
النشرة اليومية
اإلمارات العربية املتحدة - القوات املسلحة

مديريـــة التوجيــه املعنــوي

اليوم4
مجلة عسكرية واسرتاتيجية

25 فبـــراير2015

درع الوطن ......  مسرية وطن

19

20
»المعدات الواقية« 
تقلص األخطار وتواكب 
تطوير المقاتالت

الجناح الروسي 
يستعرض أكثر من 
700 نظام أسلحة 
عالي الدّقة في 
»آيدكس 2015«

مليار درهم قيمة صفقات المعرض +13
حتى نهاية اليوم الثالث



25 فرباير 2015

2015 2

قام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائد األعىل 
للقوات املســلحة أمس بزيــارة ملعرض األنظمة 
غري املأهولة “ يومكس” الذي يصاحب ألول مرة 
فعاليات معرض الدفاع الدويل “ آيدكس 2015“. 
وشــملت الجولة التي قام بها صاحب السمو 
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان عــددا من 
الــركات الدولية والوطنيــة العارضة يف منصة 
“يومكس“ وتعرف ســموه من العارضني وممثيل 
الــركات عىل أبرز ابتــكارات الركات املصنعة 
لألنظمة الدفاعية املسرية عن بعد واستخدامات 

تكنولوجيا الطائرات غري املأهولة. 
بعدها قام صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان بزيارة إىل جناح جمهورية سلوفاكيا 
حيث التقي ســموه معايل مارتن غلفاتش وزير 
الدفــاع الســلوفايك وتم تبــادل االحاديث حول 

مشــاركة وزارة الدفــاع الســلوفاكية يف معرض 
“ آيدكــس 2015 “ بأربــع رشكات متخصصة يف 
الصناعات الدفاعية يف املجاالت الربية والجوية. 

قام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم ديب »رعاه الله« اليــوم بجولة تفقدية يف 
معرض الدفاع الدويل “ آيدكس 2015 “ يف يومه 

الثالث. 
وقد تفقد ســموه عددا من األجنحة الوطنية 
واألجنبيــة املشــاركة يف املعرض مــن بني 1200 
رشكة وجهة عربية ودولية تشارك يف هذا الحدث 
العاملــي الذي يعد من بني أكــرب وأهم املعارض 

واملؤمترات الدفاعية عىل مستوى العامل. 
واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم جولته للمرة الثانية يف املعرض بتفقد 
جنــاح رشكة االمارات لتقنيات الدفاع واطلع من 
القامئني عليه من الكوادر الوطنية عىل التقنيات 
املتطورة التي تســتخدم يف املركبات العســكرية 
الربيــة والتي يتم تجهيزهــا يف مصانع الركة يف 

دولة االمارات بخربات وطنية. 
ثم توقف ســموه عند جناح “ إيروســبيس” 
“ aerospace “ لتصنيــع الطائــرات بدون طيار 
والتي تطري بواسطة “ الروبوت كونرتول” واستمع 
ســموه إىل رشح حول التقنيات املســتخدمة يف 
هذه الطائرة املسرية والتي يتم تصنيعها يف دولة 
االمارات بأيــد وخربات إماراتيــة وتتميز بتقنية 
عاليــة ومتطورة ويدخــل يف تصنيعها مواد متنع 

اكتشــافها من قبل الــرادارات ويطلــق عليها” 
 . “ hamer head p.ihh

وعرج ســموه يف ختــام جولته عــىل جناح “ 
يومكــس “ التابــع الحــدى الــركات الصينية 
املتخصصــة يف صناعــة الطائــرات “ الريبوت” 

االستكشافية واطلع عىل تقنياتها العالية. 
وأبــدى صاحب الســمو نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب إعجابــه 
بالصناعات الدفاعيــة الوطنية عالية الجودة من 

حيث التقنيــات املتطورة املســتخدمة يف هذه 
الصناعــات التي تشــمل الطائــرات واملدرعات 
واملركبات العسكرية واالنظمة الدفاعية الرقمية 

وغريها من التقنيات املستخدمة عامليا. 
وأكد سموه أن قطاع التصنيع يف دولتنا يتطور 
نوعــا وكام وتقنيــة خاصة أن كوادرنــا الوطنية 
لهــا الدور القيــادي واملســؤولية االوىل يف إدارة 
وتشــغيل هــذه الصناعات الحيويــة التي تعترب 

رافدا من روافد اقتصادنا الوطني وتنويعه. 

محمد بن راشد يقوم بجولة تفقدية في »آيدكس 2015«

محمد بن زايد يزور عددًا من األجنحة المشاركة في »آيدكس 2015«
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
“ رعاه اللــه “.. أن دولة اإلمارات ماضية يف تحقيق 
أهدافها التنموية ضمن شــتى املجاالت وفق رؤية 
واضحة تسترف املستقبل وتهيئ له من املقومات 
ما يخولهــا الحفاظ عىل ريادتهــا ورفعتها بني دول 
العامل األكــر تقدما و يكفل لها حامية مكتســباتها 
والذود عنها و صــون انجازاتها وإحراز مزيد منها.. 
وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولة “ حفظه اللــه “ ومتابعة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
ودعم أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات.
وقال ســموه يف حديــث له مبناســبة معرض 
ومؤمتــر الدفاع الدويل “ آيدكــس 2015 “ .. إن 
انجازات دولة اإلمارات طالت القطاعات كافة و 
قامت عىل ســواعد أبنائها األوفياء املخلصني مام 
يعظم قيمة االنجاز و يجعله مصدر فخر واعتزاز 
و يرســخ قيمة إسهامهم كقدوة لألجيال القادمة 
وحافــزا لهم عىل امليض يف حمل رســالة التطوير 
والتزود بالعلم واملعرفة التي تعينهم عىل تحمل 
مســؤولية الوصول بوطننا إىل مســتويات أرقى 
وأرفــع مــن التميز .. وذلك ضمن شــتى دروب 
التنمية اإلنســانية .. وذلك تأكيــدا للنهج الذي 
طاملا سارت عليه دولتنا منذ عهد املؤسس الوالد 
- املغفور له - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 
رحمه الله - يف تجاوز تحديات الحارض إىل آفاق 
التطوير الواســعة مبا تبر به مــن رحابة األمل 
وما يتطلبه الوصول إليها من دقة واتقان للعمل.
وأعرب سموه عن ارتياحه للتطور الكبري الذي 
يشهده معرض ومؤمتر الدفاع الدويل منذ انطالقه 
.. مثمنا سموه عاليا الرعاية والدعم الكبري اللذين 
يوليهام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان للحدث مام كان لــه بالغ األثر يف نجاحه 

بهذه الصورة املرفة.
وأثنى سموه عىل الجهود املخلصة وراء تنظيم 
حــدث مبثل هــذا الحجــم واملكانــة إذ توضح 

لغة األرقــام مدى النجاح الــذي أحرزه املعرض 
كحــدث بــات يتبــوأ مكانــة متميزة بــني أهم 
معارض الدفاع يف العامل مبا يســتقطبه سنويا من 
كربيات املؤسسات والركات املنتجة لتجهيزات 
واملعــدات الدفاعيــة والنمو املســتمر يف أعداد 
املشاركني والعارضني .. مام يعكس تصاعد مؤرش 
الثقة يف املعرض واإلقبال عليه كمحفل أول ليس 
فقط لعرض التجهيزات الدفاعية ولكن أيضا للقاء 
العقول واألفكار و مســاحة للحوار البناء واملثمر 
بــني خرباء وقــادة هذا القطاع الحيــوي والذين 

يفدون إليه سنويا من مختلف بقاع العامل.
وأشاد سموه باملعرض باعتباره أحد الواجهات 
الحضاريــة الطيبة لدولة اإلمــارات و بقيمته يف 
ناحية تبادل الخربات واألفكار حول حلول الدفاع 
ومعداته ما يوفر القدرة عىل االطالع عىل أحدث 

مــا توصل إليــه العامل يف هذا املجــال .. كام أنه 
فرصة للتعريف بالصناعات الدفاعية املتطورة يف 
بالدنا والتي تواكب حرصنا عىل توفري الضامنات 
التي تكفل لقواتنا املســلحة أن تكون دامئا عىل 
أهبــة االســتعداد لحاميــة ترابنــا ومواجهة أية 
تحديات قد تحيق بأمن وطننا أو تتهدد ســالمة 

أبنائه وكل من يعيش عىل أرضه.
ونوه صاحب السمو نائب رئيس الدولة بتنامي 
أهمية “ آيدكــس “ خاصة يف الوقت الذي متوج 
فيــه املنطقــة بتحديات جســام وتتصاعد وترية 
املخاطر التي تواجه املنطقة والعامل السيام خطر 
اإلرهاب الــذي بات ميثل أحد أهــم التحديات 
الخطرية التي تتهدد العامل ومتيل عليه االستعداد 
ملواجهته والعمل عىل اســتئصاله مبا يحفظ أمن 

األوطان وسالمة واستقرار الشعوب.

محمد بن راشد.. اإلمارات تمضي بخطى ثابتة في مجال 
التصنيع الدفاعي لتلبية احتياجاتها وتعزيز قدراتها الدفاعية
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قام سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجامن أمس بزيارة تفقدية ملعرض الدفاع الدويل 
“آيدكس 2015” مبركز أبوظبي الوطني للمعارض. 
واســتهل ســموه جولته بزيارة معــرض الدفاع 
البحــري “ نافدكــس 2015” الذي يشــكل منصة 
عاملية الســتقطاب أكرب املتعاقدين املتخصصني يف 

تقنيات وخدمات الدفاع واألمن البحري. 
وتعرف ســموه عىل أحــدث التقنيات الدفاعية 
البحريــة يف مجاالت الســفن الحربيــة واملراكب 
البحريــة واملركبــات الربمائية واملعــدات القتالية 
وأنظمة أمن السواحل وحلول االتصاالت البحرية. 
وزار سموه بعد ذلك عددا من األجنحة الدولية 
والــركات املحليــة والعامليــة املعنيــة بالصناعة 
املدنية والعسكرية وتفقد أحدث املعدات واآلالت 

واالجهزة الدفاعية الربية والبحرية والجوية. 
وتعرف ســمو الشــيخ عامر بن حميد النعيمي 
من كبار املسؤولني يف الركات والهيئات الصناعية 
عىل املعروضــات وأحدث ما أنتجته تلك الركات 
يف مجال التصنيع الدفاعي وعىل الخطط واملشاريع 
املستقبلية لتلك الركات.  كام زار سموه بعد ذلك 

معــرض ومؤمتر األنظمة غــري املأهولة “يومكس” 
الذي تشارك فيه 33 رشكة محلية وعاملية.. واستمع 
سموه من رؤساء الركات املشاركة يف املعرض إىل 
رشح حــول آلية عمل األنظمة غــري املأهولة التي 
متثل التقنيات األحدث من األنظمة الدفاعية وهو 

التوجه العاملي الذي تتطلع إليه مختلف األطراف 
املعنية بالصناعات الدفاعية عىل مستوى العامل إذ 
إنه يعــد توجها مهام وحيويا مــن ناحية الحفاظ 
عىل األرواح البرية والحامية من فقدانها سواء يف 

املجاالت العسكرية أو املدنية.

شــهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 
األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي أمس انطــالق العروض الحية لألنظمة غري 
املأهولــة يف منطقة طريف باملنطقة الغربية ضمن 
فعاليات معرض األنظمة غــري املأهولة “يومكس” 
املصاحــب ألعــامل معرض الدفاع الــدويل ايدكس 
2015.  وحرض العــروض الحية للتحكم بالطائرات 
عن بعد ســعادة اللواء الركن عيىس ســيف محمد 
املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة وعدد 
من كبار ضباط القوات املســلحة والوفود املشاركة 
يف معــرض ايدكــس 2015.  وتضمنــت العــروض 
الجوية مرحلة اقالع الطائــرات بدون طيار ونقلها 
الصــورة الجوية املســتهدفة من مســافات بعيدة 
حيث شــاركت يف العروض أبــرز أنظمة الطائرات 

بدون طيار التي يتحكم بها عن بعد.

عمار النعيمي يزور معرض »آيدكس 2015«
استهل جولته بزيارة معرض الدفاع البحري »نافدكس«

هزاع بن زايد يشهد عروض األنظمة غير المأهولة ضمن معرض »يومكس«
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واصل الفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أمــس زيارته لفعاليات وأجنحــة معرض الدفاع 

الدويل “آيدكس 2015”. 
  وأطلع ســموه الرئيس السوداين املشري عمر 
البشــري يف جولــة بجنــاح وزارة الداخليــة عىل 
األجيال الحديثة للتقنيات والخدمات اإللكرتونية 
للــوزارة من بينها مــروع املنافــذ اإللكرتونية 

ونظام مراكز الدفاع املدين الذكية. 
  ودشن سموه يف جناح وزارة الداخلية دورية 
الدعم األمنــي “RAPTOR “ واملجهزة بأحدث 
املعدات والتقنيات املتطــورة وكامريات املراقبة 
الحديثــة.  و تقدم الدورية الدعم األمني لجميع 
الدوريات العاملة يف امليدان وتتالءم مع مختلف 

الظروف واملناطق. 
ووجه ســموه منتســبي الدعــم األمني خالل 
اطالعه عىل محتوياتها مبضاعفة الجهود وتسخري 
جميــع اإلمكانات لالرتقــاء مبســتويات العمل 
الرطــي واألمنــي واالهتامم بتأهيــل وتدريب 
الكوادر البرية والوطنية ورفع كفاءتها وتطوير 

األجهزة واملعدات األمنية. 
  كام جال ســموه يف معــرض ومؤمتر األنظمة 
غــري املأهولــة “يومكس” الذي يقــام تزامنا مع 
“آيدكس” واطلع عــىل معروضات الركات من 
أنظمــة متطــورة ومنصة احرتافيــة ومتخصصة 

ملصنعــي ومزودي األنظمة غــري املأهولة لعرض 
أحدث االبتــكارات يف املجــال الدفاعي الحيوي 
وتفقد ســموه أجنحة الركات العاملية وشاهد 
منطقة العارضني الجدد وما تشــمله من أحدث 

األسلحة واملعدات يف مجال الدفاع واألمن.

سيف بن زايد يتفقد »آيدكس 2015« ويدشن دورية 
»RAPTOR« الدعم األمني

اســتقبل معايل محمد أحمد البــواردي الفاليس 
وكيــل وزارة الدفاع مبكتبــه يف معرض “ ايدكس 
2015 “ مبركــز أبوظبي الــدويل للمعارض أمس 
كال عىل حده معايل الفريق مهندس عبدالرحيم 
محمد حسني وزير الدفاع السوداين ومعايل جالو 

مامدو باتيا وزير الدفاع الوطني املوريتاين 
ورحــب معايل وكيل وزارة الدفــاع بالوزيرين 
وبحث معهم عالقات واوجه التعاون القامئة بني 
دولة االمارات العربية املتحدة ودولهم وجوانب 
تفعيلهــا وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشــرتكة 
باملجــاالت  الصلــة  الشــؤون ذات  إضافــة إىل 

العسكرية والدفاعية. 

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد من الوزراء و كبار المسئولين الزائرين

البواردي  مستقبالً وزير الدفاع الوطني املوريتاين
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استقبل ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 
الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة مبكتبه يف 
معــرض “ايدكس 2015” عىل حدة أمس كال من 
معايل ذاكر حســنوف وزير الدفاع يف اذربيجان 
واللــواء عبد الــرزاق الناضوعي رئيــس األركان 
الليبي والفريق ســريجي جورولوف رئيس لجنة 
الدولة للشــؤون العسكرية الصناعية البيالرويس 
و اللــواء الركن حســن بن حمزه الشــهري قائد 

قوات درع الجزيرة املشرتكة.
ورحــب ســعادته بالضيوف وبحــث معهم 
أوجه التعاون القامئة بني دولة االمارات العربية 
املتحدة ودولهم مســتعرضا معهم ســبل دعم 
مجــاالت التعاون وتنميــة العالقــات الثنائية 
السيام يف الشــؤون الدفاعية مبا يخدم املصالح 

املشرتكة. 
وجرى تبادل األحاديــث حول معرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل “آيدكس 2015” الذي يعد منصة 
عاملية مهمة تعرض أحدث التقنيات واملشــاريع 
املعنية يف شــؤون الدفاع ومستجدات الصناعات 
العســكرية إىل جانب مناقشــة آخــر التطورات 
الراهنــة يف املنطقــة والقضايــا ذات االهتــامم 

املشرتك.

استقبل ســعادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص 
العلــوي قائد القــوات الجوية والدفــاع الجوي 
مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل ” آيدكس 2015” 
امس الفريق مهندس ستيف ريب مدير التطوير 
يف االدارة العامة للتسليح الفرنيس و يب كيه بهال 

ممثل رئيس األركان الهندي .
وتم خالل اللقاءين الــذي حرضهام عدد من 
ضبــاط القوات الجوية والدفــاع الجوي وأعضاء 
الوفد املرافق للضيفني مناقشة عدد من املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك

رئيس أركان القوات المسلحة يبحث التعاون الدفاعي 
مع كبار زوار معرض آيدكس

قائد القوات الجوية يلتقي عدد من كبار الضباط

حمد الرميثي مستقبالً عبد الرزاق الناضوعي رئيس األركان الليبي

.. ومستقبالً وزير الدفاع يف اذربيجان

ابراهيم العلوي مستقبالً مدير التطوير يف االدارة العامة للتسليح الفرنيس
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استقبل ســعادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة 
االمداد مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل ” آيدكس 2015 ” أمس الفريق ناتنوير 
حسني وزير التصنيع الحريب الباكستاين و اللواء جان فرانسوا كارغدمون مدير 

افريقيا والرق االوسط لدى املديرية الدولية للتسليح يف فرنسا.
وتــم خالل اللقــاءات الذي حرضها عــدد من ضباط القوات املســلحة 
وأعضاء الوفد املرافق للضيف مناقشــة عدد مــن املواضيع ذات االهتامم 

املشرتك

استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرخ قائد القوات 
البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل “آيدكس 2015” اليوم اللواء أرتورايت 
نائــب وزير الدفاع الفنلندي والعميد الركن بحــري خليفه بن عبدالله آل 
خليفه قائد ســالح البحرية امللكية البحريني والفريق محمد ذكاء الله قائد 
القوات البحرية الباكســتانية وتم خالل االجتامعات التي حرضها عدد من 
كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون، 

ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.

اســتقبل العميــد الركن صالح محمد صالح العامــري قائد القوات 
الربيــة يف مكتبــه باملعرض أمــس كال عىل حده الفريق ســريجي 
قورلو رئيس لجنة الدولة للشــئون العسكرية الصناعية بجمهورية 
بيالروســيا و اللواء بيونغ جوو كانغ نائب وزير القوة العســكرية 
وادارة املــوارد يف وزارة الدفــاع يف كوريــا الجنوبية و كيه يب ممثل 
رئيــس األركان الهندي وذلك عىل هامش زيارتهم لفعاليات معرض 

آيدكس 2015.

استقبل اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي الوكيل املساعد للسياسات 
والشؤون االسرتاتيجية مبكتبه يف معرض »آيدكس« أمس  الفريق أول ماركو 
ذولياين نائب القائد األعىل لقوات التحالف للتحول الذي يزور البالد لحضور 
فعاليــات املعرض. وتم خالل االجتامع الذي حــرضه عدد من ضباط وزارة 
الدفاع وأعضاء الوفد املرافق للضيف، اســتعراض أوجه التعاون والتنســيق 
القائم بني الجانبني، إىل جانب مناقشــة عدد من املواضيع العسكرية ذات 

االهتامم املشرتك.

رئيس هيئة االمداد يلتقي عدد 
من كبار الضباط

قائد القوات البحرية يستقبل عددًا 
من ضيوف معرض آيدكس

قائد القوات البرية يلتقي عددا 
من كبار العسكريين

الوكيل المساعد للسياسات والشؤون 
االستراتيجية يلتقي نائب قائد قوات التحالف

املرخ مستقبالً نائب وزير الدفاع الفنلنديالرميثي مستقبالً نائب القائد األعىل لقوات التحالف

العامري ورئيس لجنة الدولة للشئون العسكرية الصناعية يف بيالروسيا البلويش مع مدير افريقيا والرق االوسط لدى املديرية الدولية للتسليح يف فرنسا
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تخضــع مقاتلــة رافــال املتعــددة األدوار بانتظام 
للرتقيــات لزيــادة قدراتها العســكرية وتســهيل 
عمليات الدعــم والصيانة. ومن املقــرر أن تدخل 
F3R Standard الخدمة عام 2018 وســوف تضم 

عدداً كبرياً من التحسينات مثل:
اإلدماج التام لصــاروخ Meteor، وهذا الصاروخ 
املــزود مبحــرك نفــاث واملصمم للتصــدي لجميع 
األعداء املعروفــني واملتوقعني يف عمليات االعرتاض 

الجوي. 
 L16 مزيد مــن التحســينات لوصلــة البيانات
لزيــادة قدرات تبــادل املعلومــات التكتيكية، مع 
الحفاظ عىل التوافق الكامل مع غريها من املعدات 

الفرنسية والحليفة.
اإلدمــاج الكامــل للذخــرية SBU-54 املوجهــة 
 Hammer بالليــزر، وهي بديــل لزمرة الذخــرية
)الذخــرية الخفيفة الحركة والبعيدة املدى(، بحيث 
يتم السامح بإطالق السالح من خالل إدارة تحديد 
األهداف بالليــزر يف أي مكان ضمن حدود الغالف 

الناري.
اعتــامد نظــام AGCAS اآليل بالكامــل، والذي 
ســيؤدي تلقائياً إىل جعل رافال يف مستوى الطريان 
األفقــي إذا تم الكشــف عــن مخاطــر االصطدام 

باملوانــع االرضيــة CFIT. وقــد تــم تصميم هذا 
النظام لتنفيذ االســتعادة التلقائية للوضع الطبيعي 
عند ترجيح حدوث االصطــدام بالتضاريس، حيث 
ال تســتغرق منــاورة “الرتنح والعــودة إىل الوضع 
السوي” سوى بضع ثوان، دون اتخاذ أي إجراء من 
قبل الطيار. وســوف يتبني أن هذه خطوة متقدمة 

وحاسمة من أجل سالمة الطريان.
إدخال تحسينات عىل الرادار RBE2، مع إدخال 
وضعيــات جديدة أكــر كفاءة ملكافحــة إجراءات 

التشويش املضادة.
 S وتعزيز الوضعية Mode 5  تنفيــذ الوضعيــة

.IFF
إدخال جيل جديد من حاضن خزان إعادة التزود 
بالوقود أثناء الطريان، الســتخدامه بصورة رئيســية 
من قبــل البحرية الفرنســية من املحطــة الجوية 
البحرية Landivisiau ومن حاملة الطائرات شارل 

ديغول.
اعتامد حاضــن التهديف Talios الذي ســيحل 
محل حاضــن Damoclès الحــايل. وهذا الحاضن 
من الجيل الجديد سيسمح باالشتباك مع األهداف 

ذات املدى األبعد.
إدخال تحسينات عىل نظام GPS لتحسني قابلية 

التشــغيل البينــي املتوافق مع الــركاء يف حلف 
الناتو.

إدخال تحسينات عىل نظام SPECTRA للحرب 
اإللكرتونية.

 Pod إدخال وضعيات تشــغيل جديدة لحاضن
.Reco NG recc

 F3R بدأت االختبارات عىل وظائف جديدة لطائرة
Standard  يف أبريــل 2014، وســوف تســتمر حتى 
أواخر 2017، عندما يتــم منح التأهيل من قبل وزارة 
الدفــاع الفرنســية. وقد أجريت السلســلة األوىل من 
Dassault Avia-  للتجارب من قبل املهندسني يف رشكة

tion يف ايســرت عىل منصات اختبار ثابتة قبل تسجيل 
الرحالت األوىل يف يوليو 2014. وقد ركزت االختبارات 

.Meteor األولية عىل نظام مكافحة الحرائق
مع قدوم طائرة F3R Standard ســيتم تجهيز 
مقاتلــة رافــال املتعــددة األدوار بأفضل مجموعة 
مــن أجهــزة االستشــعار واألســلحة املصممة من 
 Dassault قبل الصناعة الفرنســية. وتعمــل رشكة
Aviation ورشكاؤهــا بالفعــل عــىل إدخال مزيد 
من التحســينات إلدخالها يف مرحلة ما خالل العقد 
القادم لتعزيــز القدرات القتاليــة املثرية لإلعجاب 

لطائرة رافال.

تطويرات وتحسينات تعزز قدرات المقاتلة رافال
RAFALE F3R STANDARD  بدء االختبارات النظامية لطائرة

20159
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أكد عــيل محمد مصلــح األحبــايب رئيس مجلس 
إدارة مدينة توازن للسالمة واألمن وإدارة الكوارث 
“ جاهزيــة” عىل أهمية مشــاركة “ جاهزية “ يف 

معرض ايدكس 2015 .
وأوضــح أن معــرض ايدكــس يعترب مــن أكرب 
املعارض الدفاعية يف العامل ، كام أنه املنصة املثالية 
أمام قادة الصناعة والــركات الدفاعية يف الدول 
الكربى لعــرض آخر األنظمة واملعــدات يف مجال 

الدفاع واألمن .
وأكد االحبايب عىل األهمية التي تكتسبها  مدينة 
تــوازن يف توحيد الجهــود والتدريبات املشــرتكة 
لجميع الجهات املعنية بالدولة يف مجال التدريب 
عىل مكافحة الحرائق واألمن والسالمة واإلسعافات 
األولية، بشــكل يجعل من هــذه التدريبات تنال 

أفضل املعايري والتقييامت العاملية.
وأفــاد أن جاهزيــة هي إحــدى رشكات توازن 
القابضة وهو مروع ضخم الهدف منه املساهمة 
يف درء املخاطــر و حفــظ األمن و الســالمة للفرد 
و املجتمع ,ومن هنا ظهرت الحاجة إلنشــاء مركز 
تدريبي منفصل يتمتع بكافة املؤهالت و القدرات 

املهنية و الفنية يف مجال األمن و السالمة.
 وقال األحبايب: تقــوم جاهزية بتوفري خدمات 
التدريب الفني واملهني والتخصيص واملشــرتك بني 
مختلــف الجهــات املختصة يف مجاالت الســالمة 

واألمــن والجاهزيــة وإدارة األزمــات والكوارث. 
وتسعى جاهزية لتوفري التدريب الالزم للمساهمة 
يف بنــاء وتعزيز قــدرات دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة لحاميــة املجتمع واملكتســبات واملرافق 

الحيوية.
 وأضــاف أن “ جاهزيــة” تحرص عــىل توحيد 
املناهــج التدريبية وأســاليب العمــل إىل جانب 
توحيد املعدات املســتخدمة ، بشكل يلبي رؤية “ 
جاهزيــة” بجعل كل التدريبات  واملؤهالت تحت 

مظلة واحــدة، مع العلــم أنه يف الســابق كانت 
الجهــات العســكرية أو الحكوميــة تعتمد برامج 
تدريب خاصة بهــا ، وكل جهة تتبع مركز تدريب 
معني، ولكن القيادة الرشــيدة إرتأت توحيد جهود 
التدريب والتأهيل عىل األمن والســالمة ومكافحة 

الحرائق ، تحت مظلة “ جاهزية”.
وقال:” مع تزايد التحديات واملتغريات املتعلقة 
باألمــن الوطني، تحتم عىل جميــع الجهات ذات 
الصلة أن تســعى للتطور بشــكل يتيح لها مواكبة 
تلــك املتغريات. وإذا ما عجــزت تلك الجهات عن 
تبنــي جوانب التخطيط منــذ املراحل األوىل، فإن 
ذلك من شــأنه أن يفاقم الضغط عىل املؤسسات 
العسكرية بحيث تضطر لتوسيع مشاركتها يف مهام 
غري عســكرية مام يقلل من فــرص نجاح عمليات 

إدارة الطوارئ.
واضــاف كذلك “ لقــد قمنا بإطــالق جاهزية 
لتكــون مــن أفضل منشــآت التدريــب يف مجال 
مكافحة الحرائق الربية والبحرية والجوية وتهدف 
جاهزيــة لتقديــم مايزيد عــن 35 دورة تدريبية 
إلرضــاء جميع املتطلبــات التدريبيــة للعمالء يف 
قطاعي الصناعة والدفاع، وإن الدورات التدريبية 
املتوفرة ستكون معتمدة من قبل جهات اإلعتامد 
املحلية والدولية باملعايري املطلوبة إلرضاءعمالءنا.

»جاهزية« تعرض خططها لبناء مدينة عالمية للتدريب
رئيس مجلس إدارة مدينة توازن للسالمة واألمن وإدارة الكوارث : 
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يســهم آيدكس 2015 بشــكل 
الــراكات  بنــاء  يف  فعــال 
االســرتاتيجية بني دولة االمارات 
املتحدة ومختلف دول  العربية 
العامل، كــام أن نجاحه ينعكس 
بالتبعية عىل السياسة الخارجية 
صناعــة  أن  باعتبــار  للدولــة، 
املعارض بشكل عام تدعم القوة 
للنشــاط  الناعمة  االقتصاديــة 
الدبلومايس للدولة، كام أن حرص 
الدول كافة عىل املشــاركة فيه 
ينعكس عىل رضورة بناء قنوات 
تواصل واتصــال دامئة مع دولة 
اإلمارات، وكل ذلك وغريها يوفر 
اإلماراتية هوامش  للدبلوماسية 
حركة يف مختلف القضايا اٌقليمة 
والدوليــة، ويؤهلها للعب دور 
مميــز عــىل الســاحة الدولية، 
سياســياً واقتصاديــاً وأمنياً، كام 
يجعل منهــا طرفــاً محورياً يف 
مختلف الحوارات الجارية حول 

األمن واالستقرار العاملي. 

آيدكس ... قوة ناعمة

املقدم ركن / يوسف جمعة الحداد

راية املزروعي – درع الوطن 
اســتحوذت رشكة “ املراكــب “ الوطنية املتخصصة 
يف تصنيع الزوارق الرسيعــة العالية األداء ومقرها 
الشارقة ، عىل إنبهار زوار معرض إيدكس 2105 ملا 
عرضتــه الركة من قارب غري مأهول ، وهو الطراز 
»يب 7«، الذي ينتمي إىل فئة القوارب السطحية غري 
املأهولــة ، ويعمل دون طاقم قيادة ويتم تســيريه 
بالتحكم من مسافة تصل الـ نحو 60 كم ويستخدم 
يف االغــراض العســكرية واملدنيــة ، كالعمليــات 
الحربية واالســتطالع وحامية البيئــة ، كذلك ميكن 
إســتخدامه ملرافقة الســفن التجارية لحاميتها من 
التعــرض للقرصنــة البحريــة ، وهذا القــارب يعد 
أحدث ما صنعته الركة ، بعد االنتهاء من  تجاربها 
البحريــة التي أجرتهاعــىل القوارب غــري املأهولة 
بنجاح يف مرىس »الحمــرا مارينا« يف رأس الخيمة ، 
مام يدل عىل أن  النمو املتواصل الذي تحققه عاماً 
تلو اآلخر يعد إنجازاً عظيام يحســب لركة وطنية 

إماراتية تنافس أعتى الركات االوروبية .
من جهته ذكر مبارك أحمد بوعصيبة مستشــار 
تطويــر االعامل بركة املراكب أن الركة إماراتية 
املنشــأ وتــم تأسيســها يف العــام 2007 ونجحت 
يف أن تتصــدر مكانــة مهمة يف الصناعــة البحرية 
اإلقليمية، وتعّد اليوم واحدة من الركات املحلية 

الرائدة يف صناعة القــوارب ، بعدما نجحت العام 
يف تصنيع أحدث قارب ال يوجد شــبيهه باملنطقة 
العربيــة ، بعدما خضع لعمليــات تطوير وتجهيز 
وتصنيع لـ 4 سنوات ، مؤكدا أنه يتوقع أن يتعدى 
حجم مبيعاته ما يغطــي املنطقة العربية والدول 
االوروبيــة ، مشــريا اىل أنــه تم التواصــل بالفعل 
خالل االيام الثالثة املاضية للمعرض  مع عدد كبري 
من املؤسســات العســكرية لدول عديدة تأيت يف 
مقدمتهم دولة االمارات لضمه اىل أسطول سفنهم 
ومراكبهم ، الفتا اىل أن الركة ســتعمل مســتقبال 
عىل إدخال بعــض التطويرات التي تؤهله لخدمة 
القطــاع التجــاري أيضــا بجانب إســتخداماته يف 

املجال العسكري .
وأكــد بوعصيبــة أن رشكة املراكب تســهم من 
خالل هذه الصناعة ، لدعم املؤسسات العسكرية 
واملدنيــة التي تتعامل معها من خالل اســتخدام 
منتجاتها كجــزء من حزمة احتياجاتها األساســية 
، وهــذا يعني املزيد من الثقــة العتامد منتجاتها 
واســتخدامها القــوارب املصنعة مــن قبل الركة 
تحــت شــعار “ صنــع يف االمــارات “ ، وبتصنيع 
هذا القــارب تعلن املراكب عن دخــول عملياتها 
التصنيعيــة إىل فئــة متقدمــة، ستســاعدها عىل 

تحقيق املزيد من الشهرة حول العامل.

القارب »بي 7 « يستخدم عسكريا ومدنيا 
دون طاقم ويتحكم فيه عن بعد

صناعة وطنية %100



25 فرباير 2015

2015 12

راية املزروعي – درع الوطن 
أســتعرضت رشكة مهيندرا االمــارات لتصفيح 
املركبات بـ أيدكس 2015 ، قوة تحمل السيارة 
املصفحــة الـــ النــد كــروزر 200 والتــي تم 
تصفيحهــا وتجهيزها مبصانعهــا برأس الخيمة، 
لتتحمــل 193 طلقــة رصــاص 7.62 مليمرت ، 
و4 قنابل يدوية عىل ســقف الســيارة ، وألغام 
أرضيــة تحت الشاســيه ، وألغــام جانبية عىل 
بعــد 3 أمتار من الســيارة بكمية 15 كجم من 
نــوع tmt ، وعــىل الرغم من هــذا الكم من 
الطلقات وااللغام فلم تنجح يف إخرتاق السيارة 
املصفحة وظل راكبوها يف مأمن من كافة تلك 
االســلحة ، وتعد “ماهيندرا اإلمــارات” رشكة 
مصنعة للعربات املدرعة املخصصة ملجموعات 
متنوعة مــن التطبيقات مبا لديها من  خربة يف 
مجاالت النامذج والهندســة وتصنيع السيارات 
املصفحة وغريهــا من العربــات املدرعة،هذا 
ما أكد عليه ســامي بن كحلــة مدير املبيعات 
بـ مهيندرا االمارات لتصفيح املركبات ، مشــريا 
اىل أن تصفيح الســيارات يشــمل الســيارات 
العســكرية واملدنيــة وال يقتــر عــىل أنواع 
معينة من السيارات ، ووفق ما يتطلبه العميل 
حامية لالشخاص املســتهدفني واملمتلكات من 
أية أخطــار أو عمليات إرهابيــة ، الفتا اىل أن 

مهيندرا قامت بتقديم خدماتها عىل املستويني 
املحيل والعاملي .

وأضاف عىل الرغم من أن تصفيح الســيارة 
ال يقتــر عىل ســيارة دون أخرى إال أن %80 
من الســيارات التي يتــم التعامل معها مبصنع 
الركة بــرأس الخيمــة الند كــروزر ، مضيفا 
اىل أن التصفيــح اليقتر عــىل جزء دون آخر 
من الســيارة بل يتم التعامل مع كامل جســم 
الســيارة والزجــاج وحتــى االطــارات ، ويتم 

تصنيف الســيارات املصفحــة اىل درجات تبدأ 
من تصفيــح B4  و B5 و B6 و B7، وتختلف 
مــن درجة ألخرى وفق قوة التحمل مام يطلق 
عليها من أعرية ناريــة وقذائف والغام وقنابل 
يدوية ، الفتا اىل أنه تم إختبار ســيارة مصفحة 
بعــد أن تــم تجهيزهــا وارســالها اىل اململكة 
املتحدة ألختبارها هناك وتــم إعتامد صالبتها 
وعدم إخرتاقها وحصلت عىل شــهادة معتمدة 

.”VSAG12 ” B6 من اململكة املتحدة

أعلن معــايل اللواء الركن الدكتــور عبيد الكتبي 
رئيس اللجان العليا املنظمــة ملعرض ومؤمترات 
الدفــاع الــدويل “آيدكس 2015” عــن صفقات 
عســكرية بقيمــة ثالثة مليــارات و955  مليون 

درهم يف ثالث أيام املعرض. 
جاء ذلــك خالل املؤمتر الصحفــي الذي عقد 
أمس يف مركز أبوظبي الدويل للمعارض “ أدنيك“.

وشــملت الصفقــات ســبعة عقــود مع عدد 
من الركات املحليــة والعاملية متثلت يف تعاقد 
القوات املســلحة مــع رشكة تــوازن داينامكس 
املحليــة إحــدى رشكات مجموعة تــوازن لراء 

ذخائــر موجهة فائقة الدقة “ الطارق “ كصناعة 
وطنيــة يف دولة اإلمارات بقيمــة  1.530  مليار 

درهم. 
ويف مجــال صيانــة اآلليات تعاقــدت القوات 
املسلحة مع رشكة اإلمارات لألبحاث والتكنولوجيا 
املتقدمــة القابضــة املحليــة لتطويــر آليــات 
األوشــكوش “ M-ATV “ وتقديــم املســاندة 
الفنيــة مــن خالل توريــد قطع غيــار والصيانة 

بقيمة 864  مليون درهم . 
وتم التعاقــد مع رشكة كاراكال الدولية إحدى 
رشكات مجموعــة توازن لراء عــدد  80  ألف 

بندقيــة هجومية من نوع “ CAR 816 “ بقيمة  
763  مليون درهم . 

وقــال اللــواء الكتبــي إن القوات املســلحة 
تعاقدت مع رشكة “ أجوستا ويستالند” االيطالية 
لراء عدد تســع طائــرات عمودية بقيمة  732  

مليون درهم. 
وأضــاف أنه تم التعاقد مع رشكة “ راينمينتال 
إيرديفنس “ الســويرسية لتقديم اإلسناد الفني 
مــن خالل توريــد قطع الغيار وأعــامل الصيانة 
واالصالح لنظم مدفع ســكاي جــارد بقيمة  34  

مليون درهم.

سيارات مصفحة تتحدى األلغام والقنابل اليدوية جهزت 
بـ مهيندرا اإلمارات لتصفيح المركبات برأس الخيمة

صفقات بقيمة ثالثة مليارات و 955 مليون درهم في ثالث أيام المعرض 

يعد برنامج GESI  من شركة CAE نظام محاكاة بّناء مصمم ليدير متارين معقدة وشاملة 
لتدريب القادة واملوظفني العسكريني واملدنيني على القيادة والتحكم وإدارة الكوارث. 

وفي أوروبا، تستخدم سبع دول نظام GESI إلجراء تدريبات القيادة واملوظفني التي تعزز 
قدرة القادة على اتخاذ القرار ضمن مجموعة من السيناريوهات التشغيلية.

وقد تعاونت شركة CAE مع شركة روالند آند أسوسييتس R&A، لدمج قدرات نظام 
احملاكاة املسرحي املشترك Joint Theatre-Level Simulation (JTLS) من روالند آند 

أسوسييتس، مع نظام احملاكاة البّناء GESI من CAE إلنتاج نظام مشترك جديد يطلق 
عليه اسم نظام احملاكاة العاملي ”GlobalSim“. ومن خالل اجلمع بني نظامي JTLS و
GESI سيتم تقدمي أنظمة محاكاة بّناءة للمستويات التشغيلية والتكتيكية لتدريب 

القادة واملوظفني على اتخاذ قرارات دقيقة ومتبصرة في الوقت املناسب، لطيف كامل من 
العمليات، مبا في ذلك العمليات القتالية التقليدية وجهود اإلغاثة من الكوارث، وغيرها 

من العمليات غير احلربية.

يرجى زيارة جناح CAE في معرض آيدكس (القاعة رقم 1، جناح رقمB60)  ملشاهدة عرض خاص لنظام 
.GlobalSim احملاكاة البّناء

 milsim@cae.com
cae.com 

@CAE_Defence

جهوزية
املهمات
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تقــوم رشكــة CAE بتدريب الطيارين ومشــغيل 
أنظمة االستشــعار من الواليــات املتحدة واململكة 
 MQ-1 املتحدة وفرنســا ودول أخــرى، يف طائرات
Predator وMQ-9 Reaper، عــىل مجموعــات 
من املهارات الالزمة لقيادة وإدارة الطائرتني بدون 
طيار اللتني أصبحتا أصوالً مميزة يف مهام االستطالع، 
والتنسيق، والرضبات الجوية يف جميع أنحاء العامل. 
 Reaperو  Predator طائــريت  طواقــم  وتتلقــى 
التدريــب للتأهيل األويل والتدريب التنشــيطي أو 

اإلنعايش املتكرر الدوري وتأهيل املدربني.
وتقــوم رشكة CAE وموظفوهــا، مبوجب عقد 
ملدة خمس سنوات فازت به يف عام 2013، بتوفري 
الفصول الدراسية، وأنظمة املحاكاة، وكذلك تطوير 
الربامــج واملناهــج التدريبية لدعــم ما يقرب من 
1,500 طيــار ومشــغل ألجهزة االستشــعار، ممن 
يخضعــون لربنامج تدريب ســنوي يف أربع قواعد 

تابعة لســالح الجو األمرييك. ويقع مبنى املدرسة 
االبتدائية يف قاعدة هوملان لســالح الجو AFB، يف 
نيو مكسيكو، التي تعد موطناً  لوحدات التدريب 
 MQ-9و MQ-1 Predator الرسمي عىل طائريت
Reaper. كــام يتم توفري تدريــب إضايف من قبل 
CAE يف كريتــش AFB، بوالية نيفــادا، وقاعدة 
March Air Reserve Base بكاليفورنيا، وقاعدة 
 Hancock Field Air National الحرس الوطني
Guard Base، بنيويورك. وضعت القوات الجوية 
األمريكيــة وCAE منهجاً جديــداً يف أكتوبر، وتم 
أيضــا مؤخراً تنفيــذ  نظام إدارة محتــوى التعلم 
الجديد للربنامج. قال جورج ستيلامن، مدير موقع 
CAE يف Holloman AFB والطيــار املدرب عىل 
طائرة MQ-9 Reaper: “هناك عدد من الركات، 
ومنها CAE، تقوم بتســويق وبيــع األجهزة التي 
ميكــن اســتخدامها لتدريــب طواقــم الطائرات 

املوجهــة عن بعد. غري أن مــا تقوم CAE بتأمينه 
فهو املعرفــة الوثيقة والخــربات املتعلقة بكيفية 
تدريب الطيارين ومشغيل أجهزة االستشعار عىل 
اســتخدام الطائرات ألداء مختلــف أنواع املهام”. 
 MQ-1 يســتمر برنامــج التدريــب عىل طائــريت
Predator وMQ-9 Reaper يف وحدات التدريب 
الرســمية ملدة أربعة أشــهر تقريبا، ويشتمل عىل 
التدريــب األكادميــي، والتدريــب عــىل أنظمــة 
املحاكاة، وعىل الطريان الحي. ويتم قضاء نحو ربع 
وقت التدريــب يف الفصول الدراســية، بينام يتم 
توزيع الثالثة أرباع املتبقية بالتســاوي تقريباً بني 
التدريــب باملحاكاة والتدريب عىل الطريان الحي. 
ويتــدرب الطيارون ومشــغلو أجهزة االستشــعار 
كطاقــم باســتخدام أجهزة محاكاة الطــريان التي 
 GCS تشبه إىل حد كبري محطات املراقبة األرضية

التي تستخدم يف العمليات. 

شركة CAE توفر التدريب الشامل 
على األنظمة غير المأهولة

يعد برنامج GESI  من شركة CAE نظام محاكاة بّناء مصمم ليدير متارين معقدة وشاملة 
لتدريب القادة واملوظفني العسكريني واملدنيني على القيادة والتحكم وإدارة الكوارث. 

وفي أوروبا، تستخدم سبع دول نظام GESI إلجراء تدريبات القيادة واملوظفني التي تعزز 
قدرة القادة على اتخاذ القرار ضمن مجموعة من السيناريوهات التشغيلية.

وقد تعاونت شركة CAE مع شركة روالند آند أسوسييتس R&A، لدمج قدرات نظام 
احملاكاة املسرحي املشترك Joint Theatre-Level Simulation (JTLS) من روالند آند 

أسوسييتس، مع نظام احملاكاة البّناء GESI من CAE إلنتاج نظام مشترك جديد يطلق 
عليه اسم نظام احملاكاة العاملي ”GlobalSim“. ومن خالل اجلمع بني نظامي JTLS و
GESI سيتم تقدمي أنظمة محاكاة بّناءة للمستويات التشغيلية والتكتيكية لتدريب 

القادة واملوظفني على اتخاذ قرارات دقيقة ومتبصرة في الوقت املناسب، لطيف كامل من 
العمليات، مبا في ذلك العمليات القتالية التقليدية وجهود اإلغاثة من الكوارث، وغيرها 

من العمليات غير احلربية.

يرجى زيارة جناح CAE في معرض آيدكس (القاعة رقم 1، جناح رقمB60)  ملشاهدة عرض خاص لنظام 
.GlobalSim احملاكاة البّناء

 milsim@cae.com
cae.com 

@CAE_Defence

جهوزية
املهمات

Nation Shield_IDEX2015_GESI_Mission-Ready_half-page_AM311.indd   1 2015-01-14   11:09 AM



25 فرباير 2015

2015 14

تم تطويــر املركبة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة  
JLTVمن قبل الجيش األمرييك وســالح مشــاة 
البحرية بوصفها الجيــل التايل للمركبة املتعددة 
 High العجــالت والعاليــة القدرة عــىل التنقل
Mobility, Multi-Wheeled Vehicle: HM-

MWV التــي مــا زالــت يف الخدمــة منذ عام 
1985. وقــد حــددت وزارة الدفــاع األمريكية 
الحاجــة إىل مركبة أكر كفاءة الســتعادة القدرة 
عــىل التنقل بســهولة مــع توفــري الحامية التي 
فقــدت ألن املركبات املتعددة العجالت والعالية 
القــدرة عــىل التنقل كانــت ثقيلــة التدريع يف 
محاولة لتوفري مزيد من الحامية لراكبي املركبة. 
وكانــت املركبات مقيدة أيضاً باملســاعي الرامية 
لزيــادة الحمولــة الصافية، وتوفري مســتوى ما 
من توليــد الطاقــة الكهربائية، وإدمــاج البنية 
الهندســية الجاهزة واملؤكدة املعلومات للقيادة 
والســيطرة واالتصاالت والحواسيب واملعلومات 

االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.
 Lockheed من صنــع JLTV تعتــرب مركبــة
Martin Team أكر بكثري من مجرد شاحنة. فهي 
عبارة عن نظام قتال تكتييك نظام متكامل يلبي 
متطلبات الحقبة الحاليــة، وقد تم تصميمه مع 
أخذ املستقبل يف االعتبار. وهي تقدم مستويات 
مــن الحاميــة للطاقــم مــن األلغــام والكامئن 

MRAP، وزيادة كبرية يف األداء والحمولة، فضال 
عن زيادة املوثوقية، وكفاءة متميزة يف استهالك 

الوقود، وتكاليف منخفضة للعمليات والدعم.
Lockheed Mar- رشكــة  فريــق   تتألــف 

tin JLTV مــن عــدد مــن الــركات املرموقة، 
التــي تتمتع بعقود من الخــربة يف إنتاج املركبات 
 BAE العســكرية. وقد أنتج الريك - وهو رشكة
Systems - أكــر مــن 100,000 مركبــة قتاليــة 
وتكتيكيــة مجنــزرة ومدولبة، وهــي توفر نظام 
حامية يركز عىل طواقم JLTV. ويســهم املحرك 

القوي الرباعي األســطوانات، ســعة 4.5 لرت، من 
طراز Cumin، يف إعطاء سعة أكرب السطواناته من 
كثري من املحركات السداســية الصاممات، غري أنه 
مينح كفاءة أكرب للوقود. كام  تتميز املركبة بنظام 
ناقل للحركة بست رسعات من طراز Alison عايل 
املوثوقية. كذلك يســهم نظام التعليق املســتقل 
واملصفح واملزود بوســائد هوائية، من إنتاج رشكة 
Meritor، يف ضامن نوعية ركوب عالية املستوى، 
مــع إمكانية زيادة خلــوص األرض وميزة مبتكرة 

“إمكانية تعديل ارتفاع مستوى الركوب”.

وافــق املركز العســكري املتقدم للصيانــة واإلصالح 
والعمــرة “أمرك”من حيث املبــدأ عىل إبرام تحالف 
اســرتاتيجي مــع رشكــة “روكويــل كولينــز” لتوفري 
خدمــات الصيانة واالصالح والعمــرة “ام . اوه . ار” 
يف مجــال األنظمة اإللكرتونية للطائرات العســكرية 
وتتمثل األسواق املستهدفة بالنسبة إىل هذا التحالف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة جنوب اســيا 
والرق األوســط وشامل افريقيا “ســامينا”.  ويركز 
التحالف عــىل عمليات الصيانة واإلصــالح والعمرة 
والخدمات اللوجســتية املصاحبــة اىل جانب إجراء 
التحديثات الالزمة لعدد كبري من الطائرات العسكرية 

حيث ســيدخل حيز التنفيذ خالل عام 2016 يف مقر 
مركــز “أمرك” الجديد يف مدينة العــني باعتباره أكرب 
مركز عسكري لعمليات الصيانة واإلصالح والعمرة يف 
العامل.  وقال فهد غريب الشــاميس الرئيس التنفيذي 
لـ “أمرك” إن هــذه الراكة تعد يف غاية يف األهمية 
بالنســبة لـ “أمــرك” عىل املدى البعيــد حيث يعترب 
املركــز مــزودا أساســيا لعمليات الصيانــة واإلصالح 
والعمــرة يف منطقــة جنوب آســيا وشــامل أفريقيا.  
وأضــاف أن اختيار رشكة “روكويــل” كأحد مزويدنا 
جــاء بعد ســنوات من الخــربة يف التميــز يف مجال 
األنظمــة اإللكرتونيــة للطائرات العســكرية متنحنا 

قدرات أوسع لدعم عمالئنا يف دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة وخارجها.  من جهته قــال كلود ألبري نائب 
الرئيــس واملديــر التنفيذي ألوربا والرق األوســط 
وشــامل أفريقيا يف رشكة “روكويل كولينز” يأيت هذا 
التحالف مع “أمرك” يف إطار التزام رشكتنا تجاه دعم 
أنشــطة التوطني وتوفري وظائف تتعلق مبهن صيانة 
الطائرات ملواطني دولة اإلمارات وإن خربتنا الطويلة 
يف مجال االلكرتونيات العسكرية إىل جانب العالقات 
القوية التي تحظى بها “أمرك” مع عمالئه يف املنطقة 
إضافة إىل امتالكه أحدث املنشــآت يف مجال الصيانة 

وهي عنارص النجاح املرتقب لجميع االطراف”.

المركبة المشتركة JLTV من Lockheed Martin توفر 
سهولة االنتقال والحماية للجنود ومشاة البحرية 

تحالف استراتيجي بين »أمر ك« و»روكويل كولينز«
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مريم الرميثي – درع الوطن
أشاد اللواء أركان حرب محمد الكشيك مساعد 
وزيــر الدفاع املري مبعرض ومؤمترات الدفاع 
الدويل “آيدكــس 2015” وما ميثله من أهمية 
عىل مســتوى املعارض العاملية واعتباره منصة 
هامة لصنــاع القــرار والتقاء الخــرباء وتبادل 

الخربات.
وأشار يف تريح للنرة اليومية ملجلة “درع 
الوطن” إىل أن معــرض آيدكس يتصف بطابع 
خاص مييزه عن باقي املعارض الدفاعية العاملية، 
ورصح قائــالً: بحكــم عمــيل ســابقاً كملحق 
عســكري لجمهورية مر العربية يف الواليات 
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة سنحت يل 
الفرصة لحضور العديد من املعارض العسكرية 
واملؤمترات الدولية يف مختلف دول العامل، غري 
أن حضــوري إىل معرض آيدكس املقام يف دولة 
اإلمــارات يختلف كلياً، حيث أشــعر بأنني يف 
بلدي، كام أشعر بالفخر واالعتزاز لتواجدي يف 

وطني الثاين دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وأضاف: أن هــذا التمثيل باملســتوى الرفيع 
للوفود الرسمية وصناع القرار من مختلف دول 
العــامل عىل صعيد الحكومات وكربيات الركات 
املصنعة للمعدات العســكرية، هذا التمثيل إمنا 
هــو مرآة تعكس األهميــة العاملية التي يحظى 

بها معرض آيدكس.
وأضاف: تحت ســقف آيدكس نــرى ملتقى 
ومنصــة تجمع مختلف أفرع القوات املســلحة 
الربيــة والبحرية والجوية مام يســهل التقاؤهم 
بكبــار املســؤولني يف كربى الــركات الدفاعية 
ومتخذي القــرار فيها، وتبــادل اآلراء ووجهات 
النظــر بينهم فيام يخص الشــؤون العســكرية 
واألمنية، األمر الذي يؤدي إىل تطوير املنظومات 
والتقنيات العسكرية وتلبية احتياجات القوات.
وعرب اللواء أركان حرب محمد الكشــيك عن 
فخره واعتزازه بالركات اإلماراتية العسكرية 
وتواجدها يف معرض آيدكس، ومتيزها مبستوى 
عال من القدرات والخربات مام أهلها لتصدر 
املشــهد يف معرض آيدكس مبنتجاتها املميزة 

ذات الجودة العالية العاملية.
كام أشاد مساعد وزير الدفاع املري مبستوى 
التنظيم املمتــاز للمعرض والفريــد من نوعه 

عــىل مســتوى العــامل، شــاكراً جهود 
القامئني عليه.

وأكد اللواء أركان حرب محمد 
الكشيك عمق العالقات اإلماراتية 
العســكري  والتعاون  املريــة 
القائم بني البلدين، مام يساهم 
يف تفعيل العمل املشرتك، وقد 
متثــل ذلك مؤخــراً يف التمرين 
“ســهام  املشــرتك  العســكري 

الحق” بــني القــوات اإلماراتية 
واملريــة، وقــد رأينا االنســجام 

أفــراد  بــني  التــام 
لقوات  ا

اإلماراتية واملرية يف هذه التامرين مام يسهم 
يف شــكل كبري وفعــال يف حــال رضورة العمل 
املشــرتك بــني البلديــن، والذي يعكــس الرؤى 
واألهداف املشرتكة بني جمهورية مر العربية 
وبني دولة اإلمارات يف مجال التعاون العسكري.
وأضــاف: نحــن نتطلع ألن نرى قــوة عربية 
مشرتكة ملواجهة التهديدات املوجودة عىل كافة 
املســتويات اإلقليميــة والدوليــة، كالتهديدات 
اإلرهابيــة، والتي يجــب مجابهتها والعمل عىل 

اقتالع جذورها.
ويف الختــام رصح اللــواء أركان حرب محمد 
الكشــيك: نتطلــع إىل املزيد من 
التعــاون املشــرتك بيننا يف 
العربية  مــر  جمهورية 
دولة  يف  األشــقاء  وبــني 
الخليج  ودول  اإلمــارات 
جميــع  يف  العــريب 
لتحقيــق  املجــاالت 
الوطنيــة  املصالــح 
يحقق  ومبــا  املشــرتكة 

الفائدة عىل الجميع.

آيدكس منصة هامة لصناع القرار والتقاء الخبراء
مساعد وزير الدفاع المصري:

محمد الكشكي:
نتطلع ألن نرى قوة عربية 

مشتركة لمواجهة التهديدات 
الموجودة على كافة 

المستويات اإلقليمية والدولية
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مريم الرميثي - درع الوطن
أكد د. كايو موســوليني، نائب رئيس تنمية السوق 
العاملية ورئيــس دائرة منطقة الرق األوســط يف 
مجموعة Finmeccanica أهمية معرض ومؤمترات 
الدفاع الدويل IDEX 2015 كأحد املعارض الرئيسية 
عىل تقويم معارض الدفاع الدولية، جاء ذلك خالل 

لقاءه مع نرة “درع الوطن”.
وقد أعرب د. كايو موسوليني عن اهتامم وحرص 
الركة عىل التواجد الدائم يف معرض آيدكس، قائالً:  
مــا زالت مجموعــة  رشكات فينميكانيكا تشــارك 
منذ أول معــرض آليدكس، ويف هذا العام تشــارك 
فينميكانيــكا إىل جانــب رشكاتها يف هــذا الحدث 
املهم. فقد حرضت من بني رشكاتنا الدفاعية يف هذا 
The Oto Melara, WASS, Agus-  للعام كل من

 taWestland, AleniaAermacchi, DRS, Selex
ES, MBDA Italia ، ويف اعتقــادي أن هذا مؤرش 
عىل مدى أهمية دولة اإلمارات واملعرض بالنســبة 
إلينــا. من املذهل أن نشــهد التحســن الذي يطرأ 
عىل املعرض كل عامــني، فضالً عن روعة التخطيط 

والتنفيذ له.
 Finmeccanica وحول أهم منتجات مجموعة
املعروضة حاليــاً يف آيدكس، قال: إننا نركز من بني 
 ،M-346 منتجاتنا عىل طائراتنا التدريبية املتقدمة
فهي أكر طائرات التدريــب املقاتلة املنتجة حالياً 
تقدمــاً، وطائــرة التدريــب الوحيدة مــن الجيل 
الجديد التــي تم ترقيتها من أجــل مهمة تدريب 
الطيارين الذين يقودون أحدث جيل من الطائرات 

العســكرية العاليــة األداء. وقــد أســهمت طائرة 
M-346 يف خفــض تكاليــف الحيازة والتشــغيل، 
وذلك بفضــل تصميمها التقني املتطــور واعتامد 
أحــدث مفاهيم “التصميم - للتكلفة” و”التصميم 
للصيانة”. أضف إىل ذلك أن تقليل عدد الســاعات 
الالزمة للصيانة تجعل الطائــرة اقتصادية التكلفة 
عــىل نحــو رائع. ومثــة منتج آخر، حيــث إنه من 
 MC-27J دواعي رسورنا وســعادتنا عرض الطائرة
أصبحــت  فقــد   .Spartan Gunship aircraft
طائرة MC النقطة املرجعية يف فئة طائرات النقل 
 – Oto Melara امليدانية املتوسطة. وقررت رشكة
التي تتعاون مع رشكة محلية هي “ســهام الخليج 
Siham Al Khaleej Technolo-  للتكنولوجيــا”

gies – كشف النقاب عن مدفع البحرية الخفيف 
الجديــد عيــار 40 مــم يف آيدكس؛ نظــراً ألهمية 
Finmec-  ذذه املناســبة. وتوجــد يف منصة عرض
canica مناذج مصغرة لطائرات AW 169 EMS و
AW 149 وAW 101 VVIP ونســخة CSAR، و

AW 139، حيث تم تســليم أكر من 60 من هذه 

الطائــرات يف دولة اإلمــارات إىل مختلف العمالء 
وألدوار مختلفة. ونجــد داخل جناح رشكة مبادلة 
أن رشكة Frontiers مع رشكة Selex ES قد عرضتا 
“نظام جندي املســتقبل”. أضف إىل ذلك أن رشكة 
Rugged Worksta- تقــوم بعرض أنظمــة DRS
Tactical Manpak comint/DF sys-و  tions
Heavy and Me- وأنظمة التسديد الحراري tem

.DDUو dium Weapon thermal sights
كام تقوم رشكــة WASS بعــرض النظام املضاد 
Anti Torpedo Counter Meas-  للطوربيــدات
ure system ”Black Snake”، يف منصــة عــرض 
SAKT يف معرض نافدكس، بينام عرضت الطوربيد 
الخفيــف الجديــد Black Arrow، وJammers و
Decoy countermeasure يف منصة عرض حوض 

.Fincantieri
ويف ختــام حديثــه ألقــى د. كايــو موســوليني 
الضــوء عىل أهميــة تواجدهم كركــة يف منطقة 
الرق األوسط بصورة عامة ودول مجلس التعاون 
بصــورة الخاصــة، نظراً ملا متثله هــذه املنطقة من 
أهمية لصناعــة الدفاع عىل الصعيد العاملي، حيث 
قال: تتميــز Finmeccanica بحضور قديم العهد 
يف منطقــة الخليــج، ونحن نركز حاليــاً عىل تعزيز 
حضورنا يف املنطقة واملحافظة عىل ميزتنا يف مجال 
التكنولوجيا العالية، ونقوم بالتايل بزيادة حضورنا يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بهدف تحقيق املزيد 
من دعــم االتفاقات التجاريــة، وعمليات التعاون 
املحيل، واملروعات التضامنية، يف مجاالت املالحة 
الجوية، واإللكرتونيات، وقطاعات الصناعات العالية 
التقنيــة، األمر الذي سيســهم يف تعزيــز القدرات 
العلميــة والتقنيــة املحلية. إننا نشــيطون جداً يف 
دول خليجيــة أخرى أيضاً، مثل الكويت والبحرين، 
حيث تعمل رشكاتنا يف مروعات مهمة ترتاوح من 
إلكرتونيات الدفاع إىل الطريان والفضاء. ومن املهم 
التأكيد عىل أنه يتم تنفيذ جميع أنشطتنا بالتنسيق 
الوثيــق مع وزارة الدفاع والســفارات، وامللحقيات 
العســكرية اإليطالية، مام يثبــت وجود الدعم من 
حكومتنــا ومســاندتها الكاملة ملبادراتنــا التجارية 

الدولية.

د. كايو موسوليني: آيدكس أحد أهم 
المعارض الدفاعية العالمية

نعزز حضورنا في دولة 
اإلمارات بتواجدنا الدائم 

بمعرض آيدكس
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مريم الرميثي – درع الوطن
أكد د.ســرييل توما املدير التنفيذي يف رشكة جلوبال 
ميديــكال سوليوشــنز أهميــة املشــاركة يف معرض 
ومؤمتــرات الدفــاع الدويل “آيدكــس 2015”، حيث 
تحرص الركة عىل توفري الكوادر البرية للخدمات 
الطبية يف مختلف التخصصات، ســواء للمستشفيات 
العســكرية أو املدنية. وأشار يف تريح لنرة “درع 
الوطــن” بأن رشكــة جلوبــال ميديكال سوليوشــنز 
إلدارة املستشــفيات تأسســت يف أبوظبــي يف عــام 

2006 برأســامل إمارايت بالكامل وهي إحدى رشكات 
مجموعــة اإلمــارات املتقدمة لالســتثامرات، وقال: 
بفضل ما تتميز به رشكتنا من خربة واســعة يف مجال 
الرعايــة الصحية عــىل األصعدة املحليــة، اإلقليمية 
والدوليــة، نقوم بتوفري حلول الرعايــة الصحية وفقاً 

ألفضل املامرسات بهدف تلبية احتياجات عمالئنا.
وأضاف: متتلك جلوبال ميديكال سوليوشنز القدرة 
عىل توفري املســاعدة يف تشــخيص التعقيدات التي 

تواجهها املؤسسات والركات.

جلوبال ميديكال سوليوشنز توفر الكوادر 
الطبية المؤهلة للمستشفيات

أمل الحوسني - درع الوطن
تتألــف “مجموعــة أطلس” التي تأسســت يف عام 
1983 يف إمــارة أبوظبــي عاصمة دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة، من عدد من الــركات املتميزة 
متعــددة التخصصات، وبالرغم مــن تنوع وظيفة 
وتخصصات عمل رشكات املجموعة، إال أنها تجتمع 
يف مفهــوم واحد مشــرتك قائم عــىل تقديم أفضل 
الخدمــات والحلول املتميــزة ذات الجودة العالية 

لتلبية كافة احتياجات عمالئها.
التقــت النرة اليومية ملجلة درع الوطن بالســيد 
إدريس ســلطان حبوش نائــب الرئيس لركة اطلس 
ليحدثنــا عن مشــاركتهم يف معرض ومؤمتــر الدفاع 
الدويل آيدكس 2015  وقال: يعترب آيدكس منصة عاملية 
لعرض وترويج أحدث تكنولوجيا الدفاعية، ونجاحات 
آيدكــس جاءت بفضــل الدعم الال محــدود من قبل 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة – حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم ديب – رعاه اللــه -، ومبتابعة صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، ويل عهد 

القائد  نائــب  أبوظبي 
للقــوات  األعــىل 

وهذا  املسلحة، 
عكس  النجــاح 

علينا كركات وطنية، حيــث منحنا الحافز والحرص 
عىل املشــاركة لنكــون جزء من منظومــة نجاح هذا 
الحدث، ونحن كركة وطنية يتطلب منا بذل قصارى 
جهدنا لضامن نجــاح آيدكس وخروجه بالصورة التي 

تليق مبكانة دولتنا وتطلعات قيادتنا الرشيدة. 
وحــول معروضاتهــم  وجديدهم حدثنــا: تأيت 
مشــاركتنا لتســليط الضوء عــىل أحــدث تقنياتنا 
وخدماتنا أمام مختلف االطراف املعنية بهذا القطاع 
عــىل املســتوى املحــيل ومنطقة الرق األوســط 
والعامل، فقــد احتوى جناح “مجموعة أطلس” عىل 
العديد من املعروضات يف مجال شــبكات وتقنيات 
االتصاالت، واألنظمة األمنيــة، وأنظمة »ترتا« و»يب 

25« الالســلكية التي تتضمن مجموعة متميزة من 
معايري االتصاالت الرقمية الالســلكية، والشــبكات 
الالســلكية والتطبيقات العســكرية التكتيكة التي 
تتيح للمؤسسات العسكرية إمكانية العمل بشكل 
آمن وفّعال عــىل أرض امليدان، ومجموعة األنظمة 
املتكاملة التي تشــمل، حلول التغطية الالســلكية 
داخــل املباين، وأجهــزة التعقب املحليــة املرتبطة 
بنظــام تحديــد املواقــع العاملــي “جــي يب إس”، 
وحلول تقنية املعلومات واالتصاالت للمؤسســات 
العســكرية واألمنية، والحمد لله هناك تعاون بيننا 
وبني املؤسسات العسكرية بالدولة وهذا دليل عىل 

الثقة التي نحىض بها من عمالئنا.

مجموعة »أطلس« تعزز مكانتها من خالل المشاركة 
في »آيدكس 2015«
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أمل الحوسني – درع الوطن
انطالقــاُ مــن رؤيــة أبوظبــي 2030 نحــو النمو 
االقتصــادي املســتدام حققت الجهــات الرائدة يف 
الصناعــات العســكرية يف دولــة اإلمــارات تعاوناً 
مشــرتكاً امثر عن تأسيس رشكة اإلمارات للصناعات 
العسكرية “إديك”، التي جرى تأسيسها يف ديسمرب 
مــن العــام 2014. وضمن مشــاركة نوعية لركة 
إديك يف جناح مشرتك يعد االكرب من حيث املساحة 
مع رشكتي مبادلة وتوازن يف معرض ومؤمتر الدفاع 
الدويل آيدكــس 2015، التقت نــرة درع الوطن 
مع الســيد حميد الشــمري رئيس مجلــس إدارة 
“إديــك” ليحدثنــا عن مشــاركتهم باملعرض حيث 
قال: الصناعــة الدفاعية والعســكرية إحدى قامئة 

يف  املدرجــة  ية الصناعــات  ؤ ر
ظبي  بو أ

2030، حيــث تكــون إحدى مصــادر تنوع الدخل 
إلمــارة ابوظبي ولدولة االمــارات العربية املتحدة، 
ونحن نعمل عــىل تطوير الصناعــات الدفاعية يف 
الدولــة منذ 1992 مع انطالقة مكتب االوفســت، 
وكصناعــة دفاعيــة عســكرية نحتــاج إىل توفــر 
الصيانــة والخدمــات يف املنطقة لترسيــع قدرات 
قواتنا املســلحة فقررنا بعد دراســات مســتفيضة 
مع رشكة “توازن” و”مجموعــة اإلمارات املتقدمة 
لالســتثامرات” و”مبادلــة”  دمــج الــركات  16 
الحاليــة يف املرحلــة األوىل والثانيــة تحــت مظلة 
رشكة اإلمارات للصناعات العســكرية  حيث تتوىل 
تحديــث االســرتاتيجيات وتحديث فــرص العمل 
وتكــون هي املنصة الرئيســية لركائنا من الغرب 
وتســهيل التعامل مع جهة واحــدة، فكانت هذه 

الرؤية وتحققت بفضل دعم قيادتنا الرشيدة.
وأكد الشمري أهمية معرض آيدكس قائالً: 
أن آيدكس منصة عاملية قد جمعت 
تحــت  العســكرية  الصناعــة 
مظلة واحدة، وقد اكتســب 
أهميــة كبرية عــىل مدار 
الســنوات املاضيــة حيث 
نجــح يف جــذب الصناعات 
والتكنولوجيــة  الدفاعيــة 
تعرض يف  لــيك  املتقدمة 
الدولــة إىل جانب إتاحة 
املجال لعرض الصناعات 
أثبتت  التــي  اإلماراتية 
قدرتها عىل املنافسة من 
حيث الجودة والنوعية 
والتطور. وتعرض إديك 
مجموعــة  ابتــكارات 
رشكاتها الرائدة يف قطاع 
العســكرية  الصناعات 
يف إطــار منصة موحدة 
متكاملــة، ومــن خالل 
آيدكس نستطيع توجيه 
رســالة مهمة وهي أن 
الصناعات العســكرية 

يف اإلمارات مهمة جداً الســرتاتيجية اقتصاد الدولة 
ومهمة لتوفري فرص العمــل، وهي كذلك مهمة لنا 
يف مجــال األبحــاث والتطويــر والتكنولوجيا ونقل 

املعرفة.
وأشــار: أن إعالن مجموعة الركات التي تحت 
مظلــة أديك عــن إبرام عــدة عقود مــع القوات 
املســلحة والتي ســيتم اإلعالن عنها خالل آيدكس 
هــي دليل عــىل أن رشكاتنــا املحلية تأخذ نســبة 
كبــرية من نصيب العقــود واالتفاقيات مع القوات 

املسلحة.
وأضــاف: تضــم رشكة إديــك تحــت مظلتها يف 
الوقــت الحايل الطيف للخدمــات الفنية، وبيانات 
للخدمات املســاحية، واألكادمييــة الدولية للطريان 
)أفق(، واملركز العسكري املتطور للصيانة واإلصالح 
والعمــرة )أمــروك( مــن مبادلة؛ ومنر الســيارات، 
وتــوازن داينامكــس، وتوازن للصناعــات الدقيقة، 
ورشكــة أبو ظبــي االســتثامرية لألنظمــة الذاتية 
)أدايس(، ورشكة بركان ميونشنز سيستمز، وكاراكال 
العامليــة، وكاراكال للذخائــر الخفيفــة من توازن؛ 
ويس4 للحلول املتقدمة، ورشكة جلوبال ايرواسبيس 
ادفانســد  نافــال  )جــال(، ورشكــة  لوجســتكس 
سوليوشــنز، ورشكة ســيكيور كومينكيشنز، ورشكة 
تاليس أدفانسد سوليوشــنز من مجموعة اإلمارات 

املتقدمة لالستثامرات.
وقــال: الــركات الدفاعية التي تحــت مظلتنا 
يعمل بها تقريبــاً 26 باملائة مواطنني ولدينا خطط 
لالســتقطاب وزيادة نســبة توطني الكادر املهني، 
ونقدم هنا منوذج مــرف لعملية التوطني فركة 
ســرتاتا بها 40 باملائة مواطنني وأغلبهم من العنر 
النســايئ وكذللك بالنســبة لركــة كاراكال معظم 
موظفيهــا من النســاء، وهــذان النموذجــان نود 
تطبيقهــم عىل باقي الــركات ونحــن نطمح إىل 

التوطني بنسبة 60 إىل 70 باملائة.
ويف ختام حديثه أعرب الشــمري عن ســعادته 
بوجــود النــرة اليوميــة ملجلــة درع الوطــن يف 
املعرض، وقال: أعتقد أنها أدت دوراً كبرياً يف إظهار 
الصناعات الوطنية وإبراز قدرات وإمكانيات قواتنا 

املسلحة.

حميد الشمري: الصناعات العسكرية اإلماراتية عامل 
استراتيجي هام في اقتصاد الدولة
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يعرض الجناح الرويس بإدارة رشكة “روستيك” 
 ،”2015 “أيدكــس  يف  الروســية،  الحكوميــة 
أكــر من 700 من أنظمة األســلحة واملعّدات 
العســكرية املســتخدمة لدى القــوات الربيّة 
والبحرية والجوية الروســية، مبا يف ذلك دبابة 
“يت- 90 إس” )T-90S( املحّدثــة مــن صنــع 
Uralvagonza- “أورالفاغونزافــود”  )ككــة 

vod(، وهــي عبارة عن دبابّة قتالية رئيســية 
مجّهزة بنظام صواريخ مضاد للدبابات، ومركبة 
 )Khrizantema-S( إس”    – “خريزانتيــام 
وبندقيــة “إيــه. دي. إس” )ADS( الربمائيــة 
مــن صنــع رشكــة “أن. بيــه. أو. بريســيجن 
NPO Precision Com- )وومبليكســس” 

.)plexes
ويــرتأس الوفــد الرويس خالل مشــاركته يف 
معرض أيدكــس 2015،  دينيــس مانتوروف، 

وزير الصناعة والتجارة يف روسيا.
وقال سريجي شيميزوف، املدير العام لركة 
“روســتيك”: “يشــّكل “آيدكس” أحد أضخم 
الفعاليــات وأكرب منّصات العــرض التي تتيح 
لروســيا تســليط الضوء عىل أفضــل منتجاتها 

الدفاعية الربيّة والبحريّة. 
ومن بــني املنتجات التي تعرضها رشكة “أن. 

بيــه. أو.” هــي مركبــة “خريزانتيــام – إس” 
التي ســيتم عرضها ألّول مــرّة خالل املعرض. 
و”خريزانتيــام – إس” عبارة عن مركبة قتالية 
ذاتيــة الدفــع ومــزّودة بالنظــام الصاروخي 
املضــاد للدبابات الوحيد 
من نوعه يف العامل والذي 
األهداف  تحديــد  ميكنه 
وتدمريهــا يف البيئات غري 
واضحة الرؤية، من خالل 
الليزر  وقنــوات  الــرادار 
الضوئية املثبّتة يف املركبة. 

وتتميّز هذه الوحدة بأنّه ميكن تشــغيل قنايت 
ليزر يف آًن معاً لتتبع هدفني وإطالق الصواريخ 
تلقائيــاً. وميكن ألي أســطوٍل مؤلٍّف من ثالث 
مركبات قتالية من طراز “خريزانتيام – إس” أن 
يتصّدى لهجوم أسطول يضم 14 دبابة وتدمري 
عــىل األقل ٪60 منها، باإلضافة إىل القدرة عىل 
رضب املنشــآت الهندســية واألهداف الجوية 
املحلّقة عــىل إرتفــاٍع منخفــض أو برسعات 
منخفضــة، وتدمري القوارب وســفن الشــحن 
والوحدات األخرى من عىل بعد 6 كيلومرتات.

اســتعراض  ويشــهد “أيدكس 2015” أيضاً 
النسخة املصّدرة من عتاد الجيش الرويس، إىل 
جانب املالبس العسكرية، ويضم العتاد حواىل 
60 من املعّدات املخّصصة للجنود كاألســلحة 
والحاميــة  التصويــب  ومعــّدات  الخفيفــة 
ووسائل اإلتّصال اإللكرتونية واملالحة. ويستند 
العتاد إىل نظام “ســاجيتاريوس” )سرتيليتس( 
لالســتخبارات والتحّكم واإلتّصاالت. وتســمح 
صفائح الــدروع الخاصة بالســرتة الواقية من 
الرصاص باستيعاب عر طلقات من الرصاص 
الحــارق الخــارق للــدروع واملســتخدمة يف 
بندقيات القنــص “إس. يف. دي” )SVD( عىل 

مسافة عر أمتار. 

الجناح الروسي يستعرض أكثر من 700 نظام أسلحة 
عالي الدّقة في »آيدكس 2015«

أبرزها دبابة )T-90S( ، ومركبة »خريزانتيما – إس«

سيرجي شيميزوف: 
المعرض يشّكل أكبر منصة 

لعرض المنتجات الدفاعية 
الروسية
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يف الوقــت الذي شــهد مؤمتر ومعــرض آيدكس 
2015، أنــواع متنوعــة املنتجــات العســكرية 
والدفاعيــة واملقاتــالت املتطــورة، مــن جميع 
أنحاء العامل، مل يغفل “ايدكس” االســحلة الوقاية 
الحديثــة التي أثبت حضــوراً فاعال بني الركات 
املتنافســة، لتقلــص االخطــار وتواكــب تطوير 

املقاتالت بانواعها كافة.
 من بني الركات املشاركة يف “آيدكس2015”، 
واملتخصصــة يف إنتــاج املعــدات الوقايــة، جاء 

“سميوناشــن  مجموعة 
لنا   تحمل  الكندية”، 
مجموعة كاملة من 

معــدات الحامية تعرف بإســم “FX “، للرجال 
والسيدات عىل حد ســواء، باالضافة إىل معدات 
الحاميــة الثلــث االجباريــة وتتمثــل يف “واقي 
الــرأس وياقــة الحلق وواقي االربيــة” وواقيات 
الذراع والقميص والقفازات والرساويل واالكامم 

االختيارية.
ووفقــا الدارة املجموعة، فقــد خضعت تلك 
املعــدات لالختبارات واالعتــامد من مجموعات 
الســالمة الواقعية، وتتميز بأنها مريحة  وخفيفة 

الوزن، وتسمح بالتنفس، وتتيح للمستخدمني 
حرية الحركة بشكل طبيعي.

وتم إعــداد تلك املنتجات لالســتخدام 
الخاضــع لــالرشاف مبــا يتــاميش مع 

بروتــوكالت التدريب األمن، ضمن 
برامج حقــول الرماية التجارية 

بالعاملني  الخاصة  املعتمدة 
القانــون  تطبيــق  يف 
وتــم  والعســكريني، 

الوقائية  املعدات  تصميم 
الفئة FX9000 ، واختبارها 

تحــت ظــروف معمليــة 
قاســية ملقاومــة كل آثار 
خراطيــش  صدمــات 
وأوصــت  امللونــة،   FX

“جرنال ديناميكس” بقوة ترك املســافات معينة 
عند إطــالق النريان عىل االفــراد املحميني، نظرا 
لطبيعــة الربنامــج التدريبي، ويجــب أن يرجع 
املستخدمون النهائيون إىل إرشادات التدريب يف 
الخدمة الخاصة والتنيامت الخاصة باملســافات 

تركهــا  ســيناريوهات الواجــب  يف 
العدو.االشــتباك مــع 

تعرض رشكــة بيليكن األمريكيــة  املتخصصة يف 
تصنيع الحقائب املســتخدمة يف حفظ األسلحة 
والذخرية واملعدات الحربية، عدداً من منتجاتها 
خالل مشاركتها مبعرض أيدكس 2015، وتستطيع 
هذه الحقائب املصنوعة من البالســتيك القوى، 
حفظ املنتجــات الحربية عىل اختالف أحجامها، 
ضد الكــرس والحريق وعوامل التعرية والطقس، 
وتتفاوت املقاســات املصنعة من هذه الحقائب 

لتصل إىل 500 قياس.
رصح بذلــك أحمد خضري مديــر فرع الركة 
يف الرق األوسط وشــامل أفريقيا، والذي يتخذ 

مــن إمــارة ديب مقراً له، والذي ذكــر أن الركة 
مبيعــات الركة الســنوية تفوق الـــ20 مليون 
دوالر، ويعد الســوق اإلمارايت من بني األســواق 

الرئيسية  للركة.
وأضــاف أن أحجــام الحقائــب التــي تصنعها 
الركــة تختلف حســب املقاســات واملواصفات 
التي يتم تحديدها من قبل العمالء، وتبلغ أحجام 
ضخمة تتسع لحفظ صواريخ وطائرات بطول 12 
مرتاً، الفتاً إىل أنه ال يقتر استخدام تلك الحقائب 
فقط عىل األســلحة والذكية، لكنه يتعداه ليشمل 
العديد من االستخدامات األخرى، سواء يف القطاع 

الصحي أو الدفاع املدين أو الجانب العسكري.
وحول املشــاركة يف معرض اندكس ذكر خضري 
أن رشكة “ بيليكن” تشــارك بشــكل دوري، من 
دون انقطاع، باملعرض، ملا ميثله من فرصة كبرية 
أمامهــا لعــرض منتجاتهــا والرتويج لهــا، حيث 
يعد املعرض ســاحة عاملية لألسلحة وما تتطلبه 
مــن مســتلزمات متعــددة يف مجــاالت العمل 
العسكري، إضافة إىل أنه ميثل منصة كربى متيزت 
بتنظيمها دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإمارة 
أبوظبــي، لتتيــح لألفكار والتجــارب العاملية أن 

تتالقى وتتبادل.

»المعدات الواقية« تقلص األخطار وتواكب تطوير المقاتالت
أثبتت حضورا فاعال في »آيدكس 2015«

»بيليكن« األميركية تعرض حقائب حفظ للصواريخ والطائرات في المعرض
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أكد عــدد من الخــرباء واملتخصصني يف املجال 
العســكري وتصنيــع املنتحــات الحربيــة، أن 
صناعــة الليــزر تشــهد تطــوراً كبــرياً  يف ظل 
أستخدام التكنولوجيا الحديثة لصناعة االسلحة 
القتالية، عىل مستوى العامل، وتحايك يف تطويرها 

املجاالت الجوية  واالفراد واآلليات.
ويف دورتــه الثانيــة عر، أحتضــن معرض 
ومؤمتــر الدفاع الدويل »آيدكس2015«،  املقام 
تحت رعاية صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولــة “ حفظه الله “، 
يف املدة مــن 22 26- فرباير الجاري، مجموعة 
كبرية من رشكات تصنيع الليزر، فجاءت  رشكة 
“يب أي مايــرز” املشــاركة يف املعــرض، وتدار 
من قبل العائلة مايــرز يف مدينة ردمند بوالية 
واشنطن االمريكية، حيث تخصصت الركة يف 
صناعة أجود أنــواع الليزر يف املجاالت الجوية  
وعىل مســتوى االفراد واالليــات الكر من 30 

عاما.
وبحســب أحصائيــات وبيانــات الركــة، 
اســتطاع نظام تصنيع الليزر ذو اللون االخرض 
املريئ، خدمة أكر من 40 ألف وحدة عسكرية 
منــذ العام 2006، يف جميــع قطاعات الجيش 
االمريــيك وحلف الشــامل االطلــيس “الناتو”، 

باالضافة إىل 5 دول أخرى.

ويعــد جهــاز ديال مــن االجهــزة الحديثة 
التي متكن االفر اد مــن التصويب بدقة عالية 
باســتخدام الليزر املريئ، وغري املــريئ، ويتميز 
برؤية واضحة للهدف سواء كانت ليال أو نهارا، 
بالضافــة إىل أن الجهــاز خفيف الوزن ســهل 
الرتكيــب وميكن االفراد من مســاندة بعضهم 

البعض خالل االشتباكات.
ونجحت املجموعة االمريكية “يب أي مايرز” 
من تصميم وانتاج جهاز ذو شكا انسيايب مقاوم 

للصدمــات، ويتمتــع بدقة التصويــب، ويوفر 
االضــاءة املناســبة، وكذلك ميكن اســتخدامه 

كوسيلة تحذير يف نقاط التفتيش.
واكــد املتخصصــون يف صناعــة الليــزر يف 
الركة، ان معرض ومؤمتر آيدكس 2015، نجح 
يف اســتقطاب أنواع متنوعــة ومتطورة الصنع 
من االســحلة واملعــدات العســكرية بأنواعها 
كافة، االمر الذي أسهم يف تعزيز روح املنافسة 

وتبادل الخربات العسكرية بني دول العامل.

أكــدت عدد مــن الــركات العارضــة يف معرض 
ومؤمتر الدفــاع الدويل آيدكس2015،  املقام تحت 
رعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة “ حفظــه الله “، يف املدة من 
22 - 26 فربايــر الجــاري، أن  الصناعــات الثقيلة 
ومعدات القوات املســلحة والذخرية ، تسري بخطى 
متســارعة وتطــور ملحوظ خالل العرة ســنوات 
املاضيــة، وأضافــوا أن ايدكــس2015 لخص جميع 
املســارات التطويرية التي آلت إليها دول العامل يف 

تلك الصناعات.
وخالل جولتهــا  ضمن »فعاليــات اليوم الثالث 

للمعــرض«، زارت “درع الوطــن” جناح املجموعة 
االردنيــة “كاديب االســتثامرية”، التــي تعد  إحدى 
املجموعــات  الرائدة يف تغطيــة قطاعات االليات 
والصناعــات الثقلــة ومعــدات القوات املســلحة 
والذخرية والخدمات املســاندة، ومتكنت من وضع 
نفسها عىل الخارطة العاملية منذ بدايتها يف منطقة 
الــرق االوســط وشــامل أفريقيا، وصــوال الوربا 
واالمريكتني، وجنوب ووســط ورشق اســيا وباقي 
دول افريقيــا. وأبرز ما قدمته الركة يف املعرض يف 
دورتــه الحالية، “الية الجواد واليــة الثعلب” التي 
تقع يف نطاق عمل الركة االردنية  لصناعة االليات 

الخفيفة بالراكة مع مجموعة جانكل الربيطانية، 
الخاصــة  االليــات  وتصنيــع  وتطويــر  لتصميــم 
واملصفحــة، لخدمة الحكومــات والجيوش املحلية 
والعاملية وهيئات االمن وفرض القانون، واملنظامت 

غري الحكومية الدولية.
وتــدار منتجات الركة لخدمة أكر من 30 دولة 
يف مختلــف دول العامل، وتركــز الركة عىل تصنيع 
وبيع منتجــات عالية الجودة  من االليات الخفيفة 
ومكوناتهــا لهيئات االمن واالســواق املدنية عامليا، 
وتلخــص رؤية الركة يف محاكاة العاملية من خالل 

منتجاتها متعددة االدوار واملهام.

الليزر األخضر يخدم 40 ألف وحدة عسكرية أميركية
تطوير »صناعة الليزر«  يحاكي العمليات القتالية جوا وبرا وبحرا

األردنية »كادبي« منتجات عسكرية  تخدم أكثر من 30 دولة عالميًا
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يعــود معرض ومؤمتر الدفــاع الدويل “آيدكس”، 
املعرض العاملي الرائد للدفاع املشرتك، من جديد 
يف نســخته الثانية عر يف مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض )أدنيــك(، يف عاصمة دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة أبوظبي، يف الفــرتة ما بني 22 
و26 فربايــر لعــام 2015، بالتعــاون مــع وزارة 

الدفاع والقيادة العامة للقوات املسلحة.

 المردود االقتصادي
1,4 مليــار درهــم – مجمــوع املســاهمة يف   •

اقتصــاد دولة اإلمارات العربيــة املتحدة منذ 

افتتاح املعرض يف عام 1993

336 مليون درهم – مساهمة “آيدكس 2013”   •

يف اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة

%243 - منــو العارضــني يف “آيدكــس” منــذ   •

افتتاحه )من 350 إىل 1,200( رشكة عارضة

%120 - منــو يف عــدد الــدول املشــاركة يف   •

“آيدكس” منذ افتتاحه )من 24 إىل 55( دولة 

مشاركة

%265 - زيــادة يف عدد الــركات اإلماراتية   •

املشــاركة منذ عام 1995 )مــن 43 إىل 174( 

رشكة 

%155 - منو يف عدد الركات العاملية املسجلة   •

منذ عام 1995 )من 135 إىل 358( رشكة

%300 - زيادة يف عدد الزوار )من 20,000 إىل   •

80,000( زائر

تفاصيل المعرض
1200 عارض من حول العامل )1068 آيدكس –   •

99 نافدكس – 33 يومكس( 

مســاحة املعرض تصل إىل 133 الف مرت مربع   •

يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(

42 جناحا وطنيا  •

55 دولة املشاركة  •

18 عارضــاً للمــرة األوىل )منطقــة العارضني   •

الجدد(

ست دول تشارك ألول مرة: اليابان، وأذربيجان،   •

والتفيــا، ونيوزيلنــدا وجمهوريــة البوســنة، 

وسلوفينيا. 

مشاركة 174 رشكة من دولة اإلمارات العربية   •

املتحدة يف آيدكس 2015

توقعــات بأن يصل عدد الزوار إىل أكر من 80   •

ألف زائر 

أكر من 160 من الوفود الرسمية  •

أكر من 800 إعالمي من حول العامل  •

أجنحة اإلمارات 
تشارك 174 رشكة إماراتية متخصصة يف مجال الصناعات والخدمات الدفاعية، يف “آيدكس 2015” 

تتضمن أسامء كربى مثل: 

رشكة توازن الريك االسرتاتيجي ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل “آيدكس 2015”  •

رشكة أبوظبي لبناء السفن: الراعي الرئييس ملعرض الدفاع البحري “نافدكس 2015”  •

رشكة أبوظبي االســتثامرية لألنظمة الذاتيــة – أدايس، الراعي الرئييس ملعرض األنظمة غري املأهولة   •

“يومكس 2015”، وراعي العروض الحية. 

تعترب الصناعات الدفاعية من الركائز األساسية لرؤية أبوظبي االقتصادية 2030. 

حول آيدكس
يقام “آيدكس” تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد   •

األعىل للقوات املسلحة “حفظه الله”.

تم إطالق معرض “آيدكس” يف عام 1993، ويشهد عام 2015 انطالق النسخة الـ 12 من املعرض  •

ويتضمــن “آيدكس” هذا العــام ثالث فعاليات موازيــة هي مؤمتر دفاع آيدكــس، ومؤمتر الدفاع   •

البحري - نافدكس ومؤمتر األنظمة غري املأهولة - يومكس

تــم إطالق معرض ومؤمتر الدفاع البحري – نافدكس الذي يعد أكرب معرض إقليمي للدفاع البحري   •

بالتزامن مع معرض “آيدكس 2011”

وسيكون آيدكس 2015 املرحلة األكر إثارة لالهتامم يف تاريخ املعرض، الشتاملها عىل إطالق النسخة   •

األوىل من معرض األنظمة غري املأهولة )يومكس(
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القوارب األجنبية: 

حاملة الطائرات األمريكيــة، يو اس اس كارل   •
فينسون

البارجة األمريكية تشارلز غريديل  •
قارب حرس السواحل األمرييك؛ كاتر موي   •

زوارق الدورية األمريكية يو اس اس مونسون   •
 )WPC-4(  ويو اس يس  جي يس )PC-4(

زورق البحريــة امللكية الربيطانية اتش أم أس   •
شوريهام

كاسحة األلغام الفرنسية أف أس آندروميد  •
زورق الهجوم الرسيع عظمت   •

)S137( الغواصة الباكستانية يب أن اس خالد  •

القطع البحرية 
المشاركة من اإلمارات

زورق بحث وانقاذ لحرس السواحل  •
قارب اعرتاض عــايل الرسعة، طراز إم آر يت يب   •
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السفينة الحربية طراز “بينونة”   •

زورق قطر طراز “الوتيد”  •
قارب حرس السواحل الرسيع

لمحة سريعة 
عن نافدكس: 

مســاحة إجامليــة للعــروض املقامــة يف بناء   •
موقت عىل املارينا مبساحة 3401 مرتاً مربعاً 

99 رشكة عتاملية ومحلية مشاركة   •
11 قطعــة بحرية زائرة ستشــارك يف املعرض   •
من كل من فرنسا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، وباكستان وإيطالياً واململكة العربية 

السعودية.
3 قطع بحرية ستشــارك من دولــة اإلمارات   •

العربية املتحدة
23 دولة ستشارك يف فعاليات نافدكس 2015   •
ســبع أجنحة وطنية متثل الدول املشــاركة يف   •

املعرض

يعــود معرض الدفاع البحري “نافدكس” يف دورته الثالثة هذا العام، 
ليقــام بالتوازي مع فعاليات معرض آيدكــس 2015 ومقدماً أحدث 
أنظمة الدفاع البحري، واستعراضات حية وجوالت ورشوحات مبارشة. 
باإلضافة إىل إتاحة الفرصة أمام الوفود والزوار لزيارة القطع البحرية 
والزوارق الراســية عــىل الرصيف البحري يف أدنيــك مارينا الذي تم 
بناؤه خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك القطع البحرية الزائرة الراسية يف 
ميناء زايد بأبوظبي. وباعتباره منصة متكاملة لعرض أحدث التقنيات 
واألنظمــة الدفاعية البحرية، وأرضيــة متخصصة للقاء بني املصنعني 
واملشــغلني، يشهد نافدكس هذا العام مشاركة واسعة لركات كربى 
مــن حول العامل متخصصــة يف الصناعات الدفاعيــة البحرية لعرض 
أحــدث ما لديهم من املعدات والتقنيــات والحلول األمنية البحرية. 
وسيشهد معرض “نافدكس” هذا العام منصات عرض ثابتة يف صاالت 
العرض الداخليــة، وكذلك فعاليات وعروض حية وزيارات للســفن 
والقطع البحرية الراســية عىل الرصيف البحــري املمتد عىل صفحة 
مياه الخليج العريب مقابل مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويستقبل 
“نافدكس” هذا العام العديد من الوفود الرســمية من مختلف دول 
العــامل، وكذلك قطع بحريــة مهمة من الدول الشــقيقة والصديقة 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، تشــمل الواليات املتحدة، وفرنســا 

وإيطاليا واململكة املتحدة واململكة العربية السعودية وباكستان. 
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راية املزروعي – درع الوطن 
اســتقطب معــرض ايدكــس 2015 نخبــة من 
الركات املحلية الوطنية والعاملية لعرض أحدث 
ابتكاراتها، حيث عرضت مجموعة ذياب العاملية 
للدفاع واألمن وهي رشكة إماراتية وطنية شاركت 
باملعرض بالعديد مــن منتجاتها وخدماتها ، من 
أســلحة ثقيلة ومركبات تكتيكيــة وغري تكتيكية 
، ومجــاالت الذخرية الحيــة ، والخدمات التقنية 
االمنيــة ، وأنظمــة دفاع ذاتية مــن غري طاقم  ، 
ودعم القوات واملهام ، وخدمات القطاع البحري 
، باالضافة اىل إستشــارات عقود املادلة الدفاعية 
طائــرات من دون طيار مــزودة بأحدث أنظمة 

التصوير ألغراض االستطالع .
من جهتــه اكد طالل محمد الهاشــمي مدير 
تطوير االعامل باملجموعة أن قطاع االمن والدفاع 
باملجموعة لــه باع طويل من املعرفة الشــاملة 
ومســتوى عال من شبكات املعلومات ، باالضافة 
اىل خربتها الطويلة يف مجاالت الدفاع والتدريب 
االمنــي والتعليــم واملحــاكاة وتصميــم وإدارة 
املشــاريع الدفاعية املشــرتكة والعقود االمنية ، 
الفتــا اىل أن أعــامل املجموعة تصل مســامعها 
ومشاركتها واعاملها ألكر من عرين دولة حول 
العــامل ، كام أنهم يدعمون أيضــا الربامج التقنية 
والتكنولوجيا ، مضيفا عىل أن مثل هذه املعارض 

تعد مبثابــة منصة مثالية لاللتقــاء بصناع القرار 
من ممثيل الحكومات واملؤسســات العسكرية، 
وفرصة ملناقشــة القضايا الرئيســة ذات األهمية 

االسرتاتيجية بالنسبة للصناعات الدفاعية.
وأشار الهاشمي اىل أن هناك وضمن املجموعة 
رشكــة متخصصــة يف الســيارات املصفحة ويتم 
 B4 – تجهيزها وفــق ثالثة تصنيفات تبــدأ من
B7  ، مشــريا اىل أنــه وخالل فعاليــات املعرض 
تم عقد مجموعة اتفاقيــات مع عدة حكومات 

منها جكومــة االمارات ، وحول جديد ما أطلقته 
مجموعة ذياب قال تم عرض مادة الـ “ كامليان 
“ CHMELEON  وهــي مادة غــري مرأية يتم 
وضعها عىل كافة االشياء سواء جامد أو حيوان أو 
إنســان ويتم من خاللها وضع كود معني بحيث 
يف حال فقدانه يتم تحديد مكانه من خالل الرقم 
الكودي املســجل عليه ، وتســتخدم هذه املادة 
للحفاظ عىل الحيوانات باملحميات وحاميتها من 

الرسقة.

  أثبتــت رشكة طريان أبوظبــي تفوقها يف مجال 
صيانــة وبيــع قطع غيــار الطائــرات من خالل 
الراكة اإلســرتاتيجية بينها وهي الركة الرائدة 
يف مجــال الطريان املروحي  وبني رشكة أجوســتا 
ويستالند الركة الرائدة يف مجال صيانة وتصنيع 
قطع غيــار الطائرات فكان نتــاج هذه الراكة 
رشكة أواس ) أجوســتا ويستالند أفيشن سريفسز 

ذ.م.م(
قال الســيد أنجيلو كارلينــو الرئيس التنفيذي 
لركــة أواس أن رشكة أواس جاءت لإلســتجابة 
للنمو املســتمر ألســطول الطائرات املروحية يف 

املنطقــة مبجموعة جديدة مــن الخدمات، جاء 
ذلــك خالل اللقــاء الذي أجرته النــرة اليومية 
ملجلــة درع الوطــن مــع الســيد أنجيلو خالل 
تواجده يف جنــاح طريان أبوظبي  أيدكس 2015 
، وقال : تأسســت  رشكة أواس يف   أواخر  2011  

ووصلت   للجاهزية التشغيلية يف 2013
 وعــم الهــدف مــن تأســيس الركــة قال : 
تأسســت رشكة أواس للعمل عىل توسيع نطاق 
الدعم يف إطارخدمات صيانة أســطول الطائرات 
املروحية  املتنامي يف منطقة الرق األوســط و 
منطقة الخليج العريب وتقديم الدعم اللوجستي 

والتقني ألكر من 200 طائرة هليكوبرت من نوع 
أجوســتا، و  للحاجة املاســة لوجود مركز محيل 
يوفــر قطع غيــار الطائرات وخدمــات الصيانة 
والتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة مــن فحص 
وإصــالح وترميم  دون الحاجــة لنقل الطائرات 

لبلد املصنع.
وعن الخدمات التــي تقدمها رشكة أواس قال 
تقدم الركة خدمــات صيانة وإصالح الطائرات 
املروحية والخدمات اللوجستية و خدمات الدعم 
للجيل الجديد من طائرات أجوســتا ويســتالند  

عن طريق مجموعة من الخدمات املتخصصة.

مادة الـ CHMELEON غير المرئية تحدد مكان تواجدها
بعد صبغ األشياء بها حيوان أو جماد أو أنسان

»أواس« تغطي حاجة الخليج والشرق األوسط لقطع غيار الطائرات المروحية


