سوى  يتطلب  ال  الذي  األمر 

.FOB حاسوب محمول يف القاعدة
للتنمية  اإلقليمي  الرئيس  نائب  تومسون،  قال جيم 
نظام  لـرشكةGA-ASI:”إن  الدولية  االسرتاتيجية 
 GA-ASI طورته  الذي   )DAA( والتجنب  الكشف 
للطائرة يتكون من رادار ونظام تجنب التصادم املروري 
قصرية  البيانات  واستقبال  مراقبة  ونظام   ،]TCAS[

.]ADS-B[ املدى
ونوه إىل أن الرشكة رشعت يف تزويد املركبة املسرية 
من  متكنها  متطورة  الكرتونية  بانظمة   RPAبعد عن 

سالمة  عىل  تحافظ  وبذلك  أخرى،  املنصات  أكتشاف 
مسارها بالتنسيق مع مراقبة الحركة الجوية.

وتقوم رشكة GA-ASI أيًضا بتطوير قدرات اسلحتها 
 GA-ASI حيث أجرت ،)ASW( القتالية ضد الغواصات
االتصاالت،  وتتبع  بعد  عن  الكشف  لخاصية  استعرضاً 
 MQ-9Aنوع من  بعد  عن  مسرية  مركبة  باستخدام 
RPA، حيث استخدمت MQ-9A عوامات صوتية لجمع 

البيانات الصوتية وتتبع األهداف تحت املاء.

عىل  MQ-9Aملعالجتها  إىل  البيانات  إرسال  وتم 
بني   بنجاح  االقرتان  التجربة  أظهرت  وقد  الطائرة،  منت 
البيانات  معالجة  وتقنية  الصوتية  العوامات  مستقبل 
عىل منت MQ-9A. واقرت الرشكة مؤخراً خطط إلجراء 
SeaGuardianMQ-قدرة تشمل  مستقبلية  تطويرات 
البيانات  ونقل  عوامات صوتية،  توزيع  يتم  بحيث   ،9B
الصوتية عرب نظام ترحيل االتصاالت فيام وراء خط البرص

.BLOS SATCOM

SeaGuardian نسخة بحرية من الطائرات المسيرة عن بعد

متيض دولة اإلمارات قدما يف ترسيخ قطاع وطني رائد 
يف الصناعات الدفاعية يشكل الشباب محورا أساسيا 
بناء مستقبل  يف  الدولة 2021  رؤية  يواكب  مبا  فيه 

مستدام لألجيال املقبلة. 
وخالل معرض الدفاع الدويل »أيدكس 2019« يظهر 
جلياً الدور املتعاظم للشباب اإلمارايت يف هذا القطاع 
الرشكات  مختلف  عليها  تعتمد  الذي  الذخرية  فهم 

الوطنية العاملة يف قطاع الصناعات الدفاعية. 
ميكانييك  مهندس  هالل  بن  مبارك  صالح  سلطان 
املتقدمة  والتكنولوجيا  لألبحاث  اإلمارات  رشكة  يف 
القابضة “EARTH” يؤكد أن عمله بقطاع الصناعات 
الدفاعية يف الدولة يعد مصدر فخر له مشرياً إىل أن 
أشكال  كافة  للشباب  قدمت  الرشيدة  الدولة  قيادة 
الدعم والرعاية من أجل التواجد بقوة يف هذا القطاع 
الحيوي الذي يشهد تطوراً الفتاً عىل الصعيد الوطني. 
وقال إن الرشكة تعرض من خالل مشاركتها يف أيدكس 
2019 منظومة آليات مسرية عن بعد يف القطاع العسكري 
واملدين مشرياً إىل أن هذه االليات املتطورة ميكن التحكم 
يف  يسهم  ما  الخطر  أماكن  عن  وبعيداً  بعد  عند  بها 
الحفاظ عىل األرواح. وأكد أن هذه التكنولوجيا املتقدمة 
تم تصنيعها بالكامل بأيادي إماراتية مشرياً إىل أن عمله 

تعزيز  كبري يف  بشكل  الدفاعية ساهم  الصناعات  بقطاع 
أساسيا  محوراً  يشكل  الذي  الحيوي  املجال  بهذا  خرباته 
من  مكتسباتها.  عىل  والحفاظ  الدولة  إنجازات  لصون 
جانبه أكد خليفة محمد البلويش نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة انرتناشيونال جولدن جروب أن املجموعة تركز 
املهندسني  وتأهيل  االصطناعي  والذكاء  االبتكار  عىل 

اإلماراتيني للعمل يف هذا القطاع. وقال حمد سامل العامري 
اإلمارات  رشكة  يف  األعامل  لتطوير  التنفيذي  املدير 
املعرض  يف  املشاركة  إن  »إديك«  العسكرية  للصناعات 
آيدكس  معرض  يف  الوطنية  الرشكات  وجود  ألهمية  تأيت 
كمصنع وطني وإلبراز القدرات الصناعية الدفاعية لدولة 

اإلمارات وتأكيد حضورنا أمام املنافسني العامليني.

»أيدكس 2019«.. أنامل إماراتية تنسج خيوط اإلبداع بالصناعات الدفاعية
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العاملية  الرشكة   ،Paramount Group رشكة  كشفت 
ناقلة  من  القادم  الجيل  عن  النقاب  والفضاء،  للدفاع 
األفراد املدرعة - وهي طراز Mbombe 4 الجديد متاماً 
يف  العمالء،  دول  يف  املحيل  للتصنيع  خصيًصا  املصمم   -
لهذه  الدفاعية  القدرات  تعزيز  يف  تسهم  سوف  خطوة 

الدول، والتنوع االقتصادي والنمو املستدام.
املدرعة  لـلمركبة  االستثنايئ  الرتاث  عىل  باالعتامد 
Mbombe  الثامنية الدفع، التي أصبحت اآلن يف اإلنتاج 
السداسية    Mbombe و   ،2016 عام  يف  إطالقها  بعد 
الدفع، التي دخلت الخدمة ، وتكّمل Mbombe  الرباعية 
القتالية  املركبات  املتطورة، من   Mbombe عائلة الدفع 
املتميزة  الحامية  عىل  املتزايد  الطلب  لتلبية  املصممة 
التقليدية  الحروب  يف  االستخدامات  تعددية  مع  املثىل، 

وغري املتامثلة، ومكافحة اإلرهاب ومهام حفظ السالم.
 Group متكني  يف   Mbombe مركبات  عائلة  تسهم 
من  شاملة  بأرسة  العمالء  تزويد  من   Paramount
والسدايس  الرباعي  الدفع  ذات  القتالية  املشاة  مركبات 
من   70٪ من  أكرث  يف  بينها  فيام  تشرتك  والتي  والثامين، 
املكونات املشرتكة، لتقليل تكاليف دورة الحياة وضامن 
اللوجستية. كام يقدم هذا  الفعال والخدمات  التدريب 
للمستخدم  يوفر  مام  العاملية،  للسوق  فريدة  فرصة 
كبرية يف مجاالت  وفورات  الثالث  املركبات  لهذه  النهايئ 

الصيانة والدعم اللوجستي، ويتم تصنيع السيارة بالكامل 
منوذج  باستخدام  العمالء  دول  يف  بتصنيعها  للسامح 

.Paramount التصنيع املحمول املؤكد من مجموعة
 Paramount يف هذا السياق، رصح مؤسس مجموعة
ورئيسها التنفيذي، إيفور إيتشيكويتز بقوله: »تم تصميم 
املحيل يف دول  للتصنيع  وتطوير Mbombe 4 خصيًصا 

العمالء استجابة ملتطلبات السوق املحددة. 
من  الحامية  من  جًدا  عالية  مستويات  املنصة  توفر 

االنفجارات  من  والحامية  واأللغام  البالستية  املواد 
الجانبية ملادة TNT وزن 50 كغ أو العبوات الناسفة / 
األخرى  الرئيسية  السامت  وتشمل  الطريق.  عىل جانب 
كيلومرت   140 تبلغ  فائقة  رسعة   Mbombe 4 لسيارة 
مرونة  من  استثنائية  مستويات  يضمن  مام  الساعة،  يف 
الشتاء  ظروف  يف  للمركبة  كامل  تشغيل  مع  الحركة، 
بدرجات حرارة ترتاوح من 20- درجة مئوية إىل درجات 

الحرارة الصحراوية التي تصل إىل +٥٥ درجة مئوية. 

مجموعة PARAMOUNT تطلق مدرعة الجيل القادم في آيدكس 2019

عرضت رشكة »Raytheon« خالل مشاركتها يف معرض 
 Laser« الليزرية  عرباتها  احدث   »2019 »ايدكس 
»بوالريس«  سيارة  عن  عبارة  هي   «  ”Dune Buggy
عسكرية صغرية مخصصة للسري عىل جميع التضاريس 
منظومة  من  مطورة  نسخة  مع  ليزر،  بسالح  ومزودة 

.Raytheon االستشعار متعدد األطياف من
أنظمة  رئيس  نائب  بوسينج،  توماس  الدكتور  وقال 
 Laser بأن عربة   :Raytheon  لدى املتطورة  الصواريخ 
Dune Buggy الليزرية من Raytheon تتمتع بقدرات 
قتالية متطورة مكنتها خالل احد املناورات التي نظمتها 
ة  القوات املسلحة االمريكية من إسقاط، 45 طائرة مسريَّ
العاملة  الليزري  السالح  منظومة  بفضل  طيار  بدون 
باملوجات امليكروية عالية االستطاعة. وأضاف »إن رسعة 
هة الذي تنتجه الرشكة  ونجاعة نظام الطاقة الليزرية املوجَّ
استثنائياً  سالحاً  منه  يجعالن  تكلفته  انخفاض  بجانب 
ة  املسريَّ الطائرات  من هجامت  املسلحة  القوات  لحامية 
طويلة  عقود   أمضت  الرشكة  أن  إىل  الفتاً  طيار،  بدون 
االستطاعة،  عالية  امليكروية  املوجات  نظام  تحسني  يف 
والذي من شائنة أن مينح القوات العسكرية ميزة كبرية يف 
التصدي لهذا التهديد املتصاعد«. وقال : أن قادة الجيش 
املناورة  خالل  اجتمعوا  قد  العسكري  التصنيع  وقطاع 

للتعرف عىل سبل سد الثغرات يف قدرات الجيش األمرييك، 
الدفاع  ومناورات  املدى  بعيدة  النارية  الوسائط  مبجال 
املناورة،  هذه  نتائج  أبرز  وكانت  املدى،  قصرية  الجوي 
االستطاعة من  عالية  امليكروية  املوجات  منظومة  تصدر 
طيار،  بدون  ة  املسريَّ الطائرات  من  ألرساب   Raytheon
وأسقطت منها 33 طائرة بواقع طائرتني وثالث طائرات يف 

آن معاً. كام متكن نظام السالح الليزري عايل االستطاعة 
طائرة   12 وإسقاط  وتتبع  تحديد  من   Raytheon من 
ة بدون طيار من الفئتني 1 و2، كام دّمر 6 قاذفات  مسريَّ
الخاص  هة  املوجَّ الطاقة  نظام  أن  إىل  ونوه  ثابتة.  هاون 
بالرشكة يرسل شعاعاً قابالً لتعديل وباستطاعته استهداف 

األجسام الطائرة مثل طائرات الدرونز.

Laser Dune Buggy تعرض منظومة السالح الليزري Raytheon
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منتجاتها  بعرض  شاركت  التي  الدول  من  إندونيسيا 
يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل )آيدكس( يف أبوظبي 

خالل األسبوع الجاري.
إىل  اإلندونيسية  الدفاع  وزارة  أحرضت  وقد 
للدولة، شملت  اململوكة  الرشكات  من  عدداً  املعرض 
 PT Dirgantara و   )PT PINDAD )Persero
 PT Nusantara و PT Len Industri و Indonesia
 PT Napindo وكذلك   ،Turbin and Propulsi
ومنتدى  معرض  نظمت  التي   Media Ashatama
 Indo Defence 2020(  2020 اإلندونييس  الدفاع 
الثاليّث  الدفاع  ومعرض   ،)Expo and Forum
سينعقد  الذي  إلندونيسيا  التاسع  الرسمي  الخدمات 
جاكرتا  معرض  يف   2020 نوفمرب   7  –  4 الفرتة  خالل 

الدويل )JIExpo(، يف كياميوران.
يف هذا السياق، قال الكولونيل س. اسكندر، نائب 
الدفاع  وزارة  يف  والدفاع  التكنولوجيا  قسم  مدير 
التي  بالرشكات  آيدكس  إىل  نأيت  “نحن  اإلندونيسية: 
الثقيلة.  بالذخرية وأنظمة االسلحة واملركبات  تتعامل 
الصيانة  يف  مصّنعون  فلدينا  الفضاء،  مجال  يف  أما 
جًدا  فخورون  ونحن   .)MRO( والعمرة  واإلصالح 
للتعريف  نسعى  حيث  آيدكس  معرض  يف  باملشاركة 
مبنتجاتنا، وبناء قدراتنا وصناعة الدفاع لدينا يف الوقت 
الذي نتعلم فيه املعرفة من رشكات أخرى من العامل “.
وأضاف أن جميع الدول تعرف قيمة آيدكس، حيث 
وهو  العامل،  يف  املعارض  أكرب  بني  الثاين  املركز  يحتل 
فهذا  هنا،  تكون  أن  “عليك  وقال:  املنطقة.  يف  األكرب 
هو السبيل ألن يتعرف العامل علينا.” عىل الرغم من أن 
إندونيسيا مل تعمل مع دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف  أمله  عن  أعرب  فقد  اآلن،  حتى  الدفاع  قطاع  يف 

يكون  أن  “نأمل  وقال:  املستقبل.  يف  بذلك  القيام 
مضيًفا  املتحدة”،  العربية  اإلمارات  مع  تعاون  هناك 
اإلندونييس  الدفاع  معرض  إطالق  بصدد  الوزارة  أن 
تشارك  التي  الدول  جميع  إىل  الدعوة  ووجه   .2020
يف آيدكس للمشاركة يف هذا املعرض. بإعتباره منصة 

جيدة بالنسبة لنا لتلّقي نصائح جيدة لحدث يتعلق 
بالدفاع أيًضا “.

.C12-010 تفضلوا بزيارة الجناح اإلندونييس يف منصة العرض

تعد السيادة الرقمية واالستقالل التكنولوجي أمر بالغ األهمية بالنسبة للعمالء 
حل  شوارتز”   آند  “رود  ستقدم  الحرجة.  األمنية  التطبيقات  ذوي  الحكوميني 

®SOVERON الخاص بها يف معرض آيدكس الدويل.
تتكون  األداء  بنية شبكة آمنة وعالية  الحكوميني  للعمالء   SOVERON® وتوفر
يف  وتأخذ  الذيك.   والتوجيه  والتشفري  املبتكرة  والربمجيات  األجهزة  أحدث  من 
االعتبار أمنهم ومصالحهم الوطنية ومتّكنهم يف نهاية املطاف من تحقيق التفوق 

املعلومايت.
وتكفل ®SOVERON تكامالً بسيطًا ومستقاًل عن األنظمة واملنتجات الحالية 

شوارتز”   آند  “رود  تقوم  والجديدة.  
املكونات  وتصنيع  بتطوير 
بحيث  بالداخل  الرئيسية 
مستقلني  املستخدمون  يكون 
األطراف  وحلول  تقنيات  عن 

األخرى.

ومن أبرز السامت الرئيسية لـ ®SOVERON هي برمجيات “رود آند شوارتز”  
املعروفة بتقنية الراديو )SDR( القامئة عىل بنية االتصاالت الربمجية )SCA(. تم 
تنفيذ تقنيات الراديو SOVERON® SDRs كمنصة مفتوحة مع فصل صارم بني 
األجهزة )منصة الراديو( والربنامج )أشكال املوجة(. ويسمح هذا التصميم بأن يتم 
نقل كل املوجات التي تعتمد عىل SCA مثل SOVERON® WAVE واملوجات 
وتوفري  العمالء  استثامرات  الراديو، وحامية  أجهزة  إىل  األخرى  لألطراف  القدمية 
القدمية.  الراديو  األنظمة  مع  التوافق 
إنشاء  للعمالء  ميكن  أنه  حيث 
التشفري املضّمن باإلضافة  وتعديل 
إىل أشكال املوجة، وميكنهم أيًضا 
إنشاء قنوات اتصال آمنة لتوفري 
بني  املتبادل  التشغيل  إمكانية 
الفروع املختلفة للقوات املسلحة 

وبني األمم.

إندونيسيا تأتي بخبراتها الدفاعية إلى »آيدكس«

توفر SOVERON االستقالل التكنولوجي وسيادة االتصاالت الرقمية
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“أيدكس”  ملعريض  املنظمة  اللجنة  حرصت 
خاص،  متحف  إقامة  عىل   ،2019 و”نافدكس” 
يحيك  إذ  للمعرض،  الفيض«  »اليوبيل  مبناسبة 
املتحف قصة نجاح »أيدكس« منذ انطالقته األوىل 
الدولة،  املعرض مكانته  يف عام 1993، حيث رسخ 
الصناعات  يف  املتخصصة  املعارض  أكرب  كأحد 
كربى  من  كبري  باهتامم  يحظى  وبات  العسكرية، 

الرشكات العاملية.
معريض  مدير  املنصوري،  خادم  بن  سعيد  وأكد 
“أديكس” ونافدكس” 2019، عىل “مكانة املعرضني 
الفرصة  تتيح  مرموقة  كمنصة  واإلقليمية،  الدولية 
الذكية  التقنيات  أحدث  لعرض  املصنعني  كبار  أمام 
الدفاع  قطاع  يف  االصطناعي  الذكاء  وتكنولوجيا 
واألمن واملجاالت ذات الصلة، ويشّكالن بوابة مبارشة 
بتكنولوجيا  املتعلّقة  التطورات  أحدث  إىل  للوصول 
أهداف  يحقق  مبا  والجوي،  والبحري  الربي  الدفاع 
 2031 االصطناعي  للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية 
مستقبل  ليصبح  تقدماً  الدول  أكرث  عىل  “للتفوق 
“رؤية  مع  ومتاشياً  وفاعلية”،  ذكاًء  أكرث  الوطن 
الصناعات  تعزيز  يف   ”2030 االقتصادية  أبوظبي 
املحلية غري النفطية استعداداً ملرحلة ما بعد النفط”.

نجاحه عىل مدى  »أيدكس« رسخ قصة  إن  وقال 
25 سنة ، ومنذ دورته األوىل التي انطلقت يوم 14 
فرباير/  شباط من عام 1993 مبشاركة فاعلة من أكرث 
من 350 رشكة، من 24 دولة، عىل مساحة 12 ألف 
مرت مربع، حيث اعتربت املشاركة املميّزة من جانب 
أهم عوامل  العسكرية  الوفود  مجموعة واسعة من 
نجاح الدورة”. وأضاف أن “اللجنة املنظمة للمعرض 
حرصت عىل إقامة متحف يستعرض التطور التاريخي 
للمعرض منذ أوىل دوراته، وعرض العديد من املواد 
بالفعاليات  الخاصة  والصور  وثائقية،  الفيلمية 
املتحف  هذا  إقامة  أن  إىل  مشريا  املختلفة،  السابقة 
الذي  »أيدكس«،  ملعرض  الفيض  اليوبيل  مع  يتزامن 
املاضية  والعرشين  الخمس  السنوات  خالل  تحول 
الصناعات  قطاع  يف  املتخصصة  املعارض  أكرب  ألحد 

الدفاعية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل”.
وصمم املتحف عىل شكل تلسكوب أخرض كبري، 
ومسموعة  ومرئية  مقروءة  معلومات  للزوار  يقدم 
األوىل  الدورة  منذ   ، “آيدكس”  معرض  تاريخ  عن 
“أيدكس  معريض  زوار  يتعرف  حيث   ،1993 عام 
عىل  للمتحف  زيارتهم  خالل   ،  2019 ونافدكس” 
الرشكات املشاركة يف كل دورة من دورات املعرض، 
كام يتعرفوا اىل املنتجات العسكرية والتقنية الجديدة 
واملتخصصة يف قطاع الدفاع واألمن. ويعرض املتحف 
االصطناعي،  الذكاء  بطريقة  صمم  مشعا  مجسام 
معه  يتفاعل  أن  للمتحف  الزائر  يستطيع  حيث 
من األسئلة  ويطرح عليه عدداً 

وافية  مبعلومات  بطالقة  ويجيب  “أيدكس”،  حول 
حول تاريخ املعرض وبطريقة مبتكرة.

إطالق  مشاهد  عىل  املتحف  زوار  يتعرف  كام 
الرائدة  التقنيات  أحدث  لعرض  “نافدكس”  معرض 

يف مجال صناعة األنظمة الدفاعية البحرية العاملية.
معريض  زوار  املنصوري،  خادم  بن  سعيد  ودعا 
عىل  للتعرف  املتحف،  زيارة  إىل  ونافدكس  أيدكس 
تاريخ أيدكس واإلنجازات التي حققها منذ انطالقته، 

والتطور الذي لحق به وصوال إىل دورته الحالية.
أيدكس  معرض  يتلقاه  الذي  الكبري  بالدعم  ونوه 
من قيادتنا الرشيدة متمثلة يف صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد األعىل 
للقوات املسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو 
أبوظبي  نهيان، ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
وإخوانهم  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 

لالتحاد، حكام اإلمارات.
ولفت إىل أن “أيدكس” حقق نجاحات كبرية منذ 
انطالقته األوىل قبل 25 عاماً، حيث تضاعف أعداد 
الرشكات املشاركة باملعرض بنسبة 400 % منذ عام 
 250 بنسبة  الدول  أعداد  ارتفعت  حني  يف   ،1993
باملائة يف ذات الفرتة، كام ارتفع أعداد الزوار بنسبة 
500 % من جميع أنحاء العامل، أما املساحات الكلية 
 %  900 بنسبة  ارتفعت  فقط  للعروض  املخصصة 

مقارنة مع الدورة األوىل للمعرض.

سعيد بن خادم: متحف »أيدكس« يحكي قصة نجاح
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يف  خاص  بجناح  السعودية  العربية  اململكة  تشارك 
"آيدكس"  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  فعاليات 
البحري  الدفاع  ومعرض   14 الـ  دورته  يف   2019
يف  بالعاصمة  الخامسة  دورته  يف   2019 "نافدكس" 
 13 مظلته  تحت  السعودي  الجناح  ويضم  أبوظبي. 

رشكة ومؤسسة .
وقال عمر عبد الرحمن آل الشيخ مدير املشاريع 
تشارك  الصناعية  تدريع  رشكة  يف  االعامل  وتطوير 
املصفحة  العربات  انتاج  يف  الخاصة  التدريع  رشكة 
والتجهيزات العسكرية يف جميع انواعها للمرة الثالثة 
 2019 ونافدكس  أيدكس  معريض  يف  التوايل  عىل 
وذلك  خاص  بجناح  املتحدة  العربية  االمارات  بدولة 
العامة  الهيئة  ومظلة  السعودي  الجناح  مظلة  تحت 

للصناعات العسكرية السعودية.
الجناح  داخل   5 عربات  بتسع  نشارك  واضاف 
واربعة يف الخارج وما مييز مشاركتنا هذا العام عرض 
تم  والتي  عبية"  السوداء  "العربة  الجديدة  للعربة 
اختيار االسم نسبة اىل فرس امللك عبد العزيز طيب 
عبد  امللك  استخدمها  التي  الفرس  وهي  ثراه  الله 

العزيز يف فتح نجد .
للصناعات  التدريع  رشكة  أن  الشيخ"  "آل  وأوضح 
تصنيع  ىف  متخصصة  سعودية  رشكة  هى  العسكرية 
السيارات  أو  الجنود  ناقالت  سواء  العربات  وتصفيح 
الثقيلة  واملعدات  الشخصيات  كبار  لحامية  املدنية 
كالبلولدزرات باإلضافة إىل قسم خاص للصيانة وقسم 
الزجاج املصفح مؤكدا عىل أن "التدريع" هى الرشكة 
الوحيدة ىف السعودية التى تنتج الزجاج املصفح ألعىل 

درجة حامية.
من جهة أخرى شهد الجناح السعودي يف املعرض 
الرشكة  بني  اتفاق  مذكرة  توقيع  األول  يومه  يف 
السعودية للصناعات العسكرية/ SAMI /ومجموعة 
البحري  الدفاع  مجال  يف  املتخصصة  الفرنسية  نافال 
اإللكرتونيات  رشكة  بني  تعاون  مذكرة  توقيع  تم  كام 
"تاليس" متكن مبوجبها اإللكرتونيات  املتقدمة ورشكة 
الليلية  الكامريات  وإصالح  تصنيع  من  املتقدمة 
شأنها  من  والتي  "تاليس"  برشكة  الخاصة  والحرارية 
رفع الجاهزية العسكرية للقوات املسلحة السعودية.

عدد  زيارة  املعرض  يف  السعودي  الجناح  وشهد 
من املسؤولني والشخصيات الرسمية السعودية منهم 
و  الدفاع  وزير  مساعد  العايش  عبدالله  بن  محمد 
الدفاع  وزير  مساعد  بياري  بن حسني  خالد  الدكتور 
للشؤون التنفيذية و الفريق محمد بن خالد الناهض 

رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني .
يضم  الذي  السعودي  الجناح  يف  الزوار  وتجول 
الرشكة  تشمل  محلية  ورشكة  مؤسسة   13 من  أكرث 

واملؤسسة   SAMI العسكرية  للصناعات  السعودية 
اإللكرتونيات  ورشكة  العسكرية  للصناعات  العامة 
اإلسناد  ورشكة  للصناعة  التدريع  ورشكة  املتقدمة 
الصناعية  إيراف  ورشكة  العسكرية  للتجهيزات 
الجلدية  للصناعات  السعودية  والرشكة  املحدودة 

ورشكة  الدفاعية  لإللكرتونيات  السعودية  والرشكة 
تقنية  ورشكة  اإللكرتونية  للصناعات  والدفاع  اإلنذار 
البندرية  ومصنع  الصناعي  والتطوير  لالستثامر  علم 

أوتو ومصنع ساليل.

13 شركة ومؤسسة في الجناح السعودي 
بـ»آيدكس« و»نافدكس« 2019
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واإلصالح  للصيانة  املتقدم  العسكري  املركز  وقع 
والعمرة " أمرُك " ورشكة "يب أيه إي سيستمز" للنظم 
للتعاون فيام يخص  اليوم مذكرة تفاهم  اإللكرتونية 

خدمات صيانة وإصالح وعمرة الطائرات.
تم  التي   - املذكرة  خالل  من  الرشكتان  وستعمل 
توقيعها خالل فعاليات اليوم الثاين من معرض الدفاع 
الدويل " آيدكس " - عىل العديد من املشاريع املمكنة 
والتصنيع  واإلصالح  االختبار  خدمات  تتضمن  والتي 
املحتملة  املشاريع  وتشمل  والرتكيب..  والدعم 
الطريان  لنظم  سيستمز  إي  أيه  يب  من  منتجات 

واإلتصال والعرض واالستشعار والنجاة.
الرئيس  املفلحي  سيف  أحمد  عبدالحكيم  وقال 
التنفيذي ألمرك إن هذه املذكرة ستدعم موقع أمرك 
الريادي يف تقديم حلول متكاملة من الطراز العاملي 
للصيانة واإلصالح والعمرة وفقا ألفضل وأعىل املعايري 
واملقاييس.. مشريا إىل أن املشاريع املتاحة متثل فرصة 
هامة لـ " أمرك " و" يب أيه إي سيستمز " للعمل معا 

يف مجال الصيانة واإلصالح والعمرة..
وأعرب عن فخره بالرشاكة مع "يب أيه إي سيستمز" 
والتي تعد أحد الرشكات الرائدة عامليا يف مجال الدفاع 

ومتطلعا للتعاون معا.

من جانبه قال بول ماركواردت نائب رئيس حلول 
إي  أيه  يب  رشكة  يف  واإلستشعار  واالستهداف  النجاة 
ستسمح  املذكرة  إن  اإللكرتونية  للنظم  سيستمز 

الصيانة  مجال  يف  رائدة  رشكة  مع  بالتعاون  لرشكته 
خربات  من  االستفادة  عن  فضال  والعمرة  واإلصالح 

ومهارات فريق عملهم يف دولة اإلمارات.

تفاهم بين »أمُرك« و »بي أيه إي سيستمز« في آيدكس 2019

قدراتها  وتنمية  توسيع  للسيارات  منر  رشكة  تواصل 
لفحص  غرفة  تجهيز  خالل  من  املحلية  الهندسية 
اختبارات التوافق الكهرومغناطييس “EMC” لآلليات 

يف مرافق إنتاجها يف أبوظبي.
التقنية  إليه  الغرفة من أحدث ما توصلت  وتعترب 
يناير 2019،  تشغيلها خالل شهر  تم  الحديثة، حيث 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  نوعها  من  األوىل  وهي 
اآلليات  استيعاب  عىل  وقادرة  أفريقيا،  وشامل 
العسكرية املدولبة حتى “فئة x 88 “، إذ تم بناؤها 
 MIL-STD 461“ لفحص الكفاءة للمعيار العسكري
“، وتعترب هذه كإضافة جديدة لقدرات رشكة منر يف 
مجال االختبارات الهندسية لقياس الكفاءة، إىل جانب 
مسار االختبارات لفحص خصائص الحركة الديناميكية.
وقال عيل املنصوري مدير عام رشكة منر للسيارات 
إن االنتهاء من تجهيز غرفة فحص اختبارات التوافق 
منر  رشكة  مرافق  يف   ”EMC  “ الكهرومغناطييس 
قدراتها  ومنو  تطور  يف  فارقة  عالمة  هو  للسيارات 
املعايري  أعىل  مع  منر  آليات  تتطابق  أن  لضامن 
العسكرية.. مشريا إىل أن رشكة منر للسيارات أخذت 
األوىل  باعتبارها  التقني  املجال  هذا  يف  املبادرة  زمام 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مع املزيد 
من االستثامرات التي ال تزال قيد اإلنشاء يف منشآت 

وتأهيلها  البالستية  باالختبارات  يتعلق  فيام  الرشكة 
.“ NATO STANAG 4569 “ لتتوافق مع معايري

 EMC “ ويضمن اختبار التوافق الكهرومغناطييس
“ عدم قيام اإللكرتونيات يف اآللية بالتأثري عىل موجات 
الرتدد يف أجهزة الراديو واالتصاالت ما يؤدي إىل ضعف 
جميع  المتصاص  الغرفة  تصميم  وتم  األجهزة.  أداء 
الكهرومغناطيسية  أو  الصوتية  املوجات  انعكاسات 

الكهرومغناطيسية  االنبعاثات  قياس  يتم  بحيث 
املوجهة فقط من املعدات الكهربائية / اإللكرتونية.

ومع تزايد تطور املعدات املطلوبة للمهام املختلفة 
املتوافقة  واألنظمة  املعدات  عىل  الطلب  يزداد  فإنه 
الحامية  أجل  من  الكهرومغناطيسية  االختبارات  مع 
ضد التداخل والتشويش يف األجهزة ومام قد يؤدي إىل 

خسائر مادية أيضا.

»نمر للسيارات« تجهز أول غرفة لفحص اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي
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رشكة  من  املجنزرة   SAFAٍ »صفا«  عربة  تعترب 
الجيل  من  األغراض  متعددة  منصة  »الجسور« 
والتنقل،  الحركة  يف  فائقة  مبرونة  وتتميز  الجديد، 
العمل  عىل  القدرة  مع  الحامية،  من  عاٍل  ومبستوى 
الصعبة  التضاريس  من  التنوع  واسعة  مجموعة  يف 

والظروف املناخية القاسية.
متثل SAFA سيارة مصفحة مجنزرة متعددة األدوار 
 SAFA وذات ميزات متفوقة. وعليه، ميكن استخدام
ملختلف املهام، حيث تعمل كدبابة متوسطة   مع نظام 
سالح عيار 105 ملم، أو كمركبة قتال للمشاة، وذلك 

للقوات العاملة يف بيئة عالية املخاطر.
كانت متطلبات الجيوش الحالية للمركبات املصفحة 
املجنزرة من الجيل الجديد أساسية يف عمليات تطوير 
لتلبية   SAFA تم تصميم إذ  Otokar؛  لدى  املركبات 
املسلحة  لقوات  ل واملستقبلية  الحالية  االحتياجات 

الحديثة يف املنطقة وخارجها.
تعمل  الفائقة،  التنقل  مرونة  ميزة  إىل  بالنظر 
املناخية  والظروف  الصعبة  التضاريس  يف   SAFA
القاسية، وميكن أيضا أن تخدم يف مهام املدن وحفظ 
الشدة،  واملنخفضة  العالية  والرصاعات  السالم، 
التمرد،  مكافحة  وعمليات  املضاد،  الهجوم  وعمليات 
التقليدية يف  املراقبة واالستطالع، والحرب غري  ومهام 

املركبات  مستقبل   SAFA متثل  التضاريس.  مختلف 
القتالية املدرعة بفضل ميزاتها التقنية والتكتيكية مثل 
الحامية والهيكل والبنية التحتية اإللكرتونية والصورة 
 SAFA الظلية املنخفضة. يبلغ الوزن اإلجاميل ملركبة
الحركة، وحامية  فائقة عىل  قدرة  يوفر  مام  طًنا،   45

فائقة مع قوة نريانية عالية.

أبراج  أنظمة  مع  واختبارها   SAFA تجهيز  تم 
مختلفة، مبا يف ذلك برج CMI عيار 105 ملم وبرج 
عيار  مدفع  مع  بعد  عن  به  املتحكم   MIZRAK
تحمل  للمشاة،  قتال  كمركبة  تصميمها  ملم. ويف   30
جانب  إىل  مشاة  جنود  مثانية  إىل  يصل  ما   SAFA

القائد واملدفعي.

شركة الجسور تعرض عربة »صفا« المجنزرة في آيدكس

معرض  يف  املشاركة  الرشكات  احدى   CAE تقوم 
خالل  من  تدريبية  حلول  بإنشاء   ”2019 “آيدكس 
االفرتايض  والواقع  االصطناعي  الذكاء  عىل  الرتكيز 
وتعزيز األمن السيرباين، ودمجها يف برامج متكنها من 

لعب دوراً يف تحسني اجراءات تدريب الطيارين.
الربامج  اهم  احد  واملحاكاة  التدريب  ولكون 
وبشكل  تحرص  فإنها   ،CAE رشكة  تعتمدها  التي 
لتبقى  االبتكارية،  منظومتها  تطوير  عىل  مستمر 
املايض،  الصيف  ويف  العسكري،  التدريب  طليعة  يف 
ملدة  داخلية  وتطوير  بحث  مبادرة  الرشكة  أطلقت 
الرقمية  “االستخبارات  اسم  تحت  سنوات  خمس 
للمرشوع”Project Digital Intelligence، تستهدف 
دوالر  مليار  من  أكرث  استثامر  الرشكة  خاللها  من 
كندي لتحويل منتجاتها وخدماتها إىل تقنيات رقمية. 
ورشعت رشكة CAE كجزء من مسريتها لتعزيز واقعية 
التدريب االفرتايض وجعل عملية التدريب التجريبية 
من  العديد  إطالق  يف  وكفاءة،  فعالية  أكرث  الشاملة 

املنتجات الجديدة عىل مدى األشهر الستة املاضية.
كام قامت CAE بإدخام نظان CAE Rise لتدريب 
الطيارين، وقال إيان بيل، نائب الرئيس واملدير العام 
ملنطقة الرشق األوسط / آسيا واملحيط الهادي: “تعد 

CAE Rise مثااًل رئيسيًا اللتزام CAE باالستثامر يف 
تدريب  يف  ثورة  إلحداث  الرقمية  التقنيات  تطوير 
الطيارين، موضحاً بأن الرشكة وضعت خطط ملواجهة 
من  كافية  إعداد  يف  واملتمثل  األمد  الطويلة  التحدي 
لتلبية الطلب عليهم.  الطيارين املؤهلني تأهيالً عاليًا 
وسيساهم تركيز CAE عىل تدريب الطيارين يف جعل 
يساعد يف  ودقة، مام  كفاءة  أكرث  التجريبي  التدريب 

النهاية عىل إنتاج طيارين مميزين وبجودة ومقدرات 
رشكة  أطلقتها  التي  األخرى  االبتكارات  ومن  عالية. 
 CAE Medallion MR e-Series مؤخراً نظام CAE
يشتمل  ومتكامل،  جاهز  مريئ  نظام  وهو  املريئ، 
درجة،   360 بزاوية  قبة  عىل شاشة عرض عىل شكل 
 CAEليزرية، ومولدات صور من نوع وأجهزة عرض 

.CAE معتمدة من Medallion

CAE تقدم حلول تدريبية وانظمة محاكاة وكفاءة تدريب الطيارين
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آيدكس  معرض  يف  مشاركتها  خالل   Rostec كشفت 
مسدس  مجمع  أحدث  من  مدنية  نسخة  إنتاج  عن 
يف  املشاركني  املحرتفني  للرماة  الرويس   Udav نوع 
املسابقات الدولية. كام يخطط املطور إلنشاء نسخة 
تحتفظ  سوف  والتي  املسدس،  من  مدنية  تصدير 

بقوتها ودقتها وتصميمها املريح ووزنها الخفيف.
إن مسدس Udav عيار 9 ملم الذي يتم تلقيمه ذاتيًا 
 TSNIITOCHMASH بواسطة  إنشاؤه  تم  والذي 
ويتم  متاًما،  محيل  تطوير  هو   Rostec رشكة  من 
مجمع  اجتاز  لقد  روسية.  مكونات  من  تجميعه 
التوصية  ومتت  الوالية  اختبارات  الجديد  املسدس 
إصدارات:  ثالثة  يف   Udav صنع  وسيتم  باعتامده. 
وللسوق  الخاصة،  وللوحدات  املسلحة،  للقوات 
نحو  موجهة  املدنية  النسخة  وستكون  املدنية، 
لها  وستسمح  املحرتفني،  الرياضيني  الرماة  احتياجات 
خصائصها التكتيكية والتقنية بالتنافس مع مثل هذه 
مثل  الصغرية  لألسلحة  املعروفة  التجارية  العالمات 
وبراونينغ،  وغلوك،  وكوخ،  وهيكلري  ووالرت،  كولت، 

وتشيكوسلوفاكيا وغريها.
الصناعي  املدير  أبراموف،  سريجي  قال  جانبه  من 
بني  يجمع  لدينا  تطور  أحدث  »إن   Rostec: يف 
أن  كام  الروسية،  الصغرية  األسلحة  خصائص  أفضل 

من  لكل  عامليًا  سالًحا  تجعلها  التصميمية  خصائصها 
املدين.  واالستخدام  الخاصة  واملهام  العسكرية  املهام 
وهذا ما يجعل Udav تلبي املتطلبات العالية للرماة 
الستخدام  ونظراً  السبطانة.  لألسلحة قصرية  املحرتفني 
املواد املركبة الحديثة، فإنه يحافظ عىل األداء يف درجة 
حرارة ترتاوح من 50- إىل 70+ درجة مئوية. واملسدس 
واليمنى،  اليرسى  لليدين  متساوية  بدرجة  مناسب 
والتصميم يجعل من املمكن التأكد بالنظر وباللمس 

مرور  مع  ولعله  الحجرة.  يف  خرطوشة  وجود  من 
الوقت، سيكون للنسخة املدنية آفاق تصديرية جيدة.
من  أكرث  وهي  طلقة،   18 هي  املخزن   سعة 
ماكاروف بعرش طلقات. ويستخدم املسدس  مجموعة 
كاملة من الذخرية بإطالقات 21 × 9 مم لها خاصية  
إىل  وباإلضافة  والتوسع.  للدروع،  وخارقة  التعقب، 
ذلك ، تم تطوير رصاصتني جديدتني خصيًصا ملسدس 
Udav - دون رسعة الصوت مع قوة اخرتاق محّسنة.

Udav تنتج نسخة مدنية من أحدث مسدس روسي من نوع Rostec

طائراتها  أحدث   PAL Aerospace رشكة  تعرض 
االستخبارات  بأنظمة  واملزودة  املدى،  البعيدة 
الطلب، والتي أطلق  واملراقية واالستطالع ISR عند 

.»Force Multiplier« عليها اسم
وطائرة املهام الخاصة هذه مجهزة مبجموعتني من 
 Thalesو CarteNav أنظمة املهام الشاملة من رشكتي
تستوعبان طائفة متنوعة من تطبيقات االستخبارات 
 Thales رادار  باستخدام   ISR واالستطالع  واملراقبة 
األخرى.   ISR ومستشعرات   SEARCHMASTER
 PAL وتتم إدارة امللكية والتشغيل والصيانة من قبل
Aerospace، بينام يستأجر العمالء ببساطة البيانات 
عىل  إليها  يحتاجون  التي  والخربات  للتنفيذ  القابلة 

هذه املنصة الرائدة يف مجالها.
من  أكرث  بتشغيل   PAL Aerospace قامت 
مدار  عىل  الخاصة  للمهام  طريان  ساعة   250,000
الثابت  الجناح  عمليات  يف  الخربة  من  عاًما   40
املراقبة  ملهام  التشغيلية  املعرفة  وهذه  واملراقبة. 
املنصة  هذه  إلحضار  فريد  بشكل   PAL تؤهل 
احتياجات  عىل  الرتكيز  مع  السوق  إىل  الجديدة 
قال  جانبه  من  املستقبلية.  واملستلزمات  العميل 
 PAL لرشكة  التنفيذي  الرئيس  ستوديل،  كيث 

Aerospace LLC التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها: 
االستخبارات  بأنظمة  املزودة  الطائرة  هذه  »تعترب 
لرشكتنا.  تحول  نقطة   ISR واالستطالع  واملراقبة 
رشكائنا،  مع  املنصة  هذه  بإنجاز  ملتزمون  ونحن 
بحيث ميكن لعمالئنا أن يتفاعلوا عندما يكونون يف 
أمس الحاجة إليها. ونحن عىل ثقة من أن عمالءنا 
يقدرون النهج الذي اتبعناه لتوفري حل مرن ومثبت 

وموثوق به وقليل املخاطر«.
التنفيذي  الرئيس  دانيلز،  كارل  قال  جانبه  من 

»إن   :CarteNav Solutions رشكة  يف  للعمليات 
طائرة  وإبراز  لعرض  متحّمس   CarteNav فريق 
يف  رشيًكا  يكون  أن  ويسعده   Force Multiplier
هذه املنصة املتطورة. ونحن نتطلع إىل إنجاز نظام 
متطور ملهام ISR وقدرات إدارة املعلومات من أجل 
النهايئ.  العميل  مهام  متطلبات  من  مختلفة  أنواع 
 Force Multiplier طائرة  فإن  ذلك،  وعالوة عىل 
وتطوير  املستمر  لالبتكار  مثالية  منصة  تعد 
.»CarteNav املنتجات املتقدمة بالنسبة إىل فريق

Force Multiplier طائرة PAL Aerospace
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تعرض رشكة Government and Defence، وهي رشكة 
ومقرها    ”Industries Inc. ”Polaris لرشكة  تابعة 
“ايدكس  معرض  يف  مشاركتها  عرب  املتحدة،  الواليات 

2019” منصة MRZR® X متعددة االستخدامات.
 Polarisبرشكة الرئيس،  نائب  ليونارد،  جايد  وقال 
 MRZR عربة  “إن   :Government and Defense
التي  املرنة  التحويلية  العربات  اهم  احدى  متثل   X
ميكن  فهي  واملهام،  الظروف  كافة  مع  تتناسبع 
املعدات  لنقل  أو  االفراد  لنقل  كعربة  استخدامها 

 MRZR تصميم  وتم  الجنود.  وحموالت  القتالية 
اضافة  مع  معيارية  روبوتية  حوامل  أطقم  مع   X
البنية  عىل  الحفاظ  مع  التقنية  لحامية  مستشعرات 
الحركة  نقل  نظام  إن  إىل  ونوه  والربمجية.  الفيزيائية 
بالقوة واملوثوقية، مام  يتميز  باملركبة  الخاص  الهجني 
عالية،  أطول، برسعات  تنفبذ مهام  القدرة عىل  يتيح 
لتجارب  حاليًا  تخضع   MRZR X عربة  أن  إىل  الفتاً 
ميدانية، وذلك لتقييمها بشكل كامل من قبل الفرق 

املعنية يف الجيش األمرييك.

Polaris تعرض MRZR X في معرض آيدكس

املسلحة  القوات  رشكاء  أحد   ،Nexter تستعرض 
واالسلحة  املعدات  أحدت  من  مجموعة  الفرنسية، 
أنظمة  مجال  يف  املتطورة  والتكنولوجيا  القتالية 
واألنظمة  واألسلحة  املدفعية  وأنظمة  الربية،  القتال 

الروبوتية.
 LECLERC MBT دبابة  إن  الرشكة  وقالت 
املستخدمة لدى القوات املسلحة اإلماراتية واملعروضة 
 Nexter Group وإمكانيات توضح خربة  الجناح  يف 
املتطورة يف املركبات املدرعة، موضحاً يف الوقت نفسه 
بأن املركبة مجهزة مبجموعة تحديثات وبطائرة بدون 

طيار من الحجم الصغري.
عرضتها  التي  العسكرية  املعدات  تضمنت  كام 
الخاصة  نسختها  يف  املدرعة   TITUS مركبة  الرشكة 
متطور  بنظام  تزويدها  تم  حيث  املهام،  بتنسيق 
أكرث  يف  للتدخالت  مناسبة  يجعلها  بعد،  عن  للتحكم 
البيئات صعوبة، حيث ميكن التحكم يف هذه املركبة 
قبل  من  بعد  عن  املتطرفة  الحركة  ذات  املدرعة 

طاقمها.
 Nexter Group أن مجموعة إىل  الرشكة  ولفتت 
لربنامج SCORPION ولألنظمة  رئيسيّاً  تعترب مورّداً 
القتالية للجيش الفرنيس، مشرية إىل أنه تم تخصيص 

مركز لهذا الربنامج، سيكون العمود الفقري املستقبيل 
للمكون الربي البلجييك. 

 GRIFFON مدرعة  املعروضات  وشملت 
املدرعة  القتالية  االستطالع  وعربة  املهام،  املتعددة 
من طراز JAGUAR، واملركبة املدرعة متعددة املهام 
 XLR(( ومركبة   ،SERVAL الرباعي  الدفع  ذات 
يتعلق  ترقيتها. وفيام  التي متت   LECLERC MBT
بالنظم الرقمية، سيتم عرض نظام »findmp« الرقمي 

 VIPER املخصص لصانعي القرار، باإلضافة إىل حلول
لصيانة  االفرتايض  املدرب  ونظام  املحيطية،  للرؤية 

 .LECLERC MBT و CAESAR مركبات
الفرنسية  العسكرية  الصناعات  رشكة  عرضت  كام 
الدفع، وهو  الثامين  Nexter نظام املدفعية »سيزار« 
  Caesar الهاون  مدفع  من  محدثة  نسخة  عن  عبارة 
باستخدام  الدفع  السدايس  الحركة  الذايت  املدولب 

مدفع من عيار 155/52 خالل مشاركتها يف آيدكس.

Nexter الفرنسية تعرض أحدت المعدات واألسلحة والتكنولوجيا المتطورة

البحري  انتاجها  نطاق  من   Saab رشكة  وسعت 
سفن  حوض  عىل  االستحواذ  يف  نجاحها  بعد 
من   Saab مكن  الذي  األمر  وهو   ،””Docksta
تقديم زوارق دورية عالية الرسعة لالستخدامات 
العسكرية وغري العسكرية عىل حد سواء. ويتمتع 
من  عام  مائة  من  بأكرث   Docksta سفن  حوض 
لقوارب  املتسلسل  واإلنتاج  التطوير  يف  الخربة 
الدوريات املتطورة والعالية الرسعة لالستخدامات 
عاماً  الثالثني  وخالل  العسكرية.  وغري  العسكرية 
األخرية، قدم حوض سفن Docksta أكرث من 300 
الرشكة  راعت  حيث  قارات،   3 يف  للعمالء  قارب 
التقنيات  أحدث  ادخال  لزوارق  تصميمها  يف 
الحديثة يف هذا املجال. وميتلك لكل من الزورقني
Docksta IC16M و Docksta IC20M، اللذين 
كبرية  أوزان  حمل  عىل  القدرة  تطويرهام،  تم 
اليوم يف  ما تجىل  الحفاظ عىل مرونته، وهو  مع 
وجودها بني اطقم أقسام عمليات الرشطة واألمن، 

والحدود وحرس السواحل، عىل مستوى العامل.

Saab توسع نطاق 
انتاجها البحري وتستحوذ 

Docksta على
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إنتاج  يف  الرائدة   »AM General« رشكة   تعرض 
املركبات  مجال  يف  املبتكرة  حلولها  املركبات،  حلول 
يف معرض الدفاع الدويل )IDEX(. وتشارك مركبتان 
منتجات  تطوير  إىل  باإلضافة  املعرض،  يف  جديدتان 
جديدة تلبي االحتياجات الكثرية واملتطورة لعمالئها 

يف جميع أنحاء العامل.
مركبة  وهي   ،NXT 360 املركبة   عرض  يتم  كام 
عىل  أكرب  بقدرة  القادم،  الجيل  من  خفيفة  تكتيكية 
البقاء، ومرونة معززة يف الحركة والتنقل عىل الطرق 
»همفي«  مركبة  عىل  اعتامًدا  زائدة  وقوة  الوعرة، 

HMMWV التي أثبتت جدارتها.

 HMMWV Hawkeye  كام تعرض الرشكة نظام
تركيبه  تم  الذي  التنقل  مبرونة  يتميز  الذي  للسالح 
النظام  يسمح  حيث  HMMWV M1152؛  عىل 
دون  أخرى  مرة  والتحرك  والرمي  بالتحرك  للسالح 
القوات  أو عدد كبري من  ثقيلة  االعتامد عىل معدات 
باسم  متحدث  قال  جانبه  من  اللوجستي.  الدعم  أو 
للزوار  مناسبة  فرصة  آيدكس  إن   :AM General
 HMMWV الجديدة و  NXT 360 ملشاهدة مركبة
السيارة  أنها  ثبت  حيث   ، قرب  عن   / Hawkeye
املفضلة لطائفة واسعة ومنوعة من املناطق الجغرافية 
الحل  هي   HMMWV مركبات  تظل  كام  واملهام. 
النظام  ويتميز  التكلفة.  حيث  من  والفعال  املبتكر 
بخفة وزنه  مع أكرث مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع قدرًة 
عىل املناورة يف العامل اليوم. ويتكون السالح من مدفع 
M20  عيار 105 مم من النوع القيايس لدى الجيش 
 M1152A1w / B2 األمرييك، مثبت عىل مركبة
تطبيق  يتضمن  حني  يف   ،HMMWV
نظام التحكم الرقمي بالنريان واالتصاالت 
إىل  الحاجة  يلغي  مام  املركبة،  منت  عىل 
ودوائر  مسحها،  يتم  التي  النار  اطالق  نقاط 

االستهداف، والخطوط السلكية.

AM General تعرض عربات مبتكرة جديدة

Veling Tayara رشكة مقرها يف دولة اإلمارات العربية 
 Viking Aircraft املتحدة، وهي ممثل حرصي لرشكة
يف   ،DHC-6 Twin Otter طائرات  مصّنع   ،Canada

سائر دول الرشق األوسط وتركيا.
 Series Twin Otter Aircraft متتلك طائرات 400 
مصممة  األدوار،  متعددة  قدرات  فايكنغ  من  الجديدة 
والعسكرية  املدنية  الهيئات  متطلبات  لتلبية  خصيًصا 
املسامة  العسكرية  النسخة  وتعترب  والحكومية. 
Guardian 400، الحل األكرث فاعلية من حيث التكلفة 
واإلجالء  واإلنقاذ  والبحث  املراقبة  عمليات  أجل  من 
الطبي وهبوط املظليني ومراقبة الحدود وخفر السواحل، 
الداخيل  التصميم  من  برسعة  تشكيلها  إعادة  وميكن 
متعدد األدوار إىل تصميم الركاب وفًقا ملعيار 19 مقعد 

للركاب يف داخلها.
وتتميز الطائرة بقدرة تحمل ملدة 10 ساعات طريان 
تقريباً، مام يجعلها مناسبة بشكل مثايل للبحث واإلنقاذ 
والدوريات البحرية حيث تزود حرس السواحل والرشطة 

بـ »حل عرصي واقتصادي« لدوريات السيادة واإلنقاذ.
تشمل خيارات أنظمة املراقبة الكهروبرصية/الحرارية 
بذاته  قائم  جوي  استطالع  حاضن  تركيب   EO / IR
SCAR Pod يقوم برتقية طائرة Twin Otter إىل منصة 
ساعة،  من  أقل  يف   ISR واستطالع  ومراقبة  استخبارات 

عىل  تعديالت  بدون  كاملة   ISR مهام  معدات  ويحمل 
الجناح املصمم  تثبيته عىل هيكل  الطائرة، ويتم  هيكل 

وفقاً الحتياجاتك.
يوفر حاضن االستطالع SCAR Pod خيارات لكامريا 
إىل   »10 من   EO / IR الكهروبرصية/الحرارية  املراقبة 
نقلها  وميكن  ونهاًرا،  ليالً  الوضوح  عالية  دقة  مع   »20
توفر املرونة بني  بسهولة إىل أصول أخرى محمولة جواً 

أنواع الطائرات.

 Twin الطائرة  استعامالت  تعدد  ميزة  هي  هذه 
أو عوامات  Otter Aircraft، وميكن تجهيزها بعجالت 
تسمح لها بالهبوط يف الصحراء عىل أسطح غري ممهدة أو 

عىل املاء بقدراتها الربمائية أو عىل كليهام.
من  القادم  الجيل   Series 400 Twin Otter تعد 
الطائرات ذات املحركات املروحية التوربينية األكرث مبيعاً 
يف فئتها، حيث يتم بيع الطائرات وتسليمها إىل أكرث من 
29 دولة حول العامل يف كل من اإلصدارين الربي والبحري.

Veling Tayara تعرض الجيل القادم من الطائرات ذات المحركات المروحية

تشارك رشكة Oshkosh Defense, LLC، وهي 
يف   ،Oshkosh Corporation رشكات  إحدى 
مبجموعة   ،”2019 “أيدكس  معرض  فعاليات 
التكتيكية  املركبة  أهمها  القتالية،  املركبات  من 

.)JLTV( الخفيفة
مع  تتوافق  بحيث   JLTV مركبة  تصميم  وتم 
انها  كام  الطبيعية،  والعوامل  التضاريس  لجميع 
حيث   ،)M-ATV( األلغام  ضد  بدروع  مزوده 
من  للتخفيف  األلغام  من  حامية  املركبة  توفر 
طريقها،  تعرتض  قد  التي  واملخاطر  التهديدات 
الطرق  عىل  األفضل  التنقل  إمكانية  توفري  مع 

الوعرة يف مجموعة نقل عالية الجودة.
من جانبه قال مايك آيفي، النائب األول لرئيس 
العاملية:  املنتجات  ودعم  الدولية  الربامج  قسم 
املعركة  ساحة  يف  تكتيكية  ميزة  تحقيق  “إن 
الرسعة  أهمها  عديدة  عوامل  يتطلب  الحديثة 
برسعة،  العدو  إىل  للوصول  الحركة  ومرونة 

والتغلب عليه عرب تسديد رضبة قوية.

“JLTV” مركبة تكتيكية 
خفيفة مضادة لأللغام
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معريض  يف  املشاركة  الوطنية  الرشكات  استحوذت 
البحري  والدفاع   )2019 )أيدكس  الدويل  الدفاع 
والجهات  الزوار  اهتامم  عىل   ،)2019 )نافدكس 
متطورة  عسكرية  معدات  عرضت  إذ  املشاركة، 
وفنيني  مهندسني  أيدي  عىل  الدولة،  داخل  ومصنعة 
إماراتيني، وتتميز بالكفاءة والجودة، ما جعلها تنافس 

بقوة العارضني الدوليني.
ووصلت قيمة العقود التي وقعتها القوات املسلحة 
اليوم األول إىل ما يقارب  مع الرشكات املحلية خالل 
1.104 مليار درهم، مع 18 رشكة محلية، يف ما وصلت 
يقارب  ما  إىل  الثاين  اليوم  يف  املوقعة  العقود  قيمة 
1.148 مليار درهم مع 18 رشكة محلية، ليصل إجاميل 
 2 إىل  املحلية  الرشكات  عليها  استحوذت  ايل  العقود 
من  األولني  اليومني  خالل  درهم،  مليون   252 مليار 

»أيدكس«.
ويشارك يف معريض الدفاع الدويل )أيدكس 2019( 
 170 من  أكرث   ،)2019 )نافدكس  البحري  والدفاع 
الدفاعية  الصناعات  رشكة محلية متخصصة يف قطاع 
الدورة  تشهد  أن  يتوقع  ما  يف  املساندة،  والقطاعات 
الحالية زيادة ملحوظة يف عدد وقيمة الصفقات التي 

تفوز بها الرشكات الوطنية.
املعرض  وأعرب مسؤولون وعارضون مشاركون يف 
العسكرية  الصناعة  إليه  وصلت  ملا  فخرهم  عن 
دول  يف  جديدة  أسواق  فتح  عىل  وقدرتها  الوطنية، 
املنطقة، حيث يتم تصنيعها بالكامل بأيادي إماراتية، 
حيث اكتسبت الكوادر املواطنة خربة طويلة يف مجال 

الصناعات الدفاعية.
أحدث  املحلية،  الرشكات  من  العديد  وعرضت 

عن  املصنعة  العسكري  اإلنتاج  مجال  يف  منتجاتها 
العالية والقدرة  بالكفاءة  تتمتع  طريق كوادر وطنية 
يف  صنع   « عالمة  وحملت  واالبتكار،  التطوير  عىل 

اإلمارات«، ولفتت انتباه زوار املعرض.
مجال  يف  كبريا  تقدماً  اإلمارات  دولة  وشهدت 
الكبري  الدعم  بفضل  الدفاعية  العسكرية  الصناعات 
ضمن  الصناعات  لهذه  الدولة  قيادة  تقدمه  الذي 
رؤيتها الشاملة لألمن الوطني، والتي تقوم عىل تعزيز 
القدرات الدفاعية الوطنية، وعملت عىل تطويرها يك 
تكون قادرة عىل املنافسة عىل الصعيد العاملي وذلك 

من منطلق رؤيتها الشاملة للصناعات الدفاعية ضمن 
يف  دورها  ولطبيعة  املسلحة  القوات  تطوير  فلسفة 

تعزيز مرتكزات القوة الشاملة لدولة اإلمارات.
ومرت الصناعات الدفاعية بعدة مراحل بداية من 
املايض  القرن  سبعينيات  يف  للتصنيع  العربية  الهيئة 
وانتهاء  الخليج  دول  بعض  مع  بالتعاون  ومرورا 
بالتوجه املستقل لبناء قاعدة متطورة من الصناعات 
الدفاعية وصوال إىل مرحلة التصنيع الكامل من خالل 

املنافسة يف األسواق العاملية.
الدفاعية يف دولة اإلمارات عىل  وترتكز الصناعات 
الطائرات  بصناعة  يتعلق  فيام  سواء  مقومات،  عدة 
صناعة  أو  الجنود،  أنظمة  أو  والذخائر،  واألسلحة 
أو  واالتصاالت،  املعلومات  وتقنية  اإللكرتونيات 
واألنظمة  السفن  وصناعة  الربية  اآلليات  صناعة 
إىل  والتي تشري يف مجملها  الفضاء،  البحرية وصناعة 
مسرية  يف  جديدة  مرحلة  بدأت  اإلمارات  دولة  أن 
عىل  تعتمد  القطاعات  هذه  كون  الحضاري،  التقدم 

التكنولوجيا الدقيقة والعلوم املتقدمة.

»صنع في اإلمارات« عالمة تستحوذ على انتباه زوار »أيدكس«
كوادر وطنية تنهض بالصناعة العسكرية
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بقلم: أحمد محمد األستاد
المركز اإلستشاري االستراتيجي للدراسات 

االقتصادية والمستقبلية

أيدكس أبوظبي »2019« 
الصناعات الدفاعية 
اإلماراتية سباق مستمر 
نحو الريادة

انفرد معرض أيدكس 2019، مبشاركة متميزة للرشكات اإلماراتية املتخصصة 
يف الصناعات الدفاعية واألمنية، وحظيت منتجات هذه الرشكات بإهتامم 
صفقات  إبرام  من  الرشكات  هذه  ومتكنت  املعرض،  زوار  من  واضح 
مختلفة، حازت عىل نسبة مهمة من اجاميل الصفقات التي أبرمت حتى 
اآلن يف أيدكس 2019، وخاصة، وأن الصناعات الدفاعية واألمنية، اصبحت 
يف  موقعاً  فاحتلت  وتكلفتها،  جودتها  يف  العاملية  مثيالتها  تنافس  اليوم 

األسواق العاملية. 

خالل  ملحوظاً  تطورا  شهد  اإلمارايت  العسكري  التصنيع  أن  شك،  وال 
العقدين املاضيني، بدءاً من مرحلة، اقترص فيها االنتاج بشكل رئييس عىل 
إدخال تحسينات عىل منتجات تامة الصنع )جاهزة(، مروراً مبرحلة إنتاج 
قطع الغيار واملعدات الخفيفة وآليات بسيطة محدودة االستخدام، وصوالً 
باإلنتاج، شلمت منتجات وآليات عسكرية ودفاعية  إىل مراحل متقدمة 
ومعدات  منتجات  عن،  فضالً  ومعقدة،  االستخدامات  متعددة  ثقيلة، 
واإلحتياجات  املتطلبات  مع  يتالءم  ومبا  التقانة،  عالية  دقيقة  عسكرية 
االسرتاتيجية والتكنولوجية الجديدة ملنظومة األمن يف العامل، األمر الذي 
أخرجت فيه، اإلنتاج العسكري للرشكات اإلماراتية من نطاقه الضيق إىل 
اآلفاق الدولية الواسعة، حيث سعت هذه الرشكات إىل تكثيف جهودها 
واضحة،  إسرتاتيجية  خالل  من  العاملية  األسواق  يف  منتجاتها  تسويق  يف 
تعتمد عىل املشاركة الفعالة يف السوق التنافسية الدولية، وعقد الرشاكات 
الجهات والرشكات  والخاص، ومع  الحكومي  املستويني  اإلسرتاتيجية عىل 
العاملية املتخصصة يف الصناعات الدفاعية واألمنية ذات العالقة يف دول 
عدة، ، وساعدت هذه الرشاكات االسرتاتيجية يف تحقيق أهداف مختلفة 
منها، التعرف عىل احتياجات سوق الصناعات الدفاعية واألمنية، والولوج 
جودة  عىل  الحفاظ  من  متكنها  التي  املعرفة  ونقل  جديدة،  أسواق  إىل 

منتجاتها وتطويرها وفقا للمعايري الدولية. 

قفزات متالحقة خالل  اإلماراتية، من  الدفاعية  الصناعات  ما حققته  إن 
السنوات املاضية، والتي عززت من ريادة الصناعة اإلماراتية، جاء متوافقاً 
نحو  واسرتاتجياتها  الطموحة،  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رؤية  مع 
وخاصة  النفطية،  غري  القطاعات  منو  ورفع  االقتصادية،  قاعدتها  تنويع 
للدولة،  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  مساهمتها  وزيادة  الصناعي،  القطاع 
ودخلها القومي. واليوم تفتخر دولة اإلمارات، بامتالكها رشكات متخصصة 
والجوية  والبحرية  الربية  مختلفة،  ميادين  يف  الدفاعية  الصناعات  يف 
الريادة يف  الفضائية، وتنافس، بتميز مثيالتها، لتشق طريقها إىل  وكذلك 

األسواق العاملية.

»أحمد  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  املزروعي  سعيد  أحمد  اإلمارايت  املخرتع  يستعرض 
الدفاع  معرض  يف  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  يف  املتخصصة  جروب«  املزروعي 
الدويل آيدكس 2019 عددا من الروبوتات العسكرية التي تم تصنيعها بأيدي إماراتية 
الذكاء  تقنيات  التحكم عن بعد معتمدة عىل  باملائة وتعمل من خالل منصات  مائة 

االصطناعي . 
وقال املزروعي عىل هامش مشاركته يف معرض الدفاع الدويل آيدكس 2019 إن رشكته 
تعرض أحدث الصناعات العسكرية االبتكارية يف مجال الروبوتات التي يتم التحكم فيها 

عن بعد مشريا إىل أن الروبوتات العسكرية املعروضة خطفت أنظار الزوار 
واملهتمني ملا تتمتع به من دقة وجودة عالية يف التصنيع وأسعار 

تنافسية مقارنة مع الرشكات العاملية يف هذا الصدد . 
يف  كبري  دور  لها  الروبوتات  أن  املزروعي  وأضاف 
املعركة  أرض  يف  خاصة  املستقبلية  العسكرية  العمليات 
أن  شأنه  من  والذي  واملحظورة  الوعرة  واملناطق 
ميادين  يف  الجنود  عىل  املحتملة  الخطورة  من  يقلل 
ابتكارا   120 عىل  يزيد  ما  أنجز  أنه  إىل  مشريا  القتال 

الناس يف مختلف  حياة  تسهيل  فعال يف  بشكل  ساهمت 
الدفاع الدويل  االستخدامات. وأشار املزروعي إىل أن معرض 

االبتكارات  أحدث  الستكشاف  عاملية  منصة  ميثل   2019 آيدكس 
التقنية يف مجاالت الدفاع و الذكاء االصطناعي ويعد نافذة عاملية للرشكات 

والصناعات املحلية يف مجال الدفاع واألمن مبا يعزز تنافسيتها عامليا ويسهم بالنهوض 
بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية اإلماراتية. الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة 
األكرب يف تاريخ معريض الدفاع الدويل /آيدكس 2019/ والدفاع البحري /نافدكس 2019/ 
الوطني  أبوظبي  مركز  يف  الحايل  الشهر  من   21 حتى  وتستمر  األحد  أمس  انطلقت 

للمعارض مبشاركة دولية واسعة.

روبوتات إماراتية تلفت األنظار 
في آيدكس 2019


