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رؤية اإلمارات المناخية
 واألمر الذي يبعث على الفخر أن كلمة سموه قد انطلقت من إرث إماراتي كبير في مجال 
البيئة سواء على مستوى الممارسات الفعلية على أرض الواقع، أو على مستوى التخطيط 
المستقبلي. فاإلمارات التي انتبهت مبكرًا لقضايا البيئة، بوعي فطري واهتمام ذاتي من لدن 
القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
الذي كان يضع البيئة في مقدمة أولوياته بحكم فطرته النقية ووعيه بأهمية الحفاظ على البيئة 
من التلوث وحمايتها من كافة مصادر التهديد اآلنية والمحتملة، كي يتمكن االنسان في العيش 
فيها، قد شاركت في العمل البيئي بعد 6 أشهر فقط من تأسيس دولة االتحاد في الثاني من 
ديسمبر عام 1971 من خالل مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر األول لألمم المتحدة 
المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني 
في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975. وتال ذلك سلسلة من المواقف التي 
تثبت قناعة راسخة بأهمية البيئة، حيث كانت اإلمارات أول دولة إقليمية تعلن مبادرة استراتيجية 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة شرق أوسطية توقع على اتفاق باريس 
للمناخ عام 2015، كما أطلقت أول مشروع صناعي للهيدروجين األخضر في المنطقة في مايو 
2021، كما عملت على زيادة إنتاج الهيدروجين األزرق بهدف تنويع مزيج الطاقة، كما اتجهت 
إلى االستفادة من الطاقة النووية السلمية عبر مشروع محطة “براكة”، واعتمدت كذلك في 
التنويع على الطاقة الشمسية وأنشأت محطة “الظفرة” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر 
محطة إلنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء. ولم تقف 
جهودها عند حد الداخل بل امتدت لتشمل التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة حيث وّقعت 
شراكة استراتيجية مع الواليات المتحدة الستثمار 100 مليار دوالر في إنتاج 100 غيغاواط من 
الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، تأكيدًا لدورها في تعزيز أمن الطاقة ودفع التقدم في العمل 
المناخي. كما وقعت اإلمارات مع مصر يوم الثامن من نوفمبر الماضي اتفاقية إلنشاء أحد أكبر 
ـ  مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجا وات، حيث شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيانـ 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية بين كل من شركة »إنفينتي باور« وشركة 
»حسن عالم للمرافق« والحكومة المصرية، بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 
جيجا وات في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم. وذلك على هامش 
أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغير المناخ )COP27( التي استضافتها مدينة شرم الشيخ. ويسهم هذا المشروع في ترسيخ 
مكانة “مصدر” العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ويؤكد أن دولة اإلمارات ماضية 
في ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم. وستوفر 
محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دوالر أمريكي من تكاليف الغاز 
الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، وتقدر العمالة المباشرة 
في مرحلة البناء بنحو 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر.. 

بجانب إضافة نحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.
ثمينة  فرصة  يمثل   ،2023 عام   )COP 28( األطراف  مؤتمر  اإلمارات  استضافة  أن  الشك 
لمنح الجهود الدولية في مجال التغير المناخي قوة دفع كبيرة انطالقًا من موقع اإلمارات في 
قطاع الطاقة العالمي، وهو موقع تتضاعف أهميته في ضوء توجه دول المنطقة نحو الطاقة 
الخضراء حفاظًا على ثقلها ومكانتها كمركز عالمي للطاقة، ومزود رئيسي بها، ومن ثم ستنطلق 
منها الكثير من الحلول باعتبارها نقطة ارتكاز للتحول الطاقي الذي يراعي مصالح الجميع، بمن 
فيهم الدول المتقدمة والنامية. وكل ذلك سيرسخ حضور اإلمارات عالميًا في ملف البيئة، 
ويتعزز ذلك كله بمبادرة اإلمارات الخاصة بتقييم تطبيق اتفاق باريس، الذي يؤهلها لقيادة عمل 

دولي إلنشاء منظومة تسهم باتخاذ خطوات جادة في ملف المناخ.

اإلفتتاحية

بقلم:
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

جاءت كلمة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة ـ 
 COP27 في قمة المناخ
التي عقدت بمدينة شرم 
الشيخ المصرية، صريحة 
ومباشرة للغاية، تجمع وال 
تفرق وتضع الجميع أمام 
مسؤولياتهم، وجاء كل 
ذلك في إطار نهج اإلمارات 
وروحها االيجابية ووعيها 
بحساسية اللحظة التاريخية 
الراهنة، التي تتطلب قدرًا 
كبيرًا من الحكمة والحنكة 
معًا، ولذلك فقد دقت 
الكلمة جرس اإلنذار لتنبيه 
الجميع بأن “مستقبل 
األجيال القادمة يعتمد 
على القرارات واإلجراءات 
والخطوات التي نتخذها 
اليوم«.
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محمـد بـن زايــد وحمـد بـــــــــــن عيسى يشهدان “جلمود 3”

شارك في تمرين »جلمود 3« الذي استمر عدة أيام القوات المسلحة في 
دولة اإلمارات بجانب الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين وعدد من 
البحريني  الوطني  المخابرات  وجهاز  الداخلية  ووزارة  الدفاع  قوة  وحدات 

وذلك في إطار مواصلة التعاون األخوي التاريخي المشترك بين البلدين.
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  التمرين  شهد  كما 
مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير 
الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ ومعالي الوزراء 

والمسؤولين وكبار القادة العسكريين.
ووقع البلدان في بداية التمرين مذكرة تعاون في مجال مكافحة اإلرهاب، 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله«، وملك البحرين حمد بن 

عيسى آل خليفة، في نوفمبر الماضي، المرحلة الختامية 
من التمرين اإلماراتي ــ البحريني المشترك لمكافحة 

اإلرهاب »جلمود 3«.

وقعها من جانب دولة اإلمارات الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن 
عبالن المزروعي نائب رئيس األركان، ومن جانب مملكة البحرين اللواء الركن 

ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي.
اشتمل على  عامًا  إيجازًا  آل خليفة  بن حمد  ناصر  الركن  اللواء  بعدها قدم 

مراحله وأهدافه بعد ذلك بدأ التمرين بمختلف تشكيالته وفعالياته.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بحضور 

يعد التمرين األول 
على المستوى الوطني 
الذي تشارك فيه جميع القوات 
العسكرية واألمنية بين البلدين

متابعة: العقيد الركن يوسف الحداد
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درع الوطن... مسيرة وطن 

محمـد بـن زايــد وحمـد بـــــــــــن عيسى يشهدان “جلمود 3”

دولة  في  المسلحة  القوات  من  الشجعان  بأشقائنا  نرحب  أن  وقال:»يسعدنا 
اإلمارات في بلدهم البحرين وبين أخوانهم من قوة الدفاع ومشاركتهم معًا في 
هذا التمرين بكل كفاءة واقتدار وانسجام انطالقًا مما يجمعنا من عالقات تاريخية 
وثيقة وعمل عسكري مشترك صفًا واحدًا في العديد من المهام النبيلة دفاعًا 

عن أوطاننا وكرامة مواطنيها«.
كل  في  الشقيقين  البلدين  يجمع  الذي  القوي  األخوي  التكاتف  »إلى  وأشار 
رص  منا  تتطلب  اليوم  المنطقة  تواجه  التي  التحديات  أن  مضيفًا  المواقف، 

الصفوف والتأهب الدائم«.
وفي الختام تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد 
والملك،  لسموه  تحية  اصطفت  التي  المشاركة  الفرق  خليفة  آل  عيسى  بن 
كما تفقدا غرفة العمليات والمستشفى الميداني، وأعربا عن سعادتهما بنجاح 
التمرين مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون.. بعدها التقطت الصور 
التذكارية للمشاركين في التمرين مع صاحب السمو رئيس الدولة وملك البحرين.
وبهذه المناسبة أوضح اللواء الركن ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا التمرين يعد 
األول على المستوى الوطني الذي تشارك فيه جميع القوات العسكرية واألمنية 
واإلدارات المعنية في كال البلدين وبما يوضح التدابير المتخذة ويترجم الجهود 
المبذولة للخطط على أرض الواقع لتكون قواتنا قادرة على الدفاع عن المصالح 

الوطنية والقومية لدولنا وحمايتها.

هذا التمرين الذي أظهر مهارة وكفاءة المشاركين وما قدموه من تدريب 
عاٍل يحاكي عدة ظروف راجيًا الله عز وجل أن يحفظ البلدين وشعبيهما 

الشقيقين وينعم عليهما بمزيد من الخير واالزدهار.
من جانبه، رحب ملك البحرين بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان هذا التمرين المشترك.. وأثنى على الجهود التي بذلتها 

جميع الجهات المشاركة في إنجاحه.

أظهر التمرين مهارة 
وكفاءة المشاركين وما 

قدموه من تدريب عاٍل يحاكي 
كافة الظروف
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محمــد بـن زايـد وحمـــــــد بن عيسـى يزوران 
 معـرض البحـريـن الدولــــي للطـــــــــــــــيران 2022

واطلع سموه خالل جولة على أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران المدني 
والعسكري من أنظمة وتقنيات متقدمة وحلول متطورة.

مبادراتهم  أهم  إلى  واستمع  المشاركين  مع  األحاديث  سموه  وتبادل 
أهدافهم  وتحقيق  مشاركاتهم  في  التوفيق  لهم  متمنيًا  وابتكاراتهم، 
تمنياته  عن  معربًا  المعرض،  تنظيم  بمستوى  سموه  وأشاد  المرجوة. 
عالمية  وجهة  مكانتها  ترسيخ  تواصل  التي  الشقيقة  للبحرين  بالتوفيق 

الستضافة مثل هذه األحداث الدولية النوعية الكبرى.
للمعرض،  المصاحبة  الجوية  العروض  البحرين  وملك  سموه  شاهد  ثم 

أنواعها  مختلف  من  تقريبًا  طائرة   100 عدد  الجوية  العروض  في  وشارك 
التجارية والعسكرية في العرض الثابت والعرض الجوي، من بينها طائرات 
عسكرية من سالح الجو الملكي البحريني وشركة طيران الخليج، والقوات 
)الصقور  السعودي  الملكي  الجو  وسالح  األمريكية،  البحرية  الجوية 
السعودية(، وسالح الجو اإلماراتي )فرسان اإلمارات(، وفريق غلوبال ستارز 
البريطاني،  الملكي  الجو  لسالح  التابع  الحمراء  السهام  وفريق  البريطاني، 
والقوات الجوية الباكستانية ألول مرة، التي قدمت عروضًا امتازت بالكفاءة 

والقدرة وحظيت بإعجاب الحضور.

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” يرافقه جاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي اقيمت الدورة 

السادسة من فعالياته في قاعدة الصخير الجوية ويحتفي هذا العام بمرور الذكرى العاشرة إلقامته.

متابعة: العقيد الركن يوسف الحداد
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محمــد بـن زايـد وحمـــــــد بن عيسـى يزوران 
 معـرض البحـريـن الدولــــي للطـــــــــــــــيران 2022

محمد بن زايد: 
يشيد بمستوى تنظيم 
المعرض معربًا عن تمنياته 
بالتوفيق للبحرين الشقيقة

 رئيس الدولة: 
يتبادل األحاديث مع 
المشاركين ويستمع 
ألهم مبادراتهم 
وابتكاراتهم ويتمنى لهم 
التوفيق

سموه: 
يطلع خالل جولة في 
المعرض على أحدث ما 
توصل إليه قطاع الطيران من 
أنظمة وتقنيات متقدمة
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رئيس الدولة يستقبل فريق 
القوات المسلحة النسائي للتسلق

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، 
المسلحة  القوات  فريق  يستقبل 
سموه  وأشاد  للتسلق.  النسائي 
ممارسة  خالل  بذلها  التي  بالجهود 
هذه الرياضة. يذكر أن الفريق نجح في 
كلمنجارو”  “جبل  قمة  إلى  الوصول 
“جبل  قمة  إلى  إضافة  تنزانيا  في 
طوبقال” األعلى في مملكة المغرب 
الجبلية  القمم  أعلى  إحدى  إلى جانب 
في نيبال “كلبتار” وصعود “قمة ميرا 
اإلمارات  دولة  علم  رفع  حيث  بيك”، 

على القمة
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من حواليها من تغيرات وتطورات وتستمر في بث اآلمال لإلنسانية بأنه يمكن تحقيق 
المستحيل في حال تواجدت اإلرادة فهي كل شيء، خاصة اإلرادة السياسية

أبنائها  نفوس  في  دولتنا  مكانة  تعظيم  في  كبيرة  رمزية  تحمالن  وطنيتان  مناسبتان 
المناسبة األولى: يوم الشهيد  الغامرة.  الوطنية  الفرحة  هما السبب في الشعور بتلك 
اإلماراتي والذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ لم يتم اختياره صدفة وإنما 
له عالقة بحادثة وطنية خالدة حيث سقط في هذا اليوم من عام 1971 أول شهيد إماراتي 
وذلك قبل يومين فقط من إعالن دولتنا اإلتحادية دفاعًا عن »علم دولة اإلمارات« الذي 
نحتفل به في الـ3 من نوفمبر من كل عام، حيث رفض الجندي اإلماراتي سالم بن سهيل 
عن إنزال علم اإلمارات في جزيرة طنب الكبرى تحت تهديد السالح من الجنود اإليرانيين.

المناسبة الثانية: فهي ليست بعيدة عن رمزية المناسبة األولى ودالالتها الوطنية وهو 
الثاني من ديسمبر حيث تم فيه إعالن قيام دولتنا االتحادية في العام 1971 الذي نشعر 
فيه جميعنا بفخر االنتماء إليها وما تحقق من إنجازات خالل مراحلها التنموية الثالثة. التي 
بدأت بمرحلة التأسيس في عهد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ثم 
جاءت مرحلة التمكين والتي شارك فيها المواطن بقوة في رسم وتنفيذ الخطط التنموية 

وكان ذلك في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
نحن نعيش اآلن في المرحلة الثالثة من تلك التجربة »األنموذج« وهي مرحلة الصعود 
نحو المستقبل حيث يستكمل المسيرة التنموية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خالل الصعود اإلماراتي في الملفات االقتصادية 
والدبلوماسية على المستوى العالمي بطريقة ملفتة وتبث على اآلمال كونها تنطلق من 

رؤية عالمية قاعدتها األساسية خدمة اإلنسانية.
وطني  مشروع  مجتمع  أي  وفي  العالم  في  دولة  أي  في  فعالية  كل  تكون  أن  يمكن 
وإنساني إذا خلقت فيها أفكار لتعزيز هذه الجوانب والتي أعتقد أنها باتت حاجة دولية نظرًا 
لحجم التحديات التي تمر بها الدول واإلنسان. وألن دولة اإلمارات تؤمن بالدولة الوطنية 
ووحدتها كمنطلق لخدمة اإلنسانية كما تشهد به وقائع تجربتها التنموية من استضافتها 
تحتفل  اليوم  المشترك فهي  والعيش  األمل  يبحثون عن  كلهم  200 جنسية  ألكثر من 
بهاتين المناسبتين اللتين )يوم الشهيد واليوم الوطني( تعتبران ثوابت استقالل األوطان 

وسيادتها في كل األعراف السياسية والتاريخية.
هذه  في  إنجازها  تم  ما  فضائل  لتذكر  فقط  ليست  اإلمارات  دولة  في  الوطنية  األيام 
أنها أشياء مهمة،  رغم  لها  المؤسسين  النضالي لآلباء  التاريخ  تذكر  أجل  أو من  الدولة، 
على  والمقيم-  -المواطن  اإلماراتي  لإلنسان  »تحفيزية«  أيام  بمثابة  كذلك هي  ولكنها 

العطاء الوطني المستقبلي.  

بقلم: محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

هناك شعور بفرحة 
وطنية كبيرة تلف 
أنحاء دولة اإلمارات 
خالل هذه األيام، كما 
هو حال كل عام في 
هذا التوقيت. حيث 
يلمس الفرد فيها، 
المواطن والمقيم، 
روح التفاؤل لمستقبل 
هذه الدولة التي 
ما تزال تبهر العالم 
بتجربتها التنموية 
الممتدة ألكثر من 50 
عامًا رغم كل ما يحدث 
في العالم.

أيام إماراتية وطنية
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وزارة الدفاع توقع اتفاقية تعاون مع مجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة

وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة 
العزيز  عبد  فيصل  وسعادة  الدفاع  لشؤون 
التكنولوجيا  أبحاث  لمجلس  العام  األمين  البناي 
الوزارة  بين  تعاون  اتفاقية  “اسباير”..  المتطورة 
سالم  مطر  سعادة  بحضور  وذلك  والمجلس 
كبار  من  وعدد  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري 

الضباط وزارة الدفاع.
مقر  في  توقيعها  تم  التي  االتفاقية  وتهدف 
والشركات  المصانع  دعم  إلى  بأبوظبي  الوزارة 
القوات  في  الشراء  أولوية  وإعطائها  الوطنية 
وتطوير  المشترك  التعاون  وتعزيز  المسلحة، 
العالقات الثنائية في مختلف المجاالت السيما 
في مجال أبحاث التكنولوجيا المتطورة، باإلضافة 
إلى تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة 

وتطبيقات الذكاء االصطناعي.

مطر سالم الظاهري يترأس وفد وزارة الدفاع 
في “ حوار المنامة 2021 “

الوزارة المشارك  الدفاع وفد  يترأس سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة 
في الدورة السابعة عشرة لقمة األمن اإلقليمي “حوار المنامة 2021” التي 
تنطلق أعمالها في مملكة البحرين بحضور أكثر من 300 مشارك من القادة 

والسياسيين والعسكريين.

سياسة  موضوع  ويشكل  المقبل  األحد”   “ يوم  حتى  القمة  أعمال  تستمر 
الدفاع األمريكية في الشرق األوسط والخليج وآسيا واألمن اإلقليمي في إطار 

متحول أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة القمة لهذا العام.
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وزارة الدفاع تشارك في معرض 
“IDEAS 2022” بالهند

قائد  الشحي  راشد  سعيد  الركن  اللواء  برئاسة  الدفاع  وزارة  من  وفد  شارك 
البرية في مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي IDEAS2022# الذي يقام  القوات 
وفد  واطلع  الصديقة  االسالمية  #باكستان  جمهورية  #كراتشي،  مدينة  في 
والعسكرية  الدفاعية  المستجدات  آخر  وعلى  المعرض،  أجنحة  على  الوزارة 

الحديثة.

رئيس مجلس إدارة شركة “كالدوس “يشيد بدور وزارة 
الدفاع في دعم قطاع الصناعات الدفاعية المحلية

أشاد معالي فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة كالدوس بدور وزارة 
السياسات  المحلية من خالل  الدفاعية  الصناعات  قطاع  دعم  في  الدفاع 
الصناعات  لقطاع  المستقبل  أطر  وتضع  تحدد  التي  واالستراتيجيات 

الدفاعية اإلماراتية وخلق بيئة تنافسية في هذا القطاع الحيوي والمهم.
الدكتور  الركن  اللواء  برئاسة  الدفاع  وزارة  من  وفدًا  استقباله  لدى  وقال 

مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية 
الرئيس  الداعم  االمارات هي  “إن قيادة دولة  بأبوظبي..  الشركة  في مقر 
الصناعات  قطاع  مّكنت  حيث  المواطن  البشري  بالعنصر  لالستثمار 
الوطنية من تطوير معدات وآليات وتقنيات جديدة ليس فقط  العسكرية 
أيضا تسعى لالنتشار في األسواق  المحلي ولكنها  السوق  على مستوى 
العالمية” مثمنا الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الدفاع من توفير الدعم 

المستمر للمنتج الوطني ضمن منظومة االستحواذ القائمة حاليًا.
ذات  الدفاعية  المعدات  من  الشركة  منتجات  على  الوزارة  وفد  وإطلع 
عن  مفصل  لشرح  واستمع  والتصنيع  التصميم  في  العالي  المستوى 
استراتيجية عمل الشركة وخطوط ومراحل إنتاج المعدات والتي تعد نقلة 
الدفاعي وتعزز من مكانتها وتعكس مستويات  التصنيع  نوعية في مجال 

التطور المستمر الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية.
كما قام الوفد خالل هذه الزيارة بجولة تفقدية لالطالع على آخر مستجدات 
التصنيع بالشركة من آليات مدرعة مثل “الوحش” وآليات أخرى قيد اإلنتاج 
باإلضافة إلى طائرات )B-250(، كما استمع الوفد إليجاز مفصل من فريق 
وجديدة  مبتكرة  حلول  من  إليه  وصلوا  وما  الشركة  لدى  والتطوير  البحث 

تغطي احتياجات السوق المستقبلية وتتوافق مع أهداف وزارة الدفاع.
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وجامعة  “هاَمة”  مبادرة  بين  الشراكة  مجاالت  توسيع  بحث  الزيارة  خالل  تم 
اإلمارات ومؤسسة عبد الله الغرير، في بناء قدرات مجندات الخدمة الوطنية 
للدخول  المهنية  وخبراتهن  إمكاناتهن  وتعزيز  المستقبل  بمهارات  وتمكينهن 
في سوق العمل المستقبلي، ما يسهم في بناء جاهزيتهن وصقل مواهبهن 
الزيارة  اإلمارات، كما شهدت  بفاعلية في تصميم مستقبل دولة  للمشاركة 
لقاء مع المجندات، تم خالله متابعة تطورات برامج بناء المهارات التي تنفذ 

بالشراكة مع الجامعة والمؤسسة.
وعّبر اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
وإضافة  استثنائي  نموذج  كونه  البرنامج  هذا  بنجاح  فخره  عن  واالحتياطية 
“هامة”  أن  إلى  مشيرا  اإلمارات،  دولة  في  الوطنية  الخدمة  لمفهوم  نوعية 

تهدف إلى تمكين دور المرأة اإلماراتية الفعال في المجتمع.
التام  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  بهيئة  ممثلة  الدفاع  وزارة  دعم  مؤكدا 
لجميع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تمكين المرأة اإلماراتية واالرتقاء 
بمستواها العلمي والثقافي والمجتمعي. منوهًا إلى أّن العلم هو طريق رفعة 
الفكرية والثقافية  المهارات  وتقدم ورفاهية الشعوب وهو السبيل لتحسين 
للمرأة اإلماراتية موضحا ثقة القيادة بقدرة وكفاءة العنصر النسائي في الدولة.

في  ساهم  فقد  المجندات  على  كبير  أثر  له  كان  التعاون  هذا  أن  مضيفا 
في  تمكينهن  إلى  باإلضافة  الجديدة  والمعارف  المهارات  مختلف  اكسابهن 
 . مستقبال.  العمل  لسوق  وتأهيلهن  والتكنلوجي  والرقمي  المهني  المجال 

مؤكدا أهمية استدامة هذه المبادرة في الدفعات القادمة.
من جهته، قال معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس 
المبادرة  هذه  إن  المتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة  األعلى  الرئيس  الدولة، 
البشري  المال  رأس  بناء  في  الرشيدة  لقيادتنا  المستقبلية  الرؤية  تعكس 

باعتباره الرافد األساسي للنمو والتطور والبناء لدولتنا الحبيبة.
المستقبل  مهارات  بناء  في  المجندات  على  المبادرة  أثر  أن  معاليه  وأضاف 
إيجابي بكل تأكيد ألنها تهدف لتعزيز جاهزية المجندات، وتزويدهن باألدوات 
الالزمة لتطوير مسارهن المهني والعملي، مؤكدًا أهمية استدامة المبادرة مع 

هيئة الخدمة الوطنية. 

استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن 
طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة 
الخدمة الوطنية واالحتياطية، ومعالي عهود 
بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير 
الحكومي والمستقبل، معالي زكي أنور 
نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو 
رئيس الدولة، الرئيس األعلى لجامعة 
اإلمارات العربية المتحدة، ومعالي عبد العزيز 
الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله 
الغرير، في زيارة لمجندات الدفعة الحادية 
عشرة للخدمة الوطنية المشاركات في 
مبادرة “هاَمة” لتمكين المجندات بمهارات 
المستقبل، في مدرسة خولة بنت األزور 
العسكرية.

“هاَمة” تبحث توسيع مجاالت الـشراكـــة مع جامعـــة اإلمـــــارات 
ومؤسسة عبد الله الغرير لتمكين المجـــــــــــــــندات بمهــارات المستقبل

أحمد بن طحنون: 
“هاَمة” تعكس أهمية تطوير 
مهارات الكوادر الوطنية ورفع 
جاهزيتهم للمستقبل.
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“هاَمة” تبحث توسيع مجاالت الـشراكـــة مع جامعـــة اإلمـــــارات 
ومؤسسة عبد الله الغرير لتمكين المجـــــــــــــــندات بمهــارات المستقبل

عبد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  الغرير  العزيز  عبد  معالي  عبر  جانبه  ومن 
الوطنية  الخدمة  مجندات  دعم  في  المؤسسة  بشراكة  فخره  عن  الغرير،  الله 
المشاركات بمبادرة “هاَمة”، وقال: “إنه لشرف عظيم لنا أن نتعرف على مبادرة 
“هاَمة” ونفهم طبيعتها بشكل مباشر من المجّندات أنفسهن في مدرسة خولة 

بنت األزور العسكرية«.
وأضاف الغرير أن هذا المشروع يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة نحو إعداد مواهب 
نجاح  لصياغة  الالزمة  المتخصصة  بالمهارات  وتتمتع  والمرونة  بالقوة  تتسّلح 
المجندات بشكل  دولة اإلمارات، كما سيلعب دورًا حاسمًا في تطوير مهارات 

مستدام وطويل األجل.

زكي نسيبة: 
“هاَمة” تعكس الرؤية 

المستقبلية لقيادتنا الرشيدة 
في بناء رأس المال البشري.

عبد العزيز الغرير: 
“هاَمة” تعكس رؤية القيادة 
بإعداد مواهب تتسلح بالقوة 
والمرونة والمهارات.

مجندات  جاهزية  تعزيز  على  “هاَمة”  مبادرة  برنامج  يركز 
رئيسة  مجموعات   4 ضمن  للمستقبل،  الوطنية  الخدمة 
للمهارات المستقبلية، هي “المهارات الرقمية، والمهارات 
اإلبداعية، والمهارات المهنية، والمهارات الشخصية” من 
خالل ورش عمل تدعم رحلة استكشاف الفرص والمنافسة 
تركز على  برامج  العمل المستقبلي، من خالل  في سوق 

تمكينهن في المجال المهني والرقمي والتكنولوجي.
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مدرسة خولة بنت االزور تشهد 
حفل تخريج النسخة الثالثة لمبادرة الشيخة 

فاطمة بنت مبارك

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان - وزير دولة حفل تخريج مدرسة خولة 
بنت األزور العسكرية لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرآة في السالم 
واألمن “النسخة الثالثة« لبرنامج التدريبي لبناء وتطوير قدرات المرأة في قطاع األمن وحفظ 
السالم، وبمشاركة 157 متدربة من 15 دولة أسيوية وأفريقية وأوروبية.

المرأة  مشاركة  لتعزيز  أسابيع   10 لمدة  استمر  الذي   - البرنامج  ويهدف 
وتفعيل دورها في قطاع األمن والسالم الذي أطلقته هيئة األمم المتحدة 

للمرأة بالشراكة مع وزارة الدفاع واالتحاد النسائي العام.
وجهودها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دور  لتأكيد  البرنامج  يهدف  كما 
إيمانًا من  القطاعات،  الفاعلة في جميع  المرأة  دعم مشاركة  الحثيثة في 
قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات العنصر النسائي ودوره في جهود 

التنمية ورفاهية البالد، ودعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
بوزارة  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  سالم  مطر  التخرج سعادة  حفل  حضر 
التنفيذي  الرئيس  نهيان  آل  خليفة  بن  بنت سلطان  والشيخة شما  الدفاع 
لمؤسسة تحالف من اجل االستدامة العالمية والشيخة الدكتورة موزة بنت 
الدولي  التعاون  الخارجية  وزارة  في  مستشار  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون 
وسعادة نوره خليفة السويدي األمينة العامة لالتحاد النسائي العام وسعادة 
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يهدف البرنامج لتأكيد دور دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وجهودها الحثيثة في دعم 
مشاركة المرأة الفاعلة في جميع القطاعات، إيمانًا 
من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات العنصر 
النسائي ودوره في جهود التنمية ورفاهية البالد، ودعم 
مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

العام  األمين  الفالسي  عبدالله  الريم 
للمجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
وزارة  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة 
جانب  إلى  الدولي  والتعاون  الخارجية 
ورؤساء  والسفراء  الوزراء  من  عدد 
االمارات  بدولة  الدبلوماسية  البعثات 
والمسؤولين وممثلي الوفود األجنبية 

أعضاء هيئة األمم المتحدة للمرأة .
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اسـتقبل اللـواء الركن طيار فــــــــــــــالح القحطانــي الفـريـق 
مارتن سـامسون كبيـر مستشاري الدفــــــــــــــــــــاع البريطانيين للشرق األوسط

للسباحة  الدفاع  وزارة  منتخب  شارك 
األولى  العسكرية  العربية  البطولة  في 
وذلك  السودان،  في  المقامة  للسباحة 
نوفمبر،   11 إلى   5 من  الفترة  خالل 
حيث أحرز المنتخب كأس المركز الثالث، 
ملونة،  ميدالية   17 المنتخب  كما حصد 
3 ميداليات ذهبية و7  حيث حصل على 

ميداليات فضية و7 مداليات برونزية.

شارك منتخب وزارة الدفاع للسباحة 
في البطولة العربية العسكرية األولى 

للسباحة المقامة في السودان
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فالح  طيار  الركن  اللواء  استقبل 
المساعد  الوكيل  القحطاني 
الدفاعي،  واالتصال  للسياسات 
كبير  سامسون  مارتن  الفريق 
البريطانيين  الدفاع  مستشاري 
اللقاء  جرى خالل  االوسط،  للشرق 
بين  التعاون  أوجه  استعراض 
المجاالت  مختلف  في  البلدين، 
الجانب  في  يتعلق  فيما  خاصة 
دعمها  وسبل  والدفاعي  العسكري 

وتطويرها.

اسـتقبل اللـواء الركن طيار فــــــــــــــالح القحطانــي الفـريـق 
مارتن سـامسون كبيـر مستشاري الدفــــــــــــــــــــاع البريطانيين للشرق األوسط

شارك منتخب وزارة الدفاع للجوجيتسو 
في بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو 2022

شارك منتخب وزارة الدفاع للجوجيتسو في بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو 2022 التي اقيمت في أبو ظبي، وأحرز الفريق 18 ميدالية منها 5 ميداليات 
ذهبية و7 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.
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وقد سجل الحدث مشاركة 186 شركة عبر العروض وقاعة العرض والشاليهات، 
بمشاركة 200 وفد مدني وعسكري.

حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رسميًا  المعرض  افتتح  وقد 
عن  نيابة  الوزراء،  مجلس  ورئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة،  آل 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وتولى 
الجوية  والقوات  البحرينية،  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  المعرض  تنظيم 
 Farnborough( إنترناشونال  فارنبورو  شركة  مع  بالتعاون  البحرينية  الملكية 

.)International
وقد جاء معرض الطيران عقب ندوة المنامة الجوية 2022، التي جمعت نخبة 
من أصحاب الكفاءات ضمت أكثر من 300 من قادة ومشغلي القوات الجوية 
وصناع السياسات وقادة الصناعة من أكثر من 25 دولة قدموا لحضور أهم 

مؤتمر إقليمي للطيران في عام 2022.
المعرض  في  عنها  اإلعالن  تم  التي  الجديدة  والشراكات  الصفقات  تضمنت 
شراء 30 طائرة من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، التي تعمل بمحركات 
Pratt & Whitney GTF، من قبل الخطوط الجوية الملكية األردنية )الملكية 
 MAE Aircraft Management األردنية(، وإبرام شراكة استراتيجية بين شركَتي
و Asia Cargo Network، وتحالف جديد بين شركة سنغافورة وتيكسل إير 
 Sierra Nevada كوربوريشن  نيفادا  وسييرا   )Texel Air Bahrain( البحرين 

.)Corporation’s )SNC
رسميا  اإلمارات  وطيران  الخليج  طيران  شركتا  وقعت   ، ذلك  إلى  باإلضافة 

اتفاقية مشاركة بالرمز من جانب واحد، اعتبارًا من ديسمبر الحالي.

منصة تبادل الفكر
تعاون  حيث  األفكار؛  لتبادل  منصة  للمؤتمرات  مخصصتان  قاعتان  مثلت 
كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الطيران من منطقة الخليج والشركات 

معرض البحرين 
الدولي للطيران 
يسجل نجاحًا مدويًا 
بصفقات بلغت 1.8 

مليار دوالر

تم إبرام صفقات وشراكات دولية بقيمة 
إجمالية فاقت 1.8 مليار دوالر أمريكي؛ حيث 

التقى في معرض البحرين للطيران 2022 آالف 
االختصاصيين في مجال الطيران والفضاء 

والدفاع من 30 دولة، على مدى ثالثة أيام؛ تم 
خاللها بناء شراكات وتعاون وقيادة فكرية في 

الفترة من 9 – 11 نوفمبر. 
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الدولية إلبراز القضايا ذات االهتمام المشترك.
رئيسية:  محاور  أربعة  حول  رئيسية  وكلمات  نقاشية  حلقات  البرنامج  تضمن 
في  المرأة  اللوجستية،  والخدمات  الشحن  الجوية،  والخطوط  المطارات 

الطيران، والفضاء.
بفرق  تمتلئ  الجوية  الصخير  قاعدة  فوق  األجواء  كانت  يوم،  كل  ظهر  بعد 
وطائرات العروض الجوية األكثر شهرة في العالم، مع عروض لطيران الخليج 
 ،JF-17 ومقاتالت   ،  RBAF لبروناي  الملكية  المسلحة  والقوات   ،787
و   ،2000 ميراج  وطائرات  المتحدة،  العربية  اإلمارات  من  اإلمارات  وفرسان 
RSAF Typhoon ، وفريق عروض طائرات F-16 التابع لسالح الجو األمريكي، 
 F16  و DHL B767-300 Flypast و ،Red Arrows و ،Global Stars و
من دولة اإلمارات، وفريق الصقور السعودية Saudi Hawks االستعراضي، 

.P-8 flypast والطيران االحتفالي
طائرة  ألول  العام  الظهور  الجوي  المعرض  في  الثابتة  األحداث  أبرز  بين  من 
الملكي  الجو  إلى سالح  تسليمها  تم   Bell AH-1Z Viper مروحية من طراز 

البحريني.

ميثاق طيران اإلمارات لتبادل الرموز
ظهورها  خالل  زائر   8,000 من  يقرب  ما   A380 اإلمارات  طائرة  استقطبت 

وتمكن   .2022 للطيران  الدولي  البحرين  معرض  في  ليومين  استمر  الذي 
الزوار التجاريون وعشاق الطيران وعامة الناس من تذوق تجربة أحدث منتجاتها 
الممتازة في  االقتصادية  الدرجة  أحدث مقصورة من  بما في ذلك  المميزة، 
أنيقة،  تتميز بمقاعد جلدية فاخرة، وتشكيالت خشبية  الطيران، والتي  شركة 
ومساحة واسعة لألرجل، ونقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة، وإحدى 
أكبر الشاشات في السماء، باإلضافة إلى العديد من اللمسات الدقيقة األخرى.

على  للتدريب  اإلمارات  أكاديمية  الرائدة، عرضت   A380 إلى طائرة  باإلضافة 
التي   ،Embraer Phenom 100EV طراز  من  التدريب  طائرة  أيضًا  الطيران 

استقطبت طائرة 
اإلمارات A380 قرابة 
8,000 زائر
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لممارسة  بالسعي  المهتمين  الطيران  مجال  في  الطامحين  من  العديد  زارها 
مهنة طيار.

خالل اليوم األول من معرض الطيران، بدأت شركتا طيران اإلمارات وطيران 
الخليج عالقتهما بالتوقيع الرسمي التفاقية تبادل الرموز، التي تمكن عمالء 
طيران الخليج من االتصال عبر دبي بمجموعة من الوجهات اإلماراتية في جميع 

أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق األقصى وأمريكا الجنوبية.
وليد  والكابتن  اإلمارات،  طيران  رئيس  كالرك،  تيم  السير  االتفاقية  وقع 
العالوي، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، بحضور سعادة زايد الزياني، رئيس 

مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، وكبار المسؤولين في الشركتين.
تعتبر شركة طيران اإلمارات أكبر مشغل لطائرة إيرباص A380، مع ما يقرب 
من 80 طائرة تعمل حاليًا وتطير إلى 37 وجهة في 25 دولة، ومن المقرر أن 
يستقبل المزيد من المدن هذه الطائرة ذات الطابقين بحلول نهاية عام 2022.

بمقاعد  طائرة   120 من  أكثر  تعديل  على  اإلمارات  طيران  شركة  ستعمل 
اقتصادية متميزة ابتداًء من هذا الشهر، كجزء من استثمار بقيمة 2 مليار دوالر 
في تطوير تجربة المسافرين على متن الطائرة، التي تشمل أيضًا خيارات طعام 

راقية وخيارات أكثر استدامة.
2000، وتشّغل حاليًا ثالث رحالت يوميًا بين  البحرين منذ عام  تخدم الشركة 

دبي ومطار البحرين الدولي.

ورشة االستدامة
البحرين الدولي للطيران، المتمثل في توفير مركز  بالبناء على هدف معرض 
للمهارات والتعليم، ُعقدت ورشة عمل من قبل كورين هيغز، خبير االستدامة 
االبتكارات  أحدث  البحرينيين  الجامعات  لطالب  قدم  الذي  إيرباص،  في 
واتجاهات االستدامة في صناعة الطيران، لتسليط الضوء على رحلة إيرباص 
التركيز على استراتيجية االستدامة الخاصة بها لتقليل  نحو أجواء نظيفة، مع 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من طائراتها الحالية، وهدفها هو طرح أول طائرة 

تجارية عديمة االنبعاثات في العالم في السوق بحلول عام 2035.

الشراكة في الشحن
المنامة،  ومقرها   ،)Mena Aerospace( إيروسبيس«  »مينا  شركة  وقعت 
مع   )MEA( الطائرات  إدارة  في  أعمالها  استراتيجي من خالل  تحالف  اتفاقية 

شبكة الشحن اآلسيوية )ACN( في سنغافورة.
المؤسس  جمان،  محمد  الدكتور  من  كلٌّ  الشحن  شراكة  اتفاقيَة  وقع  وقد 
والعضو المنتدب لشركة مينا إيروسبيس، وماركو إسحاق، الرئيس التنفيذي 

.)ACN( لمجموعة شبكة الشحن اآلسيوية
في  الرئيسيين  الالعبين  بين  الجديد  التحالف  مركز  الخطوة  هذه  تعزز  سوف 

مجال الشحن في الشرق األوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.
بها  الخاصة  الشحن  طائرات  من   6 مقر   ACN ستجعل  االتفاقية،  وبموجب 
الخدمات  لتقديم  تخطط  حيث  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  البحرين  في 
داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلضافة إلى طرق الشحن من 

المنطقة وإليها.
ومن المقرر أن تصل الطائرة األولى من طائراتها الست، والتي تشمل طائرتين 
المقبلة،  عشر  األربعة  الشهور  غضون  في   ،B767-300F و   B737-800F

وستبدأ عملياتها على الفور.

منحة الوردن
 Al Worden Endeavour Scholarship( الفضاء  رواد  مؤسسة  أعلنت 
- باالشتراك مع شركاء من   )Kallman Worldwide( Foundation( وشركة 
ووزارة   )NSSA( البحرينية  الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة   – البحرين  مملكة 
 - )BIAS( المواصالت واالتصاالت البحرينية ومعرض البحرين الدولي للطيران

. Al Worden Endeavour2022  أسماء متلقيًا لمنحة مؤسسة
أظهر الطالب الذين وقع االختيار عليهم الدافع والتصميم والرغبة في مواصلة 
والرياضيات  والفنون  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  دراساتهم 
قائد  الفضاء  رائد  الراحل  اسم  على  سميت  التي  المنحة،  وهذه   .)STEAM(
 Al( وردن”  “آل  األمريكي  الجو  سالح  في  المتقاعد  العقيد  أبولو15-  مركبة 
Worden( ، ومركبة الفضاء “إنديفور” )Endeavour(، تقدم تجربة تدريب رواد 
فضاء عملية، مدفوعة التكاليف بالكامل، لمدة أسبوع، في معسكر الفضاء 
هنتسفيل،  في  المتحدة  بالواليات  والصواريخ  الفضاء  لمركز  التابع  الشهير 
التفاهم  تعزيز  إلى  المنحة  وتهدف  األمريكية.  المتحدة  الواليات  أالباما، 
والتعاون الدوليين، وإلهام الجيل القادم من المبتكرين والمستكشفين والقادة 

في مجتمع الفضاء العالمي.
ثم  القمر، ومن  إلى  برحالت  قاموا  24 شخصًا فقط  واحدًا من  “وردن”  كان 
رحلته  تلت  التي  العقود  ففي  المهنيين.  للمهندسين  به  يحتذى  نموذجًا  كان 
التاريخية عام 1971، شارك شغفه باالستكشاف واالبتكار مع عشرات اآلالف 

قامت شركة 
Collins بتزويد 

 Texel Air شركة
بمدرب واقع افتراضي 

EFVS و HGS
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من المتابعين. كان مدافعًا نشيطًا عن القوى العاملة الهندسية المستقبلية، 
في جميع التخصصات، في المجتمعات حول العالم.

مارس  في  وفاته  قبل   - البحرين  مملكة  إلى  ووردن  للعقيد  زيارة  آخر  كانت 
2020 - في عام 2018، حيث انضم إلى فريق “كالمان” )Kallman( في جناح 
الشراكة األمريكية في معرض البحرين الدولي للطيران، وقام بعدد من الزيارات 
المدرسية التي ألهمت الطالب الصغار وشجعتهم على متابعة تعليمهم في 

.)STEAM( مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات
خالل هذه الزيارة، استقبل جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توم كالمان، 
ووردن   ،).Kallman Worldwide, Inc( لشركة  التنفيذي  والمدير  الرئيس 
)Worden(. أعجب الملك حمد ببرنامج “إنديفور للمنح الدراسية”، وتمنى أن 
يتوسع ليشمل طالبًا من مملكة البحرين. بعد ذلك، تم تقديم الجائزة األولى 

إلى فريق مؤلف من أربعة طالب ومعلم واحد في عام 2020.
 Endeavour’ ”9 وقد ضم فريق الفائزين البحريني بمنحة “مهمة إنديفور رقم

:’Mission #9
الفائزون من الطالب: حسن عبد الرحمن هاشم، ليا حمد جناحي، مريم خالد 

العوضي، ناصر محمد القوتي.
المشاريع،  وإدارة  االستراتيجي  التخطيط  قسم  رئيس  البنعلي،  أمل  السيدة 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية )NSSA(، حصلت على لقب “المعلم 

الفائز”.

طائرة B737 المرنة:
عرضت »تيكسل إير« )Texel Air(، وهي شركة طيران بحرينية للشحن، طائرة 

B737-700FlexCombi من جديد في المعرض.
للطائرة  الوحيد  التجاري  المشغل  هي   Texel Air شركة  أن  المعروف  ومن 
البضائع والركاب في آن  التي يمكن تهيئتها لنقل   ،B737-700FlexCombi

واحد.
 Chisholm لشركة  التنفيذي  الرئيس  تشيشولم،  جورج  قال  جانبه  من  
Enterprises، الشركة األم لشركة Texel air: “لقد أثمرت أعوام من البحث 
B737- طراز  من  طائرتينا  بإنتاج  داخليًا  والتفكير  الشركاء  مع  والمناقشات 

700FlexCombi. واآلن نشهد بشكل مباشر حقيقة قدرة هذه الطائرة على 
لهم  يسبق  لم  إمكانيات  لهم  يوفر  مما  المختلفة،  عمالئنا  احتياجات  تلبية 

رؤيتها من قبل. لقد كان من األهمية بمكان بالنسبة ألعمالنا أن تكون لدينا 
مثل هذه المرونة أثناء الجائحة. لقد تمكنا من تعديل تصاميمنا ألشكال الطراز 

B737-700FlexCombi بما يالئم االحتياجات المتغيرة للبيئة العالمية”.
مختلفة  تكوينات  سبعة  إلى   B737-700FlexCombi شكل  تعديل  يمكن 
لتناسب العديد من متطلبات التشغيل. وتشتمل الطائرة على قائمة واسعة 
والحكومية  العسكرية  الطيران  رحالت  لدعم  والتحديثات  التعديالت  من 

والخدماتية.
 ،Collins Aerospace وأضاف تشيشولم: “لقد دخلنا في شراكة مع شركة
العالمي،  بالطيران  الخاصة  والحلول  التكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  الشركة 
B737- ر على وقمنا بتثبيت نظام التوجيه العلوي ونظام رؤية الطيران المطوَّ

700FlexCombi. يوفر تثبيت هذه األنظمة تعزيزًا للعمليات في حال انخفاض 
الرؤية، وموثوقية البرنامج الزمني، وإدارة الطاقة المحّسنة، وخفض انبعاثات 
الكربون، وتعزيز السالمة ، وهذه أمور كلها ضرورية تعمل على تحسين تجربة 

الطيران لطيارينا وعملياتنا كشركة”.
توجيه  بنظام   Texel Air شركة  بتزويد   Collins Aerospace شركة  قامت 
المحسن  الطيران  رؤية  لنظام   )VR( افتراضي  واقع  ومدرب   )HGS( علوي 
الحاضرين  لجميع  فرصة  أتاح  مما  بها؛  الخاص  العرض  منصة  في   )EFVS(
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لتجربة تكنولوجيا عمليات المحاكاة بأنفسهم.
 Inzpire و BAE Systems التعاون بين شركَتي

 Inzpire التدريب المتخصصة في  ستعمل شركة BAE Systems والشركة 
مًعا الستكشاف تطوير الجيل القادم من التدريب العسكري.

البحرين  معرض  في  عنها  اإلعالن  تم  التي   )MoU( التفاهم  مذكرة  بموجب 
التدريب  خبرة  إلدخال  فرص  باستكشاف  الشركتان  تقوم  للطيران،  الدولي 
المستقبلية لشركة  العملياتي  التدريب  الجماعي من Inzpire ضمن خدمات 

.BAE Systems
وقد نشطت Inzpire في التدريب المباشر واالصطناعي عبر الجو والبحر والبر 
على مدى 15 عامًا تقريبًا، حيث صممت وقّدمت تجارب تدريبية غامرة لكل من 

القوات المسلحة البريطانية والدولية.
وسوف يعمل خبراؤها مع شركة BAE Systems على إنشاء بيئة اصطناعية 
واحدة، يمكن أن تسمح للقوات العسكرية بالتدريب بأمان باستخدام برمجيات 

وتكتيكات مهام العالم الواقعي التي توفر تدريًبا غامرًا وعالي الدقة.
 BAE شركة  في  واإلسناد  التدريب  تطوير  مدير  آثا،  ستيوارت  السير  قال 
فإن  ثم  ومن  مستمرًا،  تطورًا  الحديثة  المعركة  ساحة  “تشهد   :Systems
الطريقة التي ندرب بها قواتنا العسكرية يجب أن تتغير معها. هذا هو السبب 
وراء عملنا مع Inzpire ومقدمي التقنيات المتطورة اآلخرين؛ مثل Hadean و 

VRAI لمساعدتنا على توفير ميزة التدريب التي يحتاجها عمالؤنا”.
قال سيمون جيلبرت، مدير تطوير األعمال والتسويق في Inzpire: “بوصف 
Inzpire خبراء في توفير التدريب والتصميم والتطوير والتسليم إلى جانب عدد 

من الحلول التقنية، فقد طورت Inzpire سجاًل مرموقًا في التدريب قد يكون 
غير مسبوق. ونحن نتطلع إلى التكامل بين مهاراتنا كجزء من هذه المبادرة”.

 BAE شركة  ستقدمه  الذي  للمفهوم،  األولي  اإلثبات  يتضمن  سوف 
سيناريوهات  لتمكين  المجاالت  متعددة  تركيبية  بيئات  إدماج   ،Systems

التدريب الجماعي المعقدة في بيئة آمنة.
GTF الطائرات التي تعمل بمحرك

أن  عن  المعرض  في   )Pratt & Whitney( ويتني”  آند  “برات  شركة  أعلنت 
الخطوط الجوية الملكية األردنية )الملكية األردنية( قد اختارت ما يصل إلى 30 
طائرة من أحدث جيل من الطائرات ذات الممر الواحد، والتي تعمل بمحركات 
بالكامل  اإلقليمي  النفاث  واألسطول  الضيق  أسطولها  محل  لتحل   ،GTF

خالل 5-3 سنوات القادمة.
 20 إلى  يصل  ما  لتشغيل   GTF محركات  الطيران  شركة  اختارت  وتحديدًا، 
 A320neo بما في ذلك طرازات ،A320neo طائرة جديدة من عائلة إيرباص

.A321neo و
ستقدم الملكية األردنية ما يصل إلى 9 طائرات Embraer E-Jets E2، تعمل 
كما ستتولى   .E195-E2 و   E190-E2 طرازات  ذلك  في  بما   ،  GTF بنظام
شركة برات آند ويتني صيانة المحركات لشركة الطيران من خالل اتفاقية خدمة 
 EngineWise Comprehensive service( شاملة طويلة األجل  للمحركات
agreement(. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات في أواخر عام 

.2023
الرئيس   / اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  المجالي،  قال سامر  السياق،  هذا  في 
بمحركات  تعمل  التي  الطائرات  اخترنا  “لقد  األردنية:  الملكية  في  التنفيذي 
GTF نظرًا لكفاءتها وطول مداها واقتصادياتها التشغيلية. وستسمح لنا هذه 
الطائرات بتحديث أسطولنا وإضافة مسارات جديدة، مع الحفاظ على أسعار 
الكربون  انبعاثات  من  كبير  بشكل  والحد  الجميع،  متناول  في  الطيران  تذاكر 

لدينا”.
وعلق ريك ديورلو، رئيس المحركات التجارية في شركة برات آند ويتني بقوله: 
الملكية  ستستفيد   ،GTF بمحركات  تعمل  التي  الطائرات  هذه  “بإضافة 
األردنية من تقنية المروحة الموجهة التي أحدثت ثورة في الصناعة من خالل 

التخفيضات الهائلة في الضوضاء واالنبعاثات واستهالك الوقود”.

بلغ عدد الشركات 
المشاركة 186 شركة 

و 200 وفد
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مزايا  يقدم  نظام دفع موجه  عبارة عن  محرك Pratt & Whitney GTF هو 
كذلك  عليها.  االعتماد  يمكن  تشغيل  وتكاليف  الصناعة  في  رائدة  استدامة 
الوقود  استهالك  تقليل  في   GTF بمحركات  تعمل  التي  الطائرات  تسهم 
المائة،  في   20 إلى  المائة  في   16 بنسبة  الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات 
وانبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 50 في المائة، وانبعاثات الضوضاء بنسبة 

75 في المائة.
أحدث حلول ليوناردو

للطيران  الدولي  البحرين  معرض  في   )Leonardo( ليوناردو  شركة  عرضت 
المراقبة  رادار  الجيل، تراوحت من  2022 مجموعة واسعة من أحدث تقنيات 
المحمولة جوًا وأنظمة الحماية الذاتية، إلى الطائرات متعددة المهام وطائرات 
والمراقبة  الدفاع  وأنظمة  بالموقف،  الكامل  الوعي  لتحقيق  التدريب، وذلك 

متعددة المجاالت ألجل الخليج العربي.
الجوي،  للمجال  المستمرة  المراقبة  تشمل  التي  الحالية،  االحتياجات  لتلبية 
اقترحت “ليوناردو” رادار المراقبة ثالثي األبعاد RAT 31DL. أما فيما يتعلق 
بالكشف عن التهديدات الجوية الصغيرة وسريعة الحركة، وتصنيفها، وتتبعها، 
مثل األنظمة الصغيرة والتكتيكية غير المأهولة الصغيرة، فقد قدمت الشركة 
التكتيكي  )الرادار  االستخدام  ومزدوج  المجاالت  متعدد   TMMR مستشعر 

متعدد المهام(.
األنواع  مختلف  من  تدريب  طائرة   2,000 من  أكثر  “ليوناردو”  باعت  أن  بعد 
إلى 40 دولة، قامت بعرض أحدث حلولها التي تركز على طائرات M-345 و 

M-346، والتي من خاللها تستطيع الشركة تغطية منهج التدريب بأكمله.
تعتبر الطائرة النفاثة M-345 طائرة تدريب من الجيل التالي، حيث توفر ميزة 
الخاصة  لتلك  مماثلة  بتكاليف  النفاثة،  للطائرة  النموذجي  الفعال  التدريب 
النسخة  وتتميز  الطاقة.  عالية  التوربينية  المحركات  ذات  التدريب  بطائرات 

الهجومية الخفيفة بالقدرة على أداء أدوار تشغيلية.
وتعتبر طائرة التدريب M-346 المنصة الرئيسية في مدرسة التدريب الدولية 
على الطيران )IFTS( . وهذه المدرسة هي ثمرة التعاون بين شركة ليوناردو 
وألمانيا  وسنغافورة  قطر  مثل  دول  تعد  حيث  اإليطالية،  الجوية  والقوات 

واليابان من بين عمالئها.

تعاون بين شركة DHL وهيئة مطار البحرين
 ،)BAC( مذكرة تفاهم مع شركة مطار البحرين DHL Express وقعت شركة

جهة التشغيل، والهيئة اإلدارية لمطار البحرين الدولي )BIA(، في المعرض.
ستسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في المشاريع القادمة، 
المحلية  عملياتها  توسيع  في  لها  المخطط   DHL شركة  استثمارات  لدعم 

لتقديم خدمة أفضل لعمالئها محليًا وعبر المنطقة بأكملها.
الرئيس  قبل  من  الدولي  البحرين  مطار  جناح  في  التوقيع  حفل  أقيم  وقد 

التنفيذي  والرئيس  نور سليمان،   ،DHL Express MENA لشركة التنفيذي 
لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفالح.

عرض السهام الحمراء
في  أداًء  البريطاني  الملكي  الجو  لسالح  التابع  الجوية  األكروبات  فريق  قدم 
المعرض الجوي ألول مرة كجزء من زيارة إلى الخليج للترويج لمصالح المملكة 

المتحدة.
وقد استمتع الجمهور في الحدث الكبير في مجال الطيران واألعمال بسلسلة 

من العروض التي قدمها فريق السهام الحمراء.

عقد من التميز
المواصالت  وزير  قال   ،2022 للطيران  الدولي  البحرين  معرض  ختام  وفي 
من  السادسة  النسخة  استندت  »لقد  الكعبي:  ثامر  بن  محمد  واالتصاالت، 
الحدث إلى النجاحات السابقة للمعرض، وعززت مكانة معرض البحرين الدولي 
للطيران كمنصة فريدة لتطوير األعمال والمشاركة وعرض أحدث االبتكارات 
في  جديدة  إيجاد فرص  المعرض  ويواصل  الطيران.  التكنولوجية في صناعة 

قطاع الطيران وأسواق الطائرات التجارية والعسكرية«.
وأضاف: »لقد شهد الحدث زيارات واجتماعات مثمرة، ونتطلع إلى رؤية نتائج 
الصفقات التي أبرمتها الشركات. كما نود أن نشكر الرعاة والداعمين وجميع 
المشاركين من وفود وشركات على ثقتهم في معرض الطيران، ونتطلع إلى 

رؤيتهم مرة أخرى في معرض البحرين الدولي للطيران في دورته القادمة«.
الفترة  في  لالنعقاد  للطيران  الدولي  البحرين  معرض  يعود  أن  المتوقع  من 

15-13 نوفمبر 2024.

عرض طيران 
اإلمارات أيضًا 
طائرة تدريب من طراز 
 Embraer Phenom
100EV
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معرض سوفكس 
يعود بقوة بعد توقف 

دام أربع سنوات
أقيمت فعاليات الدورة 13 لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة )سوفكس 2022( في العقبة، 
في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، حيث غدا حدثًا عالميًا كبيرًا شهد مشاركة 300 شركة 
في مجال الدفاع وتصنيع األسلحة من 38 دولة، باإلضافة إلى وفود من 98 دولة. 
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 - األردنية  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الله،  عبد  الملك  جاللة  رعى  وقد 
أربع  دام  توقف  بعد  فعالياته  أقيمت  الذي  المعرض  افتتاح  العربي،  الجيش 

سنوات بسبب جائحة كوفيد - 19.
وتجول جاللة الملك، يرافقه سمو األمير هاشم بن عبد الله الثاني، في أجنحة 
المعرض الذي عرض أحدث المعدات والتقنيات في مجاَلي الدفاع واألمن التي 
تستخدمها قوات النخبة والقوات الخاصة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

الدفاع والتخطيط والتنظيم والتدريب.
قدراتها  األمنية  واألجهزة  األردنية  المسلحة  للقوات  خاص  جناح  وعرض 
العسكرية والتقنية والتدريبية، حيث سلط الضوء على دورها في المشاركات 
المنتجات  المشتركة، وكذلك  والتمرينات  السالم  الدولية ضمن قوات حفظ 

والمعدات الرئيسية التي تشرف عليها من حيث التصنيع والتوزيع.
وعروضًا  ونقاشات  متخصصة  عمل  ورش  المعرض  فعاليات  تضمنت  وقد 

ميدانية حية، باإلضافة إلى اجتماعات خاصة وتوقيع اتفاقيات.
Lمن جانبه، صرح أحمد الطويل، نائب الرئيس التنفيذي للمعرض والمؤتمر، 
أن “سوفكس” ساهم في بناء الصناعات الدفاعية في األردن، ومهد الطريق 
أمام المشاريع المشتركة )JVs( بين الشركات الدولية والمحلية لتطوير قطاع 

الدفاع في البالد.
وأشار إلى أن ست دول - هي السعودية واإلمارات والبوسنة ومصر والواليات 

المتحدة وجورجيا - شاركت في الحدث ألول مرة.

جناح اإلمارات
معرض  في  الرائدة  اإلماراتية  واألمن  الدفاع  شركات  من  مجموعة  شاركت 

»سوفكس 2022«.
وتأتي مشاركة الشركات ضمن إطار جناح اإلمارات الذي نظمه مجلس اإلمارات 

.)Tawazun Council( وأداره مجلس توازن )EDCC( للشركات الدفاعية
وفي هذا السياق، قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس اإلمارات للشركات 
المتحدة في  العربية  الوطني لدولة اإلمارات  الجناح  )EDCC(: “كان  الدفاعية 

سوفكس 2022 انعكاسًا للعالقات األخوية القوية بين اإلمارات واألردن”.
وأضاف: “عرض الجناح منتجات وخدمات ’ُصنع في اإلمارات’ في مجال الدفاع 
واألمن من قبل شركات تسعى الستكشاف فرص التعاون في قطاعي الجيش 

واألمن الداخلي”.
ومن بين الشركات التي شاركت في الجناح مجموعة إيدج والفتان واعتماد. كما 

شاركت “درع الوطن”، المجلة الرسمية للقوات المسلحة اإلماراتية.

»إيدج« )EDGE( تعزز الشراكات
لتعزيز  الحدث  هذا  في  حضورها  اإلماراتية   )EDGE( إيدج  مجموعة  استغلت 
لإلنتاج  الدعم  وتيرة  ودفع  المحلية،  الصناعات  منظومة  ضمن  شراكاتها 
وحلولها  قدراتها  إلى عرض مجموعة  باإلضافة  األردن،  المحلي في  الدفاعي 

300 شركة في مجال 
الدفاع وتصنيع األسلحة شاركت 

في المعرض
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التكنولوجية المتقدمة.
عرضت »إيدج« حلواًل مبتكرة تلبي متطلبات المهام لكل من القوات المسلحة 

والقوات الخاصة.
كذلك تم في جناحها عرض حلول مصممة خصيصًا لتوفير مستويات عالية 
من مرونة المهام، مما يمثل قدرات “إيدج” المتطورة في مجالي التصميم 

والتصنيع.

70 مليـــون دوالر أمريكـــي قيمـــة صفقـــات المركـــز األردنـــي 
)JODDB( للتصميم والتطوير

وقع المركز األردني للتصميم والتطوير )JODDB( والشركات التابعة له عددًا 
من اتفاقيات التعاون وعقود البيع وقام بتفعيلها في المعرض.

واستراتيجية  المبيعات  ورئيس قسم  المركز  باسم  الرسمي  المتحدث  وأعلن 
األعمال، راتب أبو الراغب، عن إبرام  المركز والشركات التابعة له عدة عقود 
الشركات  من  العديد  مع  وتفعيلها  األمنية  والحلول  الدفاع  ألنظمة  شراء 

والمؤسسات المحلية والدولية، بقيمة نحو 70 مليون دوالر أمريكي.
وشركات  األمنية  واألجهزة  الجيوش  من  العديد  تجهيز  العقود  وتضمنت 
ذات  ومعدات  مدرعة  وأمنية  تكتيكية  عسكرية  بمركبات  الدفاعية  التصنيع 
مضادة  وأنظمة  تشويش  وأنظمة  إسعاف  سيارات  إلى  باإلضافة  صلة، 

للطائرات بدون طيار.
وسترات  )خوذات  الشخصية  الحماية  معدات  توريد  العقود  شملت  كما 
وصفائح واقية من الرصاص( وأسلحة وذخائر متعددة ومناظير للرؤية الليلية.

شركات  كبرى  من  عدد  مع  عقود  عدة  توقيع  تم  الخدمات،  صعيد  وعلى 
االختبار  خدمات  لتقديم  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدفاعية  الصناعات 
والتقييم، ودورات متخصصة في مجاالت الدفاع واألمن السيبراني ومشاريع 

التكنولوجيا المستقبلية.
وأكد أبو الراغب أن المركز األردني للتصميم والتطوير )JODDB(، في ضوء 
والتقنيات  الدفاعية  الصناعات  توطين  نطاق  لتوسيع  االستراتيجية  خططه 
المتقدمة، وقع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدة هيئات 
وتعزيز  والمعرفة،  التكنولوجيا  وتبادل  نقل  بهدف  ودولية  محلية  وشركات 
المستقبلية،  والتقنيات  واألمنية،  الدفاعية  الصناعات  التوطين في مجاالت 

واألمن السيبراني.

منتجات جديدة
عرض المركز األردني للتصميم والتطوير )JODDB(، في جناحه المتميز عددًا 

من الحلول واألنظمة الدفاعية واألمنية المتقدمة.
التقدم  المركز األردني للتصميم والتطوير الضوء على  وقد سلطت مشاركة 
الذي أحرزه في مجال تصنيع أنظمة الدفاع واألمن، وتصميم وتطوير منتجات 
بمساعدة  العالية،  والقدرات  الحديثة  التقنيات  على  تعتمد  جديدة  متخصصة 

وخبرات القوى العاملة األردنية.
في  مرة  ألول  إطالقها  تم  التي  المنتجات  خالل  من  ذلك  مالحظة  يمكن 
االستجابة  وقوات  الخاصة  العمليات  لمهام  نشرها  يمكن  والتي  المعرض، 

السريعة في الجيوش وجهات إنفاذ القانون.
)JODDB( مجموعة  والتطوير  للتصميم  األردني  المركز  تضمنت معروضات 
من أنظمة الدفاع في مجال المركبات واألنظمة األرضية التي تناسب مهام 

ومتطلبات العمليات الخاصة والرد السريع وقوات مكافحة اإلرهاب.
كذلك أعلن المركز )JODDB( عن إطالق ثالث مركبات جديدة، إحداها مركبة 
من  بحماية  مزودة  تكتيكية،  مصفحة  عربة  وهي  )Al Hajras(؛  “الهجرس” 

المستوى السادس )المعيار األوروبي(.
تتميز المركبة بقدرتها على الحركة والمناورة في األماكن المفتوحة والمبنية 
التحكم  يمكن  أسلحة  بمحطة  مجهزة  وهي  وزنها.  وخفة  حجمها  لصغر  نظرًا 
فيها عن بعد من داخل المركبة؛ مما يجعلها خيارًا موثوقًا به لحماية المواكب، 
ومناسبًا لالستخدام من قبل القوات الخاصة واألمن الداخلي وقوات مكافحة 

اإلرهاب.
 )Al Barq Vehicle( ”وفي ركن آخر من جناح المركز يمكن رؤية مركبة “البرق

شاركت في المؤتمر 
مجموعة من الشركات 
اإلماراتية الرائدة في مجال الدفاع 
واألمن
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التي تم تصميمها وتطويرها لتالئم مهام قوات الرد السريع وحرس الحدود 
والعمليات الخاصة والمهام المتعلقة باالستطالع ومراقبة الغابات.

ملم،   7.62 بمدفع  بتسليحها  التكتيكية،  الخفيفة  المدرعة  المركبة  تتميز 
وبقدرتها العالية على المناورة في األراضي الوعرة.

يتم  التي   )Al Wahsh( “الوحش”  مركبة  جديدة من  نسخة  تم عرض  كما 
الخفيفة  اآلليات  لصناعة  األردنية  الشركة  قبل  من  كبيرة  بكميات  إنتاجها 

.)JLVM(

)VTOL-UAV( طائرة »الباشق« بدون طيار
عرض المركز األردني للتصميم والتطوير )JODDB(، في المعرض تصميمه 
Al-( الباشق  طراز  من  محلّيًا  والمطورة  المصممة  طيار  دون  من  لطائرته 

Basheq surveillance VTOL-UAV( للمراقبة.
واإلقالع  التحليق،  ويمكنها  كلّيًا،  الكربون  ألياف  من  الطائرة  هيكل  يتكون 
والهبوط عمودًيا دون الحاجة إلى مدرج. ويمكن استخدام هذه الطائرة بدون 
طيار للمراقبة لمسافات طويلة؛ بما في ذلك المناطق الحدودية والصحاري. 
بدون  الطائرة  وهذه  العمالء.  لمتطلبات  وفقًا  االتصال  نطاق  ويمكن ضبط 

طيار مجهزة بحموالت صافية ثابتة بمحور )EO / IR2( وتزن 28 كغ إجمااًل.
وطائرة الباشق 1 مجهزة بمحرك يعمل بالوقود، ويمكنه الطيران لمدة تصل 
إلى ساعتين بسرعة ثابتة تصل إلى 24 م / ث، وسرعة قصوى تبلغ 33 م / 
  VTOL-UAV  ث، إلى مدى يصل إلى 10 كيلومترات. يبلغ باع جناح الطائرة
القصوى  أما حمولتها  560 ملم.  وارتفاعه  1900 ملم،  4000 ملم، وطوله 

فهي 6 كيلوغرامات.

مشاركة الواليات المتحدة
انضمت الواليات المتحدة إلى الدول المشاركة األخرى في معرض سوفكس 

بالعقبة.
أبرز  »لقد  عمان:  في  المتحدة  الواليات  سفير  ووستر،  هنري  قال  جانبه  من 
جناح األمن والدفاع األمريكي قوة الصناعة األمريكية، بدءًا من االبتكارات في 

عرض المركز األردني 
للتصميم والتطوير طائرة 

المراقبة بدون طيار من طراز 
“الباشق” 
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االتصاالت.  وأنظمة  العسكرية  المركبات  إلى  واألسلحة  التكتيكية  المعدات 
برنامجًا  تتضمن  األمد  طويلة  بشراكة  واألردن  المتحدة  الواليات  وتتمتع 
راسخًا للمساعدات العسكرية، تسهم الشركات األمريكية  من خالله في دعم 

القدرات الدفاعية لألردن«.
عرض  إلى  باإلضافة  أمريكية،  شركة   28 العام  هذا  معرض  في  شارك 
مجموعة واسعة من القدرات العسكرية األمريكية، بدءًا من منصات المراقبة 
المشتركة  التكتيكية  الجوية  التحكم  ووحدات   ،)ISR( التصويري  واالستطالع 
)JTAC(، والبصريات الحرارية، والطائرة المروحية UH-60G، وراجمة الصواريخ 
الوحدات  من  بالعديد  الخاصة  القدرات  لتشمل   ،)HIMARS( “هيمارس” 
األمريكية  المركزية  القيادة  عمليات  منطقة  داخل  حاليًا  المتمركزة  المختلفة 

)AOR(، بما في ذلك األردن.

مركبة »شيربا« تجذب االنتباه
استحوذت المركبة المصفحة المصرية المصنوعة محليًا »شيربا« على انتباه 

واهتمام كبار الشخصيات في معرض »سوفكس 2022«.
 )Maxim Supplies( للتجهيزات«  تنتجها شركة »مكسيم  التي  المركبة  توفر 
القوي  باألداء  وتتميز  المتفجرة،  والصدمات  واأللغام  الصواريخ  من  الحماية 

وبسرعة ثابتة 100 كم / ساعة في رحالت لمسافة 800 كلم.
المسلحة  للقوات  التابع  الهندسية  الصناعات  مجمع  في   المركبة  إنتاج  تم 
 ، )RCWS( المصرية، وهي مجهزة بمحطة أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد
تم  الحجم،  ومدمجة  الوزن  خفيفة  وهي  عالية،  بدقة  تصميمها  تم  وقد 
 ARAB International( تصنيعها من قبل الشركة العربية العالمية للبصريات

.)Optronics
يمكن تركيب محطة األسلحة RCWS على أي مركبة قتالية مصفحة أو منصة 
الرؤية  في  فائقًا  أداء  هذا  السالح  نظام  ويوفر  السقف،  اختراق  دون  دعم 

واالستهداف لياًل ونهارًا.
وكان من بين العروض منتجات هيئة قناة السويس وشركة جيرماز البولندية  
)GERMAZ( التي تنتج سيارات مصفحة للخدمات العامة )األمن واإلسعاف 
والشرطة وناقالت األموال ورجال اإلطفاء(، ولديها شبكة توزيع ألكثر من 33 

دولة في أوروبا.
شاركت شركة مكسيم )Maxim Supplies( كممثل وموزع لمجموعة مختلفة 

ومتنوعة من المنتجات العسكرية المصرية والشركات العالمية الرائدة.
والذكاء  الخاصة  األغراض  ذات  المدرعة  المركبات  مكسيم  شركة  وتوّرد 

االصطناعي ومنتجات األمن، كما تمثل الشركة شركات مصنعة مختلفة.

مناظير الرؤية الليلية
الليلية  الرؤية  بمنظار  اهتمامها  عن   )JAF( األردنية  المسلحة  القوات  أعربت 
بانوراميًا  رؤية  مجال  يوفر  الذي   ،)L3Harris )GPNVG األرضية  البانورامية 

بمقدار 97 درجة؛ حيث يتيح زيادة الوعي بالموقف والفاعلية التشغيلية.
الشرق  لعمليات  الشركة  رئيس  نائب  روشولت،  دبليو  جاري  قال  جانبه  من 
 )GPNVG( األرضية  البانورامية  الليلية  الرؤية  منظار  تصميم  “تم  األوسط: 
فصل  ويمكن  للجنود.  والحماية  والتنقل  بالموقف،  محسن  وعي  لتوفير 
المناظير الفردية عن النظام، وتشغيلها بمحول الطاقة المضمن لتوفير منظار 
رؤية ليلية مدمج يحمل باليد؛ حيث يوفر لحامله أقصى قدر من المعلومات 

المرئية من أجل التقييم الدقيق للمعلومات والحصول عليها”.
كذلك عرضت شركة L3Harris تشكيلة واسعة من قدرات المعدات المالئمة 
للمنطقة بشكل مثالي. كما ركزت الشركة أيضًا على أنظمة االتصاالت “التي 

تمثل أولوية قصوى للعمالء في المنطقة”.
“من  االتصاالت:  لنظام  المبيعات  حساب  مدير  أولشوسكي،  كريس  وقال 
نظام  المعرض  في  عرضناها  والتي  المهام  لتنفيذ  الضرورية  المعدات  بين 
الالسلكي متعدد المهام ومتعدد القنوات من طراز )RF-7850D(؛ فهو يساعد 
التكتيكية  للمركبات  التبادل  منخفضة  القنوات  متعددة  االتصاالت  عمليات 
المركبات، يمكن  التكتيكية، وعند استخدامه في تطبيقات  العمليات  ومراكز 
تركيبه في هيكل صغير الحجم، ويمكن إخفاؤه دون التدخل أو التشويش على 

حركة المركبة وخروج الركاب.
التوافق  أو  البيني  التشغيل  إمكانية   RF-7850D الالسلكي  النظام  يوفر 
يسهل  بحيث  المعركة،  ساحة  مستويات  من  مستوى  كل  عبر  العملياتي 
 UHF و VHF االتصال من جندي الحافة التكتيكية إلى المستوى المتوسط
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والمستوى الجوي، مما يدعم سالسة االتصاالت في جميع األنحاء.
االتصاالت  أنظمة  من  فالكون  سلسلة  حالًيا  األردني  الجيش  ويستخدم 

التكتيكية والمحمولة بالمركبات أو باليد.

»ترتل باك« )Turtle-Pac( تعرض ألول مرة
معرض  في  مرة  ألول  عروضها  أستراليا  من   Turtle-Pac شركة  قدمت 
 )Air Cargo Tanks( الجوي  للشحن  خزاناتها  بيع  إلى  وتتطلع   ،SOFEX
 Drop من نوع )Air Drop Tanks( وخزاناتها للوقود الخارجية القابلة لإلسقاط

Drum 205 للجيوش في المنطقة.
 :Turtle-Pac شركة  ومؤسس  مدير  توروك،  الزلو  قال  السياق،  هذا  في 
“يمكن لمنتجاتنا المبتكرة أن تزيد من قدرة قوات العمليات الخاصة والقوات 

المحمولة جوًا”.
والشركة ليست جديدة في المنطقة. قال توروك: “لدينا صفقات مع البحرية 
التسرب في  لتوريد ضمادات االصطدام، مما يساعد على إصالح  اإلماراتية 

القوارب والسفن”.
البحر. وعادًة ما  الطارئ في  التسرب  تستخدم ضمادة االصطدام في حاالت 
يؤدي الضرر الذي يلحق بهيكل القارب أو السفينة أو اليخت إلى مخاطر عالية 
السفينة  ببدن  لحقت  التي  األضرار  تغطية  ويتم  الغرق.  إلى  تؤدي  أن  يمكن 
وتغطي  القارب  على طفو  لتساعد  تنتفخ  التي  االصطدام،  بواسطة ضمادة 

الضرر لمنع التسرب.
وخزانات  الكروية،  اإلسقاط  خزانات  المعروضة:  األخرى  المنتجات  بين  من 
اإلسقاط شبه الكروية )Cargo Spheroid 50(، وخزانات اإلسقاط االسطوانية 
)Drop Drum 205(، وخزانات الشحن الجوي، وخزانات العبارات القابلة للطي.

Sky Guard عروض الطائرات بدون طيار
العربية  المملكة  في  الدفاعية  واألبحاث  للدراسات  سلطان  األمير  مركز  قام 

السعودية بالترويج لطائرة “سكاي جارد” )Sky Guard( ألول مرة في األردن.
الدفاعية  والبحوث  للدراسات  سلطان  األمير  مركز  في  كبير  مسؤول  وقال 
على هامش المعرض “كان هناك اهتمام كبير بطائرة “سكاي جارد” وتوقعنا 

الحصول على بعض الفرص التصديرية للطائرة بدون طيار. وتعّد الطائرة بدون 
األدوار  متعدد  كاماًل  تكتيكّيًا  جوّيًا  نظامًا   )Sky Guard( جارد”  “سكاي  طيار 
نظام  على  تحتوي  وهي  واالستطالع.  للمراقبة  مصممًا   ،)UAS( والمهام 
إقالع وهبوط ذاتي التحكم، ويمكن التحكم فيه من خالل محطة تحكم أرضية 

مخصصة ومحطة بيانات أرضية”.
يمكن للطائرة بدون طيار، التي تعمل بمحرك ترددي قوة 44 حصان، أن تطير 
بسرعة قصوى تبلغ 100 عقدة مع حمولة قصوى تبلغ 50 كجم. كما يمكن 
للطائرة بدون طيار أيضًا أن تصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 6,000 متر، ولديها 

قدرة قصوى على التحمل تصل إلى ثماني ساعات.
نجحت الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في األصل من قبل 
مركز األبحاث، في اجتياز االختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية 
لتقييم متطلبات  الطيران  اختبارات  إجراء  يتم  كما  بيئية مختلفة.  في ظروف 

التصميم.
 )GAMI( في أواخر العام الماضي، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية
والشركة السعودية للصناعات العسكرية )SAMI( عقدًا لتطوير وتصنيع طائرة 
بدون طيار من طراز “سكاي جارد” )SkyGuard(. كما وقعت الشركة السعودية 
الدفاعية  للدراسات  سلطان  األمير  مركز  مع  اتفاقية  العسكرية  للصناعات 

والبحوث العلمية بهدف تطوير الطائرة بدون طيار.

دورة ناجحة للمعرض
تأسس معرض سوفكس في عام 1996 بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، 
بين  عالية  بمكانة  حظي  حيث  دوراته،  من  دورة  كل  في  التطور  في  واستمر 

المعارض الدفاعية المتخصصة.
وفر معرض سوفكس )SOFEX 2022( منصة مثالية لتقديم وعرض معدات 
وفعالة  وحاسمة  سريعة  حلول  تقديم  أجل  من  ومبتكرة  جديدة  وتقنيات 
الدولية  الخاصة  العمليات  في  المسلحة  والقوات  القرار  متخذي  لمساعدة 
في  والسالمة  األمن  على  الحفاظ  في  المسلحة  والقوات  الداخلي  واألمن 

بلدانهم ومناطقهم وحول العالم.
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EDGE تسجل حضورًا قويًا في معرض 
سوفكس ومعرض البحرين الدولي للطيران

استفادت  مجموعة ايدج  اإلماراتية - من حضورها معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة 
)سوفكس(  الذي أقيم في العقبة، باألردن، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، 

وأيضًا معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم في قاعدة الصخير الجوية - في تعزيز 
شراكاتها  مع الهيئات ذات العالقة. 

الدفاعي  لإلنتاج  الدعم  عجلة  دفع  إلى  سوفكس  معرض  في  سعت  وقد 
الحلول  من  المتنوعة  مجموعتها  عرض  جانب  إلى  األردن،  في  المحلي 

والقدرات التكنولوجية المتقدمة.
من جانبه، قال منصور المال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 
يشمل  بما  لنا،  سوفكس  معرض  أتاحها  التي  بالفرص  ايدج  “ترحب  ايدج: 
المشاركة في الحركة التجارية وترسيخ عالقاتنا االستراتيجية، إلى جانب كونه 

منصة لعرض منتجاتنا وحلولنا المتقدمة«.
المسلحة  القوات  مهام  متطلبات  تلبي  مبتكرة  حلواًل  ايدج  عرضت  وقد 

والقوات الخاصة على حد سواء. 

حلول مصممة خصيصًا
ضمت منصة عرض الشركة حلواًل مصممة خصيصًا لتوفير مستويات عالية 
وقدراتها  ايدج  تصاميم  تقدم  عكس  بحيث  المهام؛  أداء  أثناء  المرونة  من 

التصنيعية. 
وقد أتاح سوفكس منصة مثالية لالرتقاء بالدور المحوري الذي تسعى ايدج 

إلى تأديته في المجال األمني اإلقليمي والدولي.
الصواريخ  لقطاع  التابعة  العالمية  الشركة  الطارق،  شركة  جناح   وضم 
واألسلحة، والمتخصصة في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة والُمْثبتة ميدانيًا، 
وعرضت إصدارات فرعية من صواريخها المتقدمة الطارق-S )النطاق العادي( 
ويمكن  معيارية،  جو-أرض  ذخائر  تعد  والتي  المدى(،  والطارق-LR )بعيد 
بالقصور  المالحة  نظام   / الصناعية  األقمار  عبر  المالحة  بنظام  تشغيلها 

الذاتي، وخيارات الباحث شبه النشط بالليزر أو باألشعة تحت الحمراء.
  CAR 816 ،الرئيسية الهجومية  بندقيتها   )Caracal( كاراكال  شركة  عرضت 
  CMP 9 ورشاش  EF بطول 10.5 و 14.5 بوصة، والمسدس القتالي كراكال
 CAR 817 قنص بنادق  عرضت  كما  والقصيرة.  العادية  بنسختيه 
DMR و CSR 338، مما يشدد على مقاربة كراكال المبتكرة في إنتاج أسلحة 
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دقيقة ومعيارية مصممة لضمان الموثوقية في أصعب البيئات.
أما »هالكن« )Halcon(، الشركة اإلقليمية الرائدة في تصنيع أنظمة وحلول 
التي   2 التي ُتطلق يدويًا وهانتر  الدقيقة، فقد عرضت ذخائر هانتر  األسلحة 
ُتطلق عبر أنبوب. كما تعرض شركة لهب للذخائر الخفيفة، الرائدة في مجال 
يشمل  بما  الصغيرة،  العيارات  ذات  الذخائر  الكاملة من  الذخيرة، مجموعتها 
ذخيرة 9 ملم و 5.56 ملم و 7.62 ملم و 12.7 ملم بعدد من األنواع، ومنها 

الرصاص الخطاط والخارق للدروع والمعدني الكامل.
اإللكترونية  الحرب  لحلول  الرائدة  المزودة   ،)SIGN4L( سيجنال  شركة  أما 
التشويش  واالستخبارات في دولة اإلمارات، فقد عرضت نظامها لمكافحة 
الذي يعتمد على نظام المالحة عبر األقمار الصناعية جي بي اس - بروتكت، 
الترددات  تشويش  ونظام  جي،   – نافكونترول  المتطور  التضليل  ونظام 
الالسلكية في - بروتيكت، ونظامي األمن القومي واي فايندر-اتش وآكتيف 

سيل.
يواصل سوفكس نموه كمعرض دفاعي متخصص، حيث يستعرض ويظهر 
العالم  حول  الخاصة  العمليات  تساند  التي  الجديدة  والتكنولوجيا  المعدات 
وصانعي القرار في مجال األمن الداخلي والقوات المسلحة في الحفاظ على 
األمن المحلي واإلقليمي والدولي. وبحضور أكثر من 400 وفد عسكري وأكثر 
من 34 دولة، فقد وفر سوفكس فرصة مثالية لشركة ايدج إلبراز منتجاتها 

وحلولها المبتكرة المصنوعة في اإلمارات.

الحضور في معرض البحرين الدولي للطيران 
المركبات  من  الواسعة  مجموعتها   )’EDGEا’( ايدج«  »مجموعة  عرضت 
الذاتية القيادة واألنظمة الموجهة بدقة في معرض البحرين الدولي للطيران، 
الجوية  والقوات  البحرينية  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  تنظمه  الذي 
 Farnborough( إنترناشونال  فارنبورو  بالتعاون مع شركة  البحرينية  الملكية 
النسخة  قدمت  التميز،  من  سنوات  عشر  بمرور  واحتفاًء   .)International
المالمح  من  متميزًا  برنامجًا  للطيران  الدولي  البحرين  معرض  من  الخامسة 
الجديدة والمحتوى الرائد في مجال هذه الصناعة، وتجربة في تنظيم الشبكات 

بمستويات عالمية مع كبار صناع القرار في المنطقة.
للدفاع وغيره  المتقدمة  للتكنولوجيا  المنطقة  رائدة في  وبوصفها مجموعة 
من المجاالت، فقد عرضت »ايدج« منتجاتها وحلولها في منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي وخارجها في األسواق العالمية.
التنفيذي لمجموعة  المنتدب والرئيس  العضو  المال،  من جانبه قال منصور 
ايدج:”مع تقدم ايدج في مجال الحلول المستقلة ذاتية القيادة، يتيح معرض 
البحرين الدولي للطيران فرصة مهمة للقاء عمالئنا وزمالئنا في القطاع من 

جميع أنحاء العالم. ونحن على استعداد لعرض بعض الحلول األكثر ابتكارًا في 
أولوياتهم،  مناقشة  إلى  ونتطلع  الخليج،  منطقة  في  شركائنا  مع  اإلمارات 

وسبل تسريع بناء القدرات السيادية في هذا المجال الحيوي«.
تغطي  متقدمة  ومنتجات  حلواًل  “ايدج”  شركات  من  ثالثة  عرضت  وقد 
مجاالت األنظمة المستقلة والذخائر الموجهة بدقة؛ حيث عرضت “هالكن” 
ذلك  في  بما  المتجولة،  والذخائر  بدقة  الموجهة  األنظمة  من  مجموعة 
سلسلة THUNDER وعائلة DESERT STING وNASEF وSABER و
SKYNEX، في حين عرضت شركة “الطارق” مجموعتها من الذخائر المعيارية 
األنظمة  من  “أداسي” مجموعة  عرضت  بينما  بدقة.  الموجهة  المدة  بعيدة 
   QX-4 و QX-3و QX-2و  QX-1 المستقلة، بما في ذلك الذخائر المتجولة
الذخيرة  أنظمة  إلى  باإلضافة  “قرمومشة”،  المأهولة  غير  الجوية  والمركبة 

.Rash 2Mو Rash 2Hو RASH 1H الموجهة بدقة
تمكن لزوار معرض البحرين الدولي للطيران من زيارة منصة “ايدج” وشركاتها 
في جناح دولة اإلمارات في قاعدة الصخير الجوية في الفترة من 9 إلى 11 

نوفمبر.

عرضت شركة الطارق 
إصدارات فرعية من صواريخها 
 AL و  Al Tariq-S المتقدمة
TAriq-LR  في معرض سوفكس
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F-16 للطيران لتجهيز الطائرة Survitec اختيار معدات

سالح الجو الملكي األردني يستعد لشراء 
Bell 505 المروحية

 Lockheed Martin مؤخًرا على عقد من شركة Survitec حصلت شركة
 F-16 لتطوير معدات طيران جديدة في إطار تحديث قدرات الطائرة المقاتلة
التي أثبتت كفاءتها في صفوف الخدمة لدى القوات الجوية في جميع أنحاء 

العالم.
وستستفيد شركة Survitec من خبرتها البالغة 70 عاًما في تصميم واعتماد 

للطيارين  والراحة  السالمة  متطلبات  لتلبية  األداء  العالية  الوظيفية  البزات 
.F-16 المسؤولين عن تشغيل أحدث تصميمات الطائرة

 PFE- Pilot Flight Equipment التجريبية  الطيران  معدات  وستستخدم 
 F-35الطائرة بالكامل المستخدم لدى  الطائرة F-16 تصميًما معيارًيا  لدى 
Lightning II . ومن الجدير بالذكر أن شركة Survitec تحمل عقد المصدر 

الوحيد لمجموعة الطيران التجريبية الكاملة.
الراحة  من  ممتازة  مستويات  حالًيا  تطويرها  يتم  التي  المعدات  وستوفر 
والتنقل للطيار أثناء تشغيل الطائرة واستخدام أحدث تقنيات البقاء لتوفير 
الحماية الالزمة خالل كافة مراحل الطيران وقذف الطيار خارج الطائرة )في 
حاالت الطوارئ( والبقاء على قيد الحياة بعد انتهاء عملية القذف، بما في 
ذلك الطفو فوق سطح الماء وتوفير الحماية الحرارية. وستضمن مجموعة 
يكفي  بما  بزة بشرية ممتاًزة  والتعديالت  والمقاسات  األحجام  واسعة من 

لتلبية كافة احتياجات الطيارين من الذكور واإلناث على حد سواء.
الجوية  رائدة في مجال حماية األطقم  وباستغالل موقعها كشركة عالمية 
تطويرها  تم  بمفاهيم  المستقبل  إلى   Survitec شركة  تتطلع  العسكرية، 
بالفعل من أجل خدممة الجيل التالي من الطائرات المقاتلة، باإلضافة إلى 
االستمرار في تطوير القدرات القتالية لألساطيل الحالية العاملة في جميع 

أنحاء العالم.

 ،.Textron Inc وهي شركة تابعة لشركة ،.Bell Textron Inc أعلنت شركة
الجو  إلى سالح   Bell 505 10 طائرات هليكوبتر من طراز لبيع  اتفاقية  عن 
الملكي األردني )RJAF( على هامش معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة 
 )Special Operations Forces Exhibition & Conference )SOFEX

الذي اختتم فعالياته في مدينة العقبة األردنية مؤخرا.
الطائرة  تسليم  العقد  ويشمل 
الطيران  على  تدريب  بجهاز 
قائمة  شاملة  تدريب  وحزمة 
من  للتمكين  الحاسوب  على 
التدريب  في  معزز  نهج  اتباع 
على  والمتقدم  األساسي 
الدوارة في  بالطائرات  الطيران 
الجوية  حسين  الملك  كلية 

بمدينة المفرق األردنية.
 Bell 505 المروحية  وتوفر 
للعمالء التجاريين والعسكريين 
المثلى  والرؤية  القوة 

وإلكترونيات طيران Garmin ذات التقنية العالية. وقد احتفلت الشركة مؤخًرا 
بتسليم  400 مروحية من طراز Bell 505 منذ إطالقها في عام 2017.

وقال العميد/ محمد ف. حياصات، قائد سالح الجو الملكي األردني إن »إضافة 
10 طائرات جديدة ستمكننا من توسيع عملياتنا الداخلية، مما يؤدي بدوره إلى 

زيادة قدرات سالح الجو الملكي األردني«. 
طائرات  أكثر  من  وكواحدة 
الهليكوبتر تقدًما ضمن فئتها 
في  النظر  تم  السوق،  في 
الخاصة  التفاصيل  العديد من 
 ،Bell 505 بتصميم المروحية
يتم  الذي  المحرك  من  بدًءا 
بالكامل  رقمًيا  فيه  التحكم 
وإلكترونيات الطيران المتقدمة 
عن  العمل  عبء  تقلل  التي 
معدالت  ورفع  الطيار  كاهل 
سيناريوهات  في  السالمة 

التشغيل المختلفة.
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CUBEDIN و Thales توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي

شركة KONGSBERG تؤمن المركبات التحت- مائية 
المستقلة للبحرية البولندية

لها،  الدنمارك مقرا  تتخذ من  التي   ،CUBEDIN و   Thales وقعت شركتا 
إلى  المذكرة  وتهدف  بينهما.  الثناء  التعاون  لتطوير   )MOU( تفاهم  مذكرة 
إنشاء منصة معيارية مرنة قادرة على دمج كافة أنظمة االستشعار واألنظمة 
األخرى لدى شركة Thales مع تصميمات شركة CUBEDIN ومن الجدير 
قياسية  بينية  اتصاالت  أنظمة  عن  عبارة  التصميمات  تلك  أن  بالذكر 
ربط  على  تعمل   standardised interface communications system
كافة أجزاء األنظمة وأجهزة السونار وأجهزة االستشعار لدى الطائرة من أجل 

بناء نظام دفاعي قوي.
مشترك  نظام  تصميم  أجل  من  معا   OMT و   Thales شركتا  وستعمل 
هذا  من  نسخة  أول  نشر  الممكن  ومن  البحري،  المجال  خدمة  على  قادر 
النظام مع سالح البحرية الدنماركي مستقبال. وسيسمح هذا التعاون لكال 
الشركتين بتحديد أفضل سبل التعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بالنمطية  

modularityواألداء في البحر.
وقال Tommy Ayouty، الرئيس التنفيذي لشركة Thales Denmark، إن 
“هذه الشراكة مع شركة CUBEDIN سوف تسمح لنا بالتطوير المشترك 
المجال  في  قوة  أكثر  كيانا  يجعلنا  مما  المهام،  أنظمة  من  التالي  للجيل 
البحري، ويمهد الطريق للتعاون المستقبلي في مجال الصناعات البحرية”. 
وأكد المسؤول أن “هذا التعاون مع شركة OMT العالمية الرائدة سيخلق 

فرًصا جديدة ومثيرة لكل من الشركتين سواء داخل الدنمارك أو خارجها”.
 ،OMT الرئيس التنفيذي لمجموعة ،Kåre Groes Christiansen وأضاف
»عملت شركتا Thales و OMT معا في العديد من البرامج البحرية الناجحة 
في الماضي، لذا، ُتعد هذه فرصة رائعة إلعادة النظر في تلك الشراكة في 

.»CUBEDIN A/S المشروع المشترك الجديد

بعقد من شركة   Kongsberg Maritime )KONGSBERG فازت شركة
لتزويد   )Remontowa Shipbuilding SA )RSB البولندية  السفن  بناء 
سالح البحرية البولندية بثالث وحدات جديدة من أنظمة المركبات التحت 
ذات   HiPAP وأنظمة   KONGSBERG HUGIN AV V المستقلة مائية 

العالقة بالتموقع واالتصاالت.
تخصيص  مع  يورو،  ماليين   10 للعقد  اإلجمالية  القيمة  تجاوزت  وقد 

في  التالية  الثالث  للوحدات   KONGSBERG معدات 
للتدابير    Kormoran II الثاني  كورموران  برنامج 

 Mine-Countermeasures المضادة لأللغام
السفن  هذه  تدشين  وسيتم   .))MCM

الثالث بين عامي 2026 و 2027.
HUGIN/ شحنات  تسليم  وسيتم 
الترسانة  إلى  الثالث   HiPAP
السنوات  مدى  على  البولندية 
جدول  لمطابقة  المقبلة  األربع 
تسليم السفن الجديد. ويأتي هذا 
العقود  غرار  على  الجديد  العقد 

الثالث  السفن  على   HiPAP و   HUGIN لنظامي  الناجح  للدمج  السابقة 
و   Kongsberg Maritime قبل  من   Kormoran II برنامج  في  األولى 

.RSB
ومن الجدير بالذكر أن مركبات KONGSBERG HUGIN المستقلة التحت 
- مائية عبارة عن روبوتات بحرية توفر قدرة مستقلة للبحث والمسح عن 
ُبعد تحت سطح البحر. وتتميز هذه المركبات ذاتية القيادة للسباحة الحرة 
تحت الماء بالقدرة على المناورة واالستقرار من أجل جمع 
االنسيابي  التصميم  ويأتي  الجودة.  عالية  بيانات 
الممتازة  البطارية  وقدرة  الدقيقة  واألجهزة 
مناسبة   AUVs المركبات  هذه  لتجعل 
للدول والجيوش في جميع أنحاء العالم.
على   HUGINs مركبات  وستستفيد 
متن سفن Kormoran II من وجود 
اصطناعية  فتحة  ذي  سونار  جهاز 
اللتقاط صور بعيدة المدى وعالية 

الدقة، من بين ميزات أخرى.
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 شركة GA-ASI تعرض االتصاالت 
الليزرية جو- جو

قامت شركة Bell Textron Inc.، وهي شركة تابعة 
لشركة Textron Inc.، بتسليم 189 طائرة من طراز 
البحرية األمريكي،  إلى سالح مشاة   AH-1Z Viper
 Programme of التسجيل  برنامج  واستكملت 
Record -POR  ألحدث إصدار من منصة H-1 ذات 
 UH-1Y الطوابق المتعددة. وأكملت الشركة طائرة
POR المكونة من 160 طائرة في عام 2018، ليصل 

مجموع طائرات H-1 POR إلى 349 طائرة.
 AH-1Z Viper الطائرتين  من  الحالي  الجيل  ويتميز 
و UH-1Y Venom بالرشاقة وخفة الحركة والقدرة 
التي تستخدمها وزارة  الطائرات  بين  البقاء من  على 
 85 بنسبة  المشتركة  والمنصات  األمريكية.  الدفاع 
في المائة هي الطائرتان الوحيدتان اللتان يجمعهما 
لمشاة  يوفر  مما  المشتركة،  القواسم  من  الكثير 
تكاليف  وانخفاض  اللوجستية  الحركة  خفة  البحرية 

التشغيل.

دعم  في  نشًطا   H-1 الطائرة  إنتاج  خط  يزال  وال 
الواليات  لحلفاء  الخارجية  العسكرية  المبيعات 

المتحدة المعتمدين. 
الطائرات  إنتاج   .Bell Textron Inc وتواصل شركة 
ثماني  البحرين وستصنع  لمملكة   AH-1Z Vipers
 AH-1Zs وأربعا من طراز UH-1Y طائرات من طراز

لجمهورية التشيك في عام 2023.
 AH-1Zs UH-1Y ومنذ أول عملية لتسليم طائرات
إلى مشاة البحرية األمريكية، سجل أسطول الطائرات 
H-1 المختلط أكثر من 450,000 ساعة طيران ضمن 
مجموعة كاملة من العمليات العسكرية. ومن خالل 
 Bell شركة  ستستمر  األجل،  طويلة  تحديث  خطة 
Textron Inc في دعم طائرات H-1 األمريكية عن 
وتعزيز  الفتاكة  باألسلحة  التحديث  عمليات  طريق 

القدرة على البقاء وزيادة االعتمادية.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. )GA- شركة  انتهت 
 air-to-air laserجو جو-  ليزرية  اتصاالت  وصلة  إقامة  من  بنجاح   )ASI
الليزرية  الطرفية لمحطات االتصاالت  النهايات  communication link  بين 
التابعة   Laser Airborne Communication )LAC( terminals المجوقلة 

.King Air المدمجة في طائرتين مملوكتين لشركة GA-ASI لشركة
ويعتبر االتصال باستخدام الليزر أمرا مرغوبا فيه بالنسبة للتطبيقات العسكرية 
 Low Probability of Intercept/Low بسبب قلة تعرضها لالعتراض/الرصد
التشويش،  مقاومة  على  والقدرة    )Probability of Detection )LPI/LPD
مما يدعم معدالت بيانات أعلى بكثير من تلك التي تؤمنها أنظمة الترددات 

الالسلكية.
 Montgomery مطار  من  الطائرة  أقلعت  وقد 

بوالية   Kearney Mesa في   Field
كاليفورنيا، في 26 سبتمبر الماضي حيث 
منفصل  جوي  مجال  في  االختبار  أجرت 
وخالل  أريزونا.  بوالية   Yuma من  بالقرب 

وصلة  الفريق  استخدم  الجوي،  االختبار 
بقوة 1,0 جيجابت في الثانية )Gbps( وتبادل 

البيانات، بما في ذلك التنقل في الوقت الفعلي والفيديو والبيانات الصوتية.
وقد طورت شركة GA-ASI مجموعة من قدرات االتصال البصري، وستلعب 
دوًرا مهًما في نقل هذه القدرات إلى المستخدمين ضمن مجموعة متنوعة من 
المجاالت، من الجو إلى البحر. وستمكن االتصاالت عن طريق الليزر الطائرات 
المسيرة عن بعد Remotely Piloted Aircraft )RPA(  التي تنتجها الشركة من 
إجراء اتصاالت خارج نطاق الرؤية للمستخدمين المحمولين جوًا أو بحرا أو أرضا 
الذين يستخدمون االتصاالت البصرية أيًضا، وكذلك مع تطبيقات االتصاالت 

البصرية المستقبلية من الجو إلى الفضاء.
ذلك  في  بما  طيار،  بدون  للطائرات  محدد  كحل  القدرة  هذه  تطبيق  ويمكن 
 MQ-9A و   MQ-9BSkyGuardian/SeaGuardian طائرات 

.MQ-1C Gray Eagle 25M و Reaper

شركة Bell تكمل برنامج تسجيل الطائرة AH-1Z التابع 
لمشاة البحرية األمريكية
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توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين شركتي إيرباص 
و»السالم« السعودية

 Northrop Grumman شركة  وقعت 
ست  مدتها  اتفاقية   Corporation
 Quickstep Holdings مع  سنوات 
Limited لتزويد المكونات الالزمة لدعم 
توقيع  وتم  العالمي.  الطيران  برنامج 
األتفاقية بموجب مذكرة تفاهم موقعة 
والمشغلة  المملوكة  الشركة  مع 
في  العمل  اكتمال  مع  ألستراليا، 

سيدني بمقاطعة نيو ساوث ويلز.
 Northrop Grumman شركة  وتقوم 
بجسم  الخاص  األوسط  الجزء  بتصنيع 

الطائرة لكل الفئات الثالثة من الطائرة F-35. وفي عام 2012، قامت الشركة 
 F-35 للطائرة  العالمية  والتوريد  اإلمداد  سلسلة  ضمن   Quickstep بدمج 

وأصبحت أكبر مورد أسترالي للشركة للبرنامج.
القاعدة  تنمية  »إن  الدفاعية،  الصناعات  وزير   ،Pat Conroy معالي/  وقال 
الصناعية األسترالية أمر حيوي لتلبية احتياجات القدرات المستمرة والمستقبلية 

لقوات الدفاع األسترالية )ADF(، فضاًل 
عن دعم الجيل التالي من التقنيات التي 

ستغير قواعد اللعبة«. 
إلى  األسترالية  الحكومة  انضمت  وقد 
في  العالمي   F-35 الطائرة  برنامج 
السنوات  خالل  وقدمت   .2002 عام 
شركة   70 من  أكثر  الماضية  العشرين 
مساهمات  مباشرة  متعاقدة  أسترالية 
وتطوير  تصميم  مراحل  في  كبيرة 

البرنامج.
 Northrop ومن الجدير بالذكر أن شركة
Grumman  تعتبر شريكا رئيسيا لشركة Lockheed Martin Corporatio في 
المهام  ذات   F-35 المقاتلة الطائرة  وإنتاج واستدامة  مجال تصميم وتطوير 
المتعددة بالنسبة للواليات المتحدة وحلفائها. وفي شهر فبراير 2022، سلمت 

شركة Northrop Grumman جسم الطائرة رقم 900 للبرنامج.

 HAPS )High Altitude Platform Station( االتصاالت  شعبة  وقعت 
لشركة  التابعة  االرتفاع(  عالية  منصة  )محطة    Connectivity Business
سعودية  شركة  وهي  “السالم”،  شركة  مع  استراتيجية  شراكة  إيرباص 
واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  خدمات  في  متخصصة 
 Mawarid Media & واالتصاالت  لإلعالم  مورد  مجموعة  من  جزء  وهي 
Communications Group )MMCG( وستنظر في تطوير الشبكات الخاصة 
وتطبيقات إنترنت األشياء وأنظمة إدارة الكوارث وغيرها من خدمات االتصال، 

االستراتوسفير  طبقة  من  عالية  ارتفاعات  على  األرض  رصد  على  عالوة 
لخدمة المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد العنقري، الرئيس 
“السالم”،  لشركة  التنفيذي 

لشركة  التابعة   Zephyr منصة  في  “نرى 
وحلول  الخاصة،  الشبكات  خدمات  لتقديم  الرئيسية  األصول  أحد   ’Airbus
الحكومية.  وغير  والحكومية  المدنية  التطبيقات  عن  فضاًل  األشياء،  إنترنت 
ونتطلع إلى هذه الشراكة مع شركة إيرباص لخدمة السوق السعودية لدعم 

أهداف رؤية المملكة 2030. “
التابعة  االتصاالت  شعبة  في  االتصال  قسم  رئيس   ،Jeff Smith وسلط 
لشركة إيرباص، الضوء مؤكدا أنه” بالشراكة مع شركة “السالم” السعودية، 
ستكون منصتنا Zephyr، بفضل قدراتها المتقدمة األكيدة، مفيدة في خدمة 

العديد من األسواق داخل المملكة العربية السعودية “.
العالية  الرائدة في مجال محطات منصات  الشركة  إيرباص،  وستوفر شركة 
غير   5G الخامس  الجيل  من  اتصال  خدمات   ،Zephyr منصة  مع  األرتفاع، 
الجهاز،  إلى  المباشر  االتصال  وخدمات   low-latency الظاهرة 
المتواصل  والتصوير 
عالي الدقة والفيديو 
يتم  الذي  المباشر 
االستراتوسفير.  طبقة  من  تسليمه 
كما ستدعم سد الفجوة الرقمية وتقديم خدمات االتصال لغير المشمولين 
بالخدمة أو الذين يفتقرون إليها انطالقا من منصة تعمل بالطاقة الشمسية 

.carbon-neutral وخالية من الكربون

شركة Quickstep األسترالية تستعد إلنتاج مكونات 
Northrop Grumman لصالح شركة F-35 الطائرة
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الواليات المتحدة توافق على صفقة 
بيع طائرات C-130J-30 إلى أستراليا 

بقيمة 6,35 مليار دوالر
وافقت وزارة الخارجية األمريكية على صفقة محتملة لبيع 24 طائرة C-130J-30 من طراز 
 Rolls Royce من طراز AE-2100D مع تركيب 4 محركات توربينية Super Hercules

ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بـ 6,35 مليار دوالر لحكومة أستراليا.

 Defense Security الدفاعي  األمني  التعاون  وكالة  قامت  وقد 
المطلوب  اإلخطار  بتسليم  بالفعل    )Cooperation Agency )DSCA

إلخطار الكونجرس بهذه الصفقة المحتملة.
التابعة  ماريتا  بمدينة   ،Lockheed Martin Corporation وستكون شركة 
مقاصة  اتفاقيات  توجد  وال  للمشروع.  الرئيسي  المقاول  جورجيا،  لوالية 

)أوفست( معروفة فيما يتعلق بهذه الصفقة المحتملة.

نسخة مطولة
وهي   ،C-130J شقيقتها  من  مطولة  نسخة   C-130J-30 الطائرة  تعتبر 
طائرة نقل جوي أثبتت جدارتها وكفاءتها وموثوقتها العالية، فضال عن سعرها 
 55 بطول  التشغيل من مقصورة شحن  الطائرة شركات  وتمنح  المعقول. 

قدًما، أي بزيادة قدرها 15 قدًما إضافية عن شقيقتها األصلية »القصيرة«.
ويتم توفير 15 قدًما إضافية عن طريق ترحيل 100 بوصة إلى األمام و 80 
بوصة إلى الخلف عن جسم الطائرة، ما يعني الحصول على حجم أكثر قابلية 
لالستخدام بنسبة 30 % لزيادة عدد المقاعد أو النفايات أو باالت الشحن أو 

شبكات اإلنزال الجوي.
وتوفر هذه القدرة اإلضافية مزايا كبيرة عند نقل األفراد أو تسليم البضائع 
الستكمال  الالزمة  الجوية  الطلعات  عدد  تقليل  طريق  عن  األولوية  ذات 

المهمة.
وباإلضافة إلى الزيادات الكبيرة في القدرة التشغيلية واألداء، تقدم الطائرة 
من طراز C-130J قيمة أكبر بالمقارنة مع أي طائرة نقل جوي تكتيكي أخرى، 
50 %؛  إلى  بنسبة تصل  للصيانة  النظام وقابليته  حيث تحسنت موثوقية 
وانخفضت ساعات عمل أفراد الصيانة لكل ساعة طيران بنسبة تصل إلى 68 

%؛ وانخفضت القوى العاملة في مجال الطيران والصيانة بنسبة تصل إلى 
50 %، مما أدى إلى انخفاض تكاليف تشغيل ودعم السرب بنسبة 47 %.

على  أستراليا  قدرة  تحسين  إلى  المقترحة  الصفقة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن 
مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خالل تزويد سالح الجو الملكي 
األسترالي )RAAF( ببدائل ألسطول الشحن القديم، مما يضمن توفير قدرة 
نقل جوي موثوق بها، وتمكين السالح من تحسين قدرته التشغيلية الشاملة. 
كما لن تواجه أستراليا أي صعوبة في استيعاب هذه المواد والخدمات في 

قواتها المسلحة.
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ولن يؤدي بيع هذه المعدات والدعم إلى تغيير التوازن العسكري األساسي 
في المنطقة.

أسطول C-130J األسترالي
قاعدة سالح  من   C-130J Hercules طائرة   12 من  أسطول  تشغيل  يتم 
الجو األمريكي في ريتشموند بواسطة السرب السابع والثالثين. وتم تسليم 

الطائرة إلى القاعدة بين عامي 1999 و 2001.
وتعتمد قوات الدفاع األسترالية على الطائرة C-130J بشكل كبيرعند نشر 
 C-130J Hercules الطائرة  استخدام  أيًضا  ويمكن  والمساعدات.  األفراد 
اإلخالء  عمليات  وتنفيذ  الناجين  ومساعدة  البحث  مثل  أخرى،  أدوار  للعب 

الطبي.
ويمكن للطائرة C-130J Hercules حمل ما يصل إلى 128 راكًبا، أو ثماني 
الجوي  النقل  طائرات  مع  جنب  إلى  جنًبا  تعمل  أن  ويمكن  شحن.  منصات 

.C-17A Globemaster III و C-27J Spartan األخرى، بما في ذلك
االتصاالت  تعزيز  إلى   C-130J الطائرة  على  ُأدخلت  التي  التحديثات  أدت 

وتبادل المعلومات، وتحسين قدرة الطائرة على التحمل أثناء المعركة.

خيارات القدرة على البقاء
الصغيرة،  األسلحة  مجموعة  توفر 

إلى  موردة  كمعدات  المتوفرة 
 Customer Furnished العمالء

Equipment )CFE(، الحماية 
ومساعده،  للطيار  الالزمة 

وقمرة  ومحطة 
ومحطات  الطاقم، 

التحميل األمامية والخلفية، وأبواب المظليين، 
وعجلة الطائرة األمامية، ومحول األكسجين السائل.

 Explosive Suppressant كما تتوفر الرغوة الخاصة بخزان إخماد المتفجرات
واالحتياطية،  الرئيسية  الوقود  لخزانات  بالنسبة   CFE مثل    Tank Foam

والتي تساعد في الحماية ضد اختراق المقذوفات وضربات البرق.

المعدات ذات الصلة
تشمل األنظمة األخرى ضمن الصفقة المحتملة 24 محركا توربينيا من طراز 

ومراوح  المحرك  لتغيير  بتجميع سريع  مزودا  رولزرويس AE-2100D محرك 
مثبتة )قطع غيار( ؛ و٦٠ )جهاز أمني مدمج مع النظام العالمي لتحديد المواقع/
نظام المالحة بالقصور الذاتي، المحمول جوا(، و٤٨ مركبة، و١٢ قطعة غيار 
32 نظاما AN/ALQ-251 للتدابير المضادة للترددات الالسلكية ؛ و27  ؛ و 
الحمراء  تحت  األشعة  مكافحة  ألنظمة   Guardian بالليزر  إرسال  مجمعات 
 ١٦ )و  غيار  قطع   ٣ مركبة،  و٢٤   ) تركيب   LAIRCM( )24( الكبيرة  للطائرات 
 )AN/AAQ 24 )V( N LAIRCM Processor Replacement لطراز  بديل 
متعدد  مشترك  تكتيكي  السلكي  نظام   24 و  غيار؛  قطع  أربع  مركبة،  و١٢ 

الوظائف لتوزيع المعلومات )مركب(.
ومطلوب أيضا أجهزة استشعار للتحذير ضد القذائف باألشعة تحت الحمراء 
ووحدات  التحكم،  واجهة  وحدة  واستبدال   ،AN/AAQ 24 )V( N LAIRCM
ألمن  وحدات   KYV-5M ؛  السرية  الذاكرة  لبطاقات  المستخدم  بيانات 
 AN/ARC-210 أجهزة السلكية عالية التردد ؛ AN/ARC-190 االتصاالت ؛
الالسلكية ؛ AN/ARN-153 نظم المالحة الجوية التكتيكية ؛ وأجهزة استقبال 
AN/ARN-147 ؛ AN/ARN-149 ‹5’ أجهزة تحديد االتجاه التلقائي ؛ وأجهزة 
 Friend   or للتمييز بين القوات الصديقة والمعادية AN/APX-119 إرسال

Foe transponders وأنظمة AN/AAR 47 للتحذير ضد الصواريخ.
يومن الجدير بالذكر أن الصفقة المقترحة ستساهم في دعم أهداف السياسة 
الخارجية واألمن القومي األمريكي. وتعتبر أستراليا واحدة من أهم حلفائنا في 

منطقة غرب المحيط الهادئ.

 Lockheed ستكون شركة
Martin  المقاول الرئيسي 
للمشروع

 C-130J-30 تمنح الطائرة
شركات التشغيل طوال يعادل  55 
قدًما في مقصورة البضائع
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شركة بوينج تعرض قدرات 
مستقلة جديدة

عرض مهندسو شركة 
بوينج مؤخًرا تقنية جديدة 

ومستقلة يمكنها منع 
محاوالت التشويش 

على اتصاالت األقمار 
الصناعية التابعة لوزارة 

الدفاع األمريكية 
.)SATCOM(

 Protected المحمي  التكتيكي  األولي  النموذج  على  االختبار  إجراء  وتم 
األمريكي.  الفضاء  لسالح   )Tactical SATCOM Prototype )PTS-P
وسلط االختبار الضوء على كيفية مساهمة أساليب التكنولوجيا الحديثة في 

اتصاالت آمنة في المناطق المتنازع عليها.
وقال Justin Bruner، مدير برنامج PTS-P لدى سالح الفضاء األمريكي، 
العسكرية  العمليات  أثناء  المنتشرة  قواتنا  مع  التواصل  على  “الحفاظ  إن 
يمنحنا ميزة تكتيكية في ساحة المعركة«. وأضاف أن “التخلص من أجهزة 
يعزز مرونتنا، مما يضمن  الطائرة  الفعلي على متن  الوقت  التشويش في 
قدرة الواليات المتحدة وحلفائها على تزويد العناصر القتالية باتصاالت آمنة 
وموثوقة في المناطق المتنازع عليها. وقد قطعت شركة Boeing خطوات 
محاكية  ثابتة  ببرامج  مزودة  لوغاريتمات  وتنفيذ  تطوير  مجال  في  كبيرة 
إن   التشويش.  على مكافحة عمليات  رشيقة  قدرة  على  يدل  للطيران، مما 
 Protected وجميع برامجنا التكتيكية المحمية المضادة للتشويش PTS-P

Anti-Jam Tactical SATCOM )PATS( ضرورية لهذا الجهد”.
التكتيكي  الموجات  لشكل  الفضائية  المعالجة   PTS-P برنامج  سيوفر 
موجي  شكل  وهو   ،)Protected Tactical Waveform )PTW المحمي 
طرحته  الذي  النظام  ويعتمد  األمريكي.  الجيش  لخدمة  للتشويش  مضاد 
شركة Boeing على تشكيل الحزمة المحدد بالبرامج من أجل تحديد الموقع 
الجغرافي ومقاومة التشويش بفعالية كبيرة أثناء الوقت الفعلي، مع جمع 

آالف نقاط البيانات كل ثانية.
تميز عرض تكامل بين األجهزة والبرامج بالعديد من عمليات المحاكاة حيث 
حاول العدو منع اتصال المستخدم، بما في ذلك المواقف مع العديد من 
األولي  النموذج  خفف  محاكاة،  كل  وفي  المتزامنة.  التشويش  محاوالت 

على  وحافظ  الديناميكية  العالية  التشويش  محاوالت  من  مستقل  بشكل 
االتصال، بما في ذلك الحاالت التي يكون فيها المستخدم على مقربة من 

مصدر التداخل.
تحديد  »برنامج  لقب   PTS-P برنامج  على  األمريكي  الفضاء  سالح  أطلق 
السرعة« “pacesetter programme”  للداللة على نهج النموذج األولي 
 OTA مع  التعاقد  آلية  إطار  في  السريع  للتسليم  الزمني  والجدول  السريع 
لعروض  اإلعداد  تم  كما   .)SpEC( الفضائية  المؤسسات  التحاد  التابعة 
بدء  مع  المقبلة،  األشهر  خالل   PTS-P وبرامج  ألجهزة  إضافية  توضيحية 

عملية استخدام المركبة المضيفة في أوائل العام المقبل.
يتميز برنامج PTS-P الذي طرحته شركة  Boeing بقابليته للتطوير ويمكن 
استضافته على كل من المركبات الفضائية التجارية أو الحكومية. وقد أتم 
والبرامج، حيث عمل على  التوضيحية لألجهزة  العروض  العديد من  الفريق 
تنفيذ عملية إطالق في عام 2024 وما تاله من عروض توضيحية في المدار.

 PTS-P سيوفر برنامج
المعالجة الفضائية لشكل 
الموجات التكتيكي المحمي 
)PTW(، الشكل الموجي المقاوم 
لالزدحام للجيش األمريكي
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لتصبح قوة ومكانة شي شبيهة بقوة ومكانة الزعيم الصيني المؤسس ماو تسي تونغ. 
فماذا ننتظر من الرئيس شي في الخمس سنوات القادمة؟

أكثر  اليوم وبشكل  القيادة في الصين قد تمركز  أول ما يمكن أن يقال هو أن أسلوب 
وضوحًا في أسلوب القيادة الفردية للصين بعد أن كانت القيادة منذ ما بعد ماو تسي 
تونغ تعتمد على أسلوب القيادة الجماعية لقيادات الحزب الشيوعي. فمنذ مجيء شي 
للحكم في عام 2012، سعى إلى تغير نمط الحكم ليصبح متمركز بشكل أكبر حول شخصه 
واسلوبه القيادي. وهذا األمر تعزز مع الوقت، إلى أن أصبح شي اليوم وبال منازع الشخص 
األقوى في الصين. لذلك فإن فكر شي جين بينغ السياسي واالقتصادي سيصبح هو 
األكثر حضورًا على الساحة الداخلية في الصين، وهو النهج الذي ستسير عليه الصين في 

تعاملها مع العالم الخارجي.  
األمر األخر في أسلوب الرئيس شي جين بينغ القيادي أنه أسلوب يركز على تقوية وتعزيز 
مكانة الحزب الشيوعي باعتبار أنه األداة الوحيدة لتحقيق التطور والتقدم للصين وتعزيز 
مكانتها العالمية، وأنه ال يوجد غير فكر شي القادر على السير بالحزب لتحقيق هذا الهدف. 
وبالتالي فإن بروز بعض الممارسات التي أدت إلى نهوض أشخاص وشركات بفكر مخالف 
عن فكر الحزب الشيوعي قد يعتبر أمر مخالف لما يراه الرئيس شي من ضرورة أن ال يبرز 
أحد فوق الحزب الشيوعي. فالحزب الشيوعي هو األم التي يجب أن يعتمد عليها األبناء 
في نموهم وليس أي طرف أخر. وهذا ما يفسر لنا التعامل الحازم مع شركات مثل علي 
أن يفرضوا أسلوبهم  العقارية األخرى والذين حاولوا  الشركات  بابا، وتن سنت، وبعض 
في التنمية ويطالبون بتعديالت في جوهر عمل الحكومة  والحزب الشيوعي. وهذا خط 
أحمر لدى الرئيس شي، فالحزب الشيوعي يجب أن ال يتم تجاوزه مهما كان األمر وفقًا 
باتباع سياسة صفر كوفيد المتشددة في الصين والتي  لفكره. لذلك وجدناه يتخذ قرار 
كلمته هي  بأن  إبراز قوته  الهدف من هذا  كان  كبير.  الصيني بشكل  باالقتصاد  أضرت 
التي يجب أن تسود وأن ال يتحداه أحد مهما كان. وهذا ما شهدناه أيضًا مع أزمة شركات 
العقارات والتي سعى من خاللها الرئيس شي إلى اعتماد ضرورة أن ال تسود حياة الرفاهية 
والفكر الليبرالي الرأسمالي في المجتمع الصيني، باعتبار أن ذلك يخالف الفكر االشتراكي 
الساعي إلى توفير درجة من العدالة واالنصاف في معاملة الصينيين. وفي الخارج، فإن 
فكر الرئيس شي جين بينغ قائم على استعادة المجد الصيني من خالل تعزيز حضورها 
بحيث  المجاالت،  استراتيجي في مختلف  العالمية كالعب  االقتصادي وفرض مكانتها 
يؤخذ برأيها في القضايا الدولية ذات االهتمام العالمي. فالصين تريد أن تبرز على انها 
ليست قوة منغلقة على نفسها، بل أنها قوة صاحبة توجه عالمي لتحقيق مكانة دولية لها 
في مختلف المجاالت، واستعادة المجد الصيني الذي كان في التاريخ الصيني عندما كانت 
مركز الحضارات والمملكة الوسطى التي يأتي إليها اآلخرون للتعلم واالستفادة وتحقيق 
الربح. لكن التحدي األبرز أمام شي هو أنه كيف يمكن له أن يعيد المجد الصيني ويدعم 
تحمل  أخرى  دولية  أطراف  إخافة  دون  للصين من  العالمية  والمكانة  االقتصادي  النمو 

وجهات نظر سلبية عن النهوض الصيني وباألخص مع الفكر الذي يحمله الرئيس شي.  

شـي جـين بينـغ 
والصين القادمة 

تمكن الرئيس الصيني 
شي جين بينغ من فرض 
سيطرته على مفاصل 
الدولة الصينية والحصول 
على فترة والية حكم ثالثة 
لخمس سنوات قادمة 
مع انتهاء أعمال المؤتمر 
الوطني العشرين للحزب 
الشيوعي في أكتوبر 
المنصرم. وبذلك يصبح 
شي أقوى رجل في 
الصين، والسيما أنه 
تمكن من أن يدخل فكره 
المعروف بـ »اشتراكية 
بخصائص صينية لعهد 
جديد« في مناهج 
المدارس الصينية، 
وتضمينه في الدستور 
الصيني، 

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com
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روسيا قد ترسل 
نظام الدفاع الصاروخي 

الباليستي التكتيكي Abakan إلى 
الشرق األوسط
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في 13 أكتوبر، صرح منسق 
االتصاالت االستراتيجية 
في مجلس األمن القومي 
األمريكي، جون كيربي، لوسائل 
اإلعالم بأن إدارة الرئيس األمريكي 
جون بايدن أعربت عن استيائها تجاه 
قرار منظمة أوبك + بخفض إنتاج 
النفط بمقدار مليوني برميل يومًيا 
اعتبارا من شهر نوفمبر.

الديمقراطيين  الكونجرس  أعضاء  أوبك +، قدمت مجموعة من  قرار  وبعد 
مشروع قانون يلزم مؤسسة الرئاسة بسحب القوات األمريكية والعتاد من 
مسودة  اقترحت  كما  القرار.  هذا  بسبب  األوسط  الشرق  في  معينة  دول 
الشرق  الدفاعية األمريكية في مناطق  أنظمة األسلحة  إعادة نشر  الوثيقة 

األوسط األخرى من أجل الحفاظ على أمن األفراد األمريكيين.
الجوي  الدفاع  أسلحة  إلى  التطلع  إلى  اإلقليمية  القوى  ُتضطر  قد  لذلك، 
الروسية الصنع، والتي يوجد بعضها  الباليستي  الدفاع الصاروخي  وأسلحة 

قيد التشغيل حالًيا.
من    Almaz-Antey Corporationشركة انتهت  الخصوص،  وجه  على 
 ballistic التكتيكي  التعبوي  للدفاع   98R6E Abakan نظام  تصميم 
التابع للجيش،   2020 الدفاع  missile defence )BMD( . وخالل معرض 
 transporter erector عرضت الشركة قاذفة الصواريخ المتحركة الجاهزة
launcher )TEL( المعروفة باسم  51P6E2 التي تحمل صاروخين أرض- 
جوsurface-to-air missiles )SAMs(  داخل حاوية على شاحنة خماسية 
الدفع. وشهد معرض 20 الدفاع 2020 التابع للجيش عرض كل من قاذفة 
الصواريخ المتحركة الجاهزة والرادار 98L6E لرصد وتحديد موقع األهداف 
المحمول على شاحنة رباعية الدفع رباعي الدفع. وتم الكشف عن التكوين 
معرض  هامش  على  التكتيكي  التعبوي  للدفاع   Abakan لنظام  الكامل 

الدفاع التابع للجيش  الذي انعقد هذا العام.

Abakan  تسليط الضوء على نظام
أجل  من  للغاية  المناورة  على  القادر  المتعددة  القنوات  نظام  تصميم  تم 
الشديدة  العسكرية  واإلدارية  والحكومية  الصناعية  المنشآت  حماية 
نقل  إلى  القاذفة  وتهدف  التكتيكية.  الباليستية  الصواريخ  الحساسية ضد 
صاروخين أرض – جو من نوع 9M82MDE  ، وإطالق الصاروخين عمودًيا 

في الوضع اآللي automatic mode ، والتحكم فيهما.
رادار متنقل  التكتيكي جهاز  التعبوي  للدفاع   98R6E Abakan يضم نظام
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متعدد الوظائف لرصد واستهداف األهداف الباليستية الرباعية الدفع وعدة 
ويعتمد  الدفع.  خماسية  مركبات  على  مثبتة  متنقلة   51P6E2 قاذفات 
العدد الدقيق لمنصات اإلطالق على طبيعة المهمة القتالية. وتحمل كل 
مع  عمودًيا  للنصب  قابلين  أسطوانية  كونتا  أسطوانيتين  حاويتين  قاذفة 
 disc الثنائية المراحل ورادار قرصي  M82MDEصواريخ أرض- جو من نوع
radar  مطوي بين الحاويتين مع وضع النقل. ويصل وزن القاذف الجاهزة 

لالستخدام 53,5 طًنا ويتم التحكم فيه بواسطة طاقم مكون من فردين.
إيرودينامية  مركبة   300 إلى  يصل  ما  رصد   98L6E الرادار  لجهاز  ويمكن 
)انسيابية( هوائية وباليستية. ويتميز النظام Abakan بالقدرة على االشتباك 
مع أهداف جوية ذات مقطع عرضي راداري ال يقل عن 0,02 مترا مربعا على 
مسافة تصل إلى 30 كيلومترا وارتفاع يصل إلى 25 كيلومترا. ويمكن توجيه 
هدف  إصابة  احتماالت  زيادة  ضمان  ويمكن  واحد.  هدف  نحو  صاروخين 
ثانيتين.  قدره  زمني  بفاصل  عليه  صاروخين  إطالق  خالل  من  ما  باليستي 
وتبلغ سرعة طيران الصاروخ أرض - جو  M82MDE  ثالثة كيلومترات/ثانية.

تصل السرعة القصوى لمنصة اإلطالق إلى 60 كم/ساعة ويستغرق نشرها 
 7,5 لإلطالق  جو   - أرض  الصاروخ  إعداد  ويستغرق  دقائق.  ست  حوالي 
ثوان، بينما يصل الوقت بين عمليات اإلطالق إلى حوالي ثانيتين. وتحلق 
قاذفة اإلطالق لمسافة 500 كيلومترا على الطرق السطحية، ولديها طاقة 
كهربائية الستخدام وحدة طاقة مساعدة للتوربينات الغازية لمدة ساعتين. 

ويضم جهاز الرادار مولدين للطاقة يؤمنان طاقة كهروبائية مستقلة.
القيادة. وتتوفر  أثناء  النظام Abakan نظام مالحة وتوجيه مشترك  ولدى 
المالحة  نظام  استخدام  ويتم  االصطناعية،  األقمار  طريق  عن  المالحة 

بالقصور الذاتي في حالة عدم توفر إشارة عن طريق األقمار االصطناعية.
التكتيكي  التعبوي  للدفاع   98R6E Abakan نظام  إعداد  وقت  يستغرق 

وضع  ومن  دقيقة،   15 من  أقل  النقل  وضع  من  القتالي  للعمل   )BMD(
االنتشار أقل من ثالث دقائق، ومن وضع االستعداد أقل من 40 ثانية.

يبلغ الحد األدنى لطاقم العمليات القتالية خمسة أفراد، بينما يتولى فردان 
.98L6E مسؤولية العمل على الرادار

يشمل التكوين النموذجي لنظام Abakan للدفاع التعبوي التكتيكي راداًرا 
ولكن   ،51P6E2l نوع  متنقلة من  قاذفات  وأربع   98L6E نوع  متنقاًل من 

يمكن زيادة عدد منصات اإلطالق تبعا لرغبة العميل.
 Abakan ثمة تقارير تقول إن نظام الدفاع الصاروخي الباليستي التكتيكي
وتم   .S-300V4 التكتيكي  الجوي  الدفاع  نظام  على  يعتمد  الجوي  للدفاع 
إنتاج منصة اإلطالق بواسطة مصنع JSC Kalinin Plant ومقره مدينة 
الجديدة  اإللكترونية  المعدات  من   %  80 وتستخدم   ،Yekaterinburg
ونظام تجهيز البيانات الجديد وتبادل المعلومات مع الرادار 98L6E. وتشرف 

LEMZ )محطة Lyanozovskyi الكهروميكانيكية( على إنتاج الرادار.
الجوي  للدفاع   Abakan التكتيكي  الباليستي  الصاروخي  الدفاع  ونظام 
مع  النظام  دمج  ويمكن  األولى.  بالدرجة  الخارجي  للتصدير  مخصص 
بلد،  أي  في  الموجودة  القذائف  ضد  والدفاع  الجوي  الدفاع  منظومات 
مستقلة  قتالية  بعمليات  القيام  عند  سواء  القتالية  المهام  تنفيذ  ويمكنه 
لتعزيز قدرات مجموعة دفاع جوي/قذائف  أو كوحدة دفاع قذائف إضافية 
دفاعية لصد الهجمات الضخمة بالقذائف الباليستية التي يصل مداها إلى 

3,000  كيلومترا.
الجوي:  للدفاع   Abakan التكتيكي  الباليستي  الصاروخي  الدفاع  مكونات 
و   51P6E2 الرادار  وجهازا   )TEL( الجاهزة  المتحركة  الصواريخ  قاذفة 
98L6E )من اليسار إلى اليمين( لرصد وتحديد األهداف. الصورة مهداة من 

STATUS-ARMS
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في السنوات األخيرة وخالل أزمة كورنا شهد العالم تحواًل رقميًا ضخمًا صاحبه كم هائل من 
البيانات المتاحة بسبب استخدام االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي والهواتف الذكية 
للبيانات  عديدة  مصادر  الحال  بطبيعة  أوجد  الذي  االستشعار  وأجهزة  المراقبة  وكاميرات 
الضخمة يمكن االستفادة منها في اتخاذ القرارات مثل المصادر الناشئة عن إدارة النظم 
والبرامج في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام والتي يمكن تحليل البيانات الخاصة 
بهم من خالل االعتماد على أدوات البيانات الضخمة مثل الحوسبة السحابية التي مكنت 
العديد من المؤسسات من تطوير الخدمات الحكومية ، رصد مدى رضا الموظفين والعمالء 
خالل  والمناسبة  السريعة  الحلول  ووضع   ، االستراتيجية  القرارات  اتخاذ  الى  باإلضافة   ،
األزمات نظرًا لما توفره هذه البيانات من صورة كاملة عن الوضع وتحليل متعدد الجوانب 

عن البيئة الداخلية للمؤسسة وكذلك السياق الخارجي الذي تنتمي له. 
مجاالت االستفادة من البيانات الضخمة تمتد لتغطي مجال الصناعة العسكرية  الذي أصبح 
من أكبر قطاعات االستثمار في العديد من الدول المتقدمة ، على اعتبار ان تحليل البيانات 
الضخمة يوفر فرصًا عديدة للصناعة العسكرية من خالل الكشف عن دالالت تنفيذية تمكن 
أصحاب القرار من تطوير الشؤون العسكرية وتطوير قدرة اإلستخبارات العسكرية ، وذلك لما 
ألنترنت األشياء من دور في تعزيز النظام العسكري في ساحة المعارك على سبيل المثال 

والذي ساعد على جمع وتبادل المعلومات بوتيرة سريعة وعلى تحليلها بكفاءة عالية .
هذا يعني ان  التطور في مجال الصناعة العسكرية  يمكن أن يتحقق من خالل التعاطي 
 ، القرار  االستراتيجي وصنع  التخطيط  تعزيز  في  يسهم  بما  الضخمة  البيانات  مع  بكفاءة 
وإدارة المخاطر ، باإلضافة إلى تخصيص الميزانيات لتوظيف البحث والتطوير في التقنيات 
العسكرية،  والمعدات  واألجهزة  تطورالتطبيقات  أن  التي من شأنها  والمستقبلية  الحالية 
مثل التقنيات الخاصة بأنظمة المحاكاة لتطوير نماذج وميادين عسكرية افتراضية ، وأنظمة 
المراقبة التي تساعد على التحليل الجغرافي المكاني ، األسلحة والذخيرة المطورة التي تحدد 
مستوى األهداف في المعارك دون مشاركة بشرية ، واألمن السيبراني الذي يعتبر ميدان 
حرب رابع في العلوم العسكرية بعد ميادين البر والبحر والجو والبد من استخدام تقنيات 

الذكاء االصطناعي للتنبؤ بأي تدخالت مشبوهة لحماية أنظمة الدولة ومعلوماتها.
خالصة القول، أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصال توظف أدواتها المختلفة لتحليل 
من  العديد  في  المختلفة  األنظمة  من  استرجاعها  خالل  من  الضخمة  البيانات  ومعالجة 
المنتجات واتخاذ  المجال العسكري  لتوفر فرص جيدة وحقيقية لتطوير  المجاالت ومنها 
يعد  الدفاع  قطاع  في  الضخمة  البيانات  استخدام  ان  شك  األزمات...وال  وإدارة  القرارات 
قطاعاتها  في  لتوظيفها  تسعى  التي  للدول  وتحديًا  العسكري  التفوق  عناصر  من  عنصرا 

العسكرية الستثمار المال والخبرة في هذا المجال.
 

السطر األخير ...
تحتفل بالدي بيومها الوطني وذكرى جلوس جاللة الملك المعظم ،فكل عام ووطني حبيبي 
البحرين بكل خير وتقدم بقيادة جاللة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله 
ورعاه، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله .

البيانات الضخمة والصناعة 
العسكرية

بقلم: د. مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية 
malrashid@uob.edu.bh

تمثل البيانات 
الضخمة مرحلة 
هامة من مراحل 
تطور النظم في 
مجال المعلومات 
واالتصاالت، وفي 
مفهومها المبسط 
تعتبر البيانات الضخمة 
كم هائل من البيانات 
المعقدة التي يفوق 
حجمها قدرة البرمجيات 
وإمكانيات الحاسوب 
التقليدية على تخزينها 
ومعاجلتها وتوزيعها ، 
مما أدى الة وضع حلول 
بديلة ومبتكرة تعمل 
على التحكم في تدفقها 
والسيطرة عليها.

السطر األخير
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النرويج تختار 
TPY- الرادار

4 من إنتاج شركة 
لوكهيد مارتن لتعزيز 

دفاعها الجوي
وقع اختيار سالح الجو الملكي 

النرويجي على رادار المراقبة 
الجوية األرضية TPY-4 من إنتاج 

 Lockheed Martin شركة
لتعزيز قدرة المراقبة البعيدة 

المدى داخل النرويج.



47

درع الوطن... مسيرة وطن 

تحسينات  إدخال  طريق  معن  الجديدة  المهام  مع  الرادار  تكييف  ويمكن 
برمجية بسيطة دون إجراء أي تغييرات معمارية أو معدنية.

مدى  على  حجما  األصغر  التهديدات  وتتبع  تحديد   TPY 4 للرادار  ويمكن 
أطول من أي وقت مضى. وسيندمج هذا النظام متعدد المهام بسالسة 
المتنازع  المناطق  الحالية، ويمكن أن يعمل في  الجوي  الدفاع  أنظمة  مع 

عليها.
شركة  لدى  النشط  اإلنتاج  خط  مع  النرويجي   TPY-4 الرادار  دمج  وسيتم 
Lockheed Martin، مما يجعله خياًرا قليل المخاطر بالنسبة لوكالة المواد 

)Norwegian Defence Material Agency )NDMA الدفاعية النرويجية
نظام  على  األمريكي  الجو  سالح  اختيار  وقع  الماضي،  مارس  شهر  وفي 

الرادار TPY-4 لبرنامج الرادار طويل المدى الثالثي األبعاد.
 Radar and Sensor رئيس  نائبة   ،Chandra Marshall وصرحت 
يعكس   TPY-4 “الرادار  بأن   ،Lockheed Martin شركة  في   Systems
تدعم  التي  والعشرين  الحادي  القرن  تجاه  األمنية  لرؤيتنا  مستمرا  تقدما 
جميع عمليات المشتركة لدى الواليات المتحدة وحلفائها. وتنضم النرويج 
األطلسي  شمال  حلف  داخل  لنا  شريكة  كأول  األمريكي  الجو  سالح  إلى 
التحديات  لحل  الرادار  هذا  تقديم  إلى  ونتطلع   ،TPY-4 الرادار  في  )الناتو( 

المستجدة أمام الشركاء الدوليين. “
وصرح اللواء Øyvind Kvalvik، رئيس شعبة االستحواذ لدى وكالة المواد 
الجوي  الدفاع  رادار  على  يتعين  التي  “التهديدات  بأن  النرويجية،  الدفاعية 
المعززة  التشغيلية  المتطلبات  وتتطلب  يوم  بعد  يوما  تتزايد  مواجهتها 
رادارات أكثر قدرة وقوة، بما في ذلك رصد األهداف الصغيرة على نطاقات 
األهداف.  وتتبع  المعززة  اإللكترونية  الحماية  وتدابير  أطول،  ومسافات 
وسيوفر الرادار TPY-4 للنرويج ثقة األمن الداخلي على مدار الساعة لعقود 

طويلة قادمة.

شريك استراتيجي
كانت الصناعة النرويجية شريًكا مهًما في تطوير الرادار TPY-4. واستفادت 
واسعة  نرويجيين  موردين  قاعدة  وجود  من   Lockheed Martin شركة 

النطاق لنظام الرادار هذا. على وجه الخصوص، أسفرت العالقة مع شركة 
Kongsberg Defense & Aerospace عن إنتاج النسخة األولى من الرادار 
 Platformالمنصات إللكترونيات  الفرعي  النظام  تضمنت  التي   TPY-4
Electronics SubSystem )PES(  الذي بنته شركة Kongsberg، وهو 
متطلبات  يلبي  الذي  التالي  الجيل  مستشعر  تأسيس  في  حاسم  عنصر 

العمالء الحالية للمراقبة بعيدة المدى.
مًعا  “سنقدم   ،Kongsberg إدارة شركة  مجلس  رئيس   ،Eirik Lie وقال 
المسلحة  القوات  إلى  الرادار  تقنية  مجال  في  المستوى  عالمية  منتجات 

يمكنل لنظام الرادار 
TPY 4 تتبع التهديدات 
األصغر حجما على نطاقات 
ومسافات أطول

يتتمتع نظام الرادار 
TPY-4 بقواسم 
مشتركة عالية مع الرادار 
Sentinel A4 التابع للجيش 
األمريكي
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استراتيجي  كشريك  لنا  بالنسبة  فقط  مهًما  ليس  العقد  هذا  النرويجية. 
للقوات المسلحة النرويجية ولكن أيًضا لمقاولينا من الباطن داخل النرويج 

نفسها”.
يتمتع الرادار TPY-4 بقواسم مشتركة كبيرة مع الرادار Sentinel A4 الجديد 
.Sentinel A3 التابع للجيش األمريكي، والذي سيحل محل الشقيق األكبر

 Lockheed جزءا مهما من الجهود التي تبذلها شركة TPY-4 ويعتبر الرادار
الجوية  المراقبة  برادارات  المتعلقة  التكنولوجيا  من  لالستفادة   Martin

بعيدة المدى التي أثبتت كفاءتها.
في   Lockheed Martin لشركة  اإللكترونية  الرادار  أنظمة  وتتخصص 
والدفاع  بالحالة  والوعي  المبكر  واإلنذار  المضاد  الهدف  على  االستحواذ 
االختيار  للشركة  األرضية  الرادارات  وتعتبر  المتكامل.  والصاروخي  الجوي 

المفضل لدى أكثر من 30 دولة.

1,000 عنصر
يتألف نظام الرادار TPY-4 من أكثر من 1,000 عنصر يمكن التحكم في كل 

منها بصورة مستقلة ورقمية عند اإلرسال واالستقبال؛ كل عنصر مشع 
في النظام هو نظام رادار مصغر. ويسمح هذا للتغييرات في البرامج فقط 

بالتكيف مع التهديدات الناشئة دون إدخال أي نغيير على األجهزة.
يضم الرادار TPY-4 أحدث التقنيات التجارية التي أثبتت كفاءتها، بما في 
عالية  الهوائي  إلكترونيات  مع   ،Gallium Nitride الصوت  مكبرات  ذلك 
إلنشاء  الرسومات  معالجة  وحدة  على  القائمة  البيانات  ومعالجة  الكثافة 
الرقمية  اإلرسال  أجهزة   TPY-4 الرادار  ويشمل  مسبوقة.  غير  رادار  بنية 
وأجهزة االستقبال الرقمية الخاضعة للرقابة الفردية لكل عنصر إشعاعي، 
وتهديدات  لمهام  األداء  لتحسين  فقط  ليس  عادية،  غير  مرونة  يوفر  مما 
األكثر  التهديدات  مع  التكيف  لسهولة  أيًضا  ولكن  اليوم،  محددة  وبيئات 
تقدًما في المستقبل. ويمكن تنفيذ تلك التعديالت عبر تحسينات برمجية 

بسيطة دون أي تعديل بنيوي مؤثر على تصميم الرادار.

الوظائف الرئيسية
يتفوق النظام على المنافسة في ثالثة مجاالت مهمة:

التي  التالي األصغر  الجيل  الرادار TPY-4 تهديدات  الهدف: يكتشف  رصد 
يصعب رصدها في حالة الضوضاء الشديدة - إشارات أو أصداء غير مرغوب 
والحيوانات  والمياه  األرض  مثل  البيئة  في  مادية  أجسام  عن  ناتجة  فيها 
وما إلى ذلك. يمكن أن تجعل الفوضى رصد األهداف أمرا صعًبا. ويمكن 
للرادار رؤية أهداف رغم حالة التشويش، ويوفر إنذاًرا مبكًرا بعيد المدى ضد 

الصواريخ الباليستية التكتيكية.
تنوع المهام: يعتبر الرادار TPY-4 رادارا متعدد المهام حيث يمكن للمشغل 
معالجة  يمكنه من  زر، مما  أخرى بضغطة  إلى  بسرعة من مهمة  التحول 

التهديدات في المناطق المتنازع عليها.
ارتفاع تصل  بزاوية  الهدف  تتبع   TPY-4 للرادار يمكن  المثال،  على سبيل 
لدعم مهام   )no cone of silence السكون )دون مخروط  درجة   90 إلى 
والبيئات  المناخات  في  الرادار  وسيعمل  التكتيكية.  الباليستية  الصواريخ 
الثابتة  المواقع  نشر  لدعم  للتطوير  القابل  النظام  تصميم  وتم  القاسية. 

والهاتف المحمول.
الحركة،  وعالية  الثابتة  المتغيرات  من  كل  في  متاح  النظام  النقل:  قابلية 
ويمكن نقله عبر الطائرة C-130 أو الطائرة C-17 أو الشاحنات أو السكك 
مسؤول  يجد  لن   ،TPY-4 الرادار  ومع  المروحية.  الطائرات  أو  الحديدية 

التشغيل نفسه مضطرا لالختيار بين األداء أو قابلية النقل.

يتتمتع نظام الرادار 
TPY-4 بقواسم 
مشتركة عالية مع الرادار 
Sentinel A4 التابع للجيش 
األمريكي
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 Saab شركة
تستعد 

لتسليم 
نظامي رادار 
إضافيين إلى 

البحرية األمريكية
حصلت شركة Saab، الشركة السويدية الرائدة في مجال الطيران والدفاع، على عقد معدل لنظامي 

رادار إضافيين وما يرتبط بهما من دعم عمليات التركيب وقطع غيار للبحرية األمريكية.

 Lowالسعر المنخفض  المبدئي  اإلنتاج  لمجموعة  التعديل  قيمة  وتبلغ 
Rate Initial Production )LRIP(  حوالي 30 مليون دوالر أمريكي وتم 
حجزها خالل الربع الثالث من 2022، ومن المنتظر تسليم أول نظام رادار 

في عام 2024.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج رادار الحركة الجوية المحمول على متن السفن 
  Shipboard Air Traffic Radar )SATR( AN/SPN-50)V( 1 األمريكية

مدرج حالًيا ضمن مجموعة اإلنتاج المبدئي المنخفض السعر.
الرادار وتسليمه واختباره وتكامله في مصانع الشركة في   وسيتم تصنيع 
النظامان  إليهما  المشار  النظامان  ويعتبر  نيويورك.  Syracuseبوالية 

السادس والسابع اللذان تم تسليمهما في إطار عقد اإلنتاج.
التي  اإلصدارات  أحد  وهو   ،AN/SPN-50 )V( 1 الرادار  نظام  وسيعمل 
الحركة  الرادار  Sea Giraffe  الخفيف  البحرية األمريكية من  تستعين بها 
تنتجه شركة  الذي   Agile Multi Beam radar المتعددة ذي اإلشعاعات 
للطيران  والمراقبة األساسي  الجوية  الحركة  لمراقبة  رادار  باعتباره   ،Saab
المأهول وغير المأهول على متن  حامالت الطائرات التي تعمل بالطاقة 

النووية التابعة للبحرية والسفن البرمائية الكبيرة.

نطاق الجيل الجديد من الرادارات
يمثل Sea Giraffe Multi Sensor Solution نطاق رادار الجيل الجديد من 

المتواصل، وهو مصمم  التطور  عقود من  عبر  تطور  الذي   Saab شركة 
لمراقبة الجو والسطح في وقت واحد.

تشكيل  يمكن  السفن،  وتصميمات  التشغيلية  االحتياجات  على  اعتماًدا 
 Sea ذي المستشعرات المتعددة كحل دوار يتكون من Sea Giraffe الرادار
  )Fixed Face )FFثابت وجه  كحل  أو   Sea Giraffe 1X و   Giraffe 4A

.1X و الزرافة البحرية )Sea Giraffe 4A Face )FF باستخدام
وقد صرح Erik Smith، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Saab, Inc، بأن 
الطيران من على  الرادارات لتمكين عمليات  الشركة “يسعدها توفير تلك 
متن حامالت الطائرات التابعة للبحرية األمريكية والسفن البرمائية الكبيرة. 
إن ثقة البحرية المستمرة وثقتها في الشركة لتوفير هذه القدرات الحاسمة 

هو أقوى دليل على عمل فريقنا الجاد وقدراته والتزامه”.
 )PMA 213( البحرية  الجوية  الحركة  إدارة  أنظمة  برنامج  مكتب  ويتولى 
والهبوط  الجوية  الحركة  مراقبة  قدرة  تسليم  على  اإلشراف  مسؤولية 
التابعة للبحرية. وبالتعاون مع شركة Saab، سيعتبر المكتب المذكور هو 
أثناء  الرادار ونشره واستدامته  المسؤول عن عملية االستحواذ على نظام 

الخدمة داخل أسطول البحرية األمريكية.
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شركة Patria تعرض 
قدرات معززة في هولندا



51

درع الوطن... مسيرة وطن 

 NEDS مؤخًرا في معرض Patria شاركت شركة
في روتردام بهولندا حيث عرضت منتجات وخدمات 

االستخبارات والمراقبة. كما سلطت الشركة 
الضوء على عرض Patria المستحوذة على 

شركة NEDAERO ومقرها هولندا، وُتعرف اآلن 
باسم Patria Netherlands، المتخصصة في 
عمليات التصنيع والصيانة واإلصالح والعمرات 

 manufacturing, )maintenance, repair, and
overhaul )MRO وتوزيع مكونات وأنظمة الطائرات 

تم عرض أحدث األنظمة، مثل SONAC DTS نظام السونار الثنائي القطر العسكرية والطائرات المروحية.
SONAC DTS )Dual Towed Sonar System(، وهو عبارة عن نظام سونار 
Anti-( للغواصات  المضادة  العسكرية  العمليات  لخدمة  األداء  عالي  حديث 
Submarine Warfare )ASW. وتم تصميم النظام خصيًصا للعمليات في 
المياه الساحلية لخدمة أنواع مختلفة من السفن، وكذلك السفن المتعددة 
تطلق  قدًما   20 بطول  لإلزالة  قابلة  حاوية  داخل  النظام  ويوضع  األغراض. 
 Towed( و ))Variable Depth Sonar )VDS :نظامي السونار المقطورين

.)Array Sonar )TAS
ويمكن تشغيل جهازي السونار بشكل منفصل أو متزامن، مما يتيح أوضاع 
 .bi-static الساكنة  والثنائية   monostatic واألحادية  السلبية  التشغيل 
 transmission البث  إحداثيات  وكذلك  السونار،  عمق  تعديل  ويمكن 
 Probability of الرصد  احتمالية  على  بناًء  مثالي  بشكل   ،parameters
Detection )PD(. تم تحديث النظام لنطاق التردد المتوسط، ويصل عمق 

الرصد حتى 20 كيلومترا.
لالستخدام  المصممة  الوزن  الخفيفة  المدمجة   SONAC ACS أحدثت 
العرض. وتم تصميم  الكثير من الضجة داخل صالة  مع مركبة غير مأهولة 
عملية كسح األلغام الصوتي خصيًصا لكسح األلغام المؤثرة المجهزة بتحفيز 
أجل  من  المبسط  األسطواني  القطر  جسم  تصميم  وتم  متقدم.  صوتي 
تقليل السحب مع السماح أيًضا بتركيبه على إطار خارجي أو الستخدامه مع 
عوامة. ويمكن أن ينتج الجهاز ضغًطا صوتًيا عالًيا على نطاق تردد واسع )من 
الحزم تحت الصوتية نطاقات إلى الحزم فوق الصوتية(، قادرة على محاكاة 
أي سفينة بشكل فعال. وباإلضافة إلى ذلك، فهو مناسب لـ “وضع محاكاة 
الهدف TSM )Target Simulation Mode(  بفضل قدرته على إرسال أي 

إشارات موجية صوتية.
كما تم عرض CANDL الذي يوفر حال واحدا لربط البيانات بالنسبة لالتصاالت 
التي تتطلب موثوقية عالية، مثل بيانات الحمولة بدون طيار و C2، وهو ما 
نقل  على  عالوة  مخصصة،  أرض   - وجو  جو   - جو  شبكات  بإقامة  يسمح 
قدرات ما وراء خط الرؤية BLOS )Beyond Line of Sight(، وبالتالي تمكين 
القدرات مثل MUMT )Manned Unmanned Teaming( )الفريق المأهول 
 LVC أو غير المأهول(، لتصبح قادرة على مضاعًفة القوة في بيئة معادية و

Live Virtual Constructive(( “تدريب افتراضي حي بناء”.
)الناتو(،  األطلسي  شمال  لحلف   IV C-band النطاق   CANDL تغطي 
واحد، مما  تحت سقف   UAS C2 WRC 2012 المدني الترددي  والنطاق 
الجوية.  األنظمة  تنفذها  التي  والمدنية  العسكرية  التطبيقات  تنفيذ  يتيح 
 HPA )High Power وحدة  خالل  من  ومداه  شبكته  نطاق  توسيع  ويمكن 

Amplifier( )مكبر الصوت عالي الطاقة( الخارجية االختيارية. 

تم تصميم نظام السونار 
 SONAC DTS الثنائي القطر
لتنفيذ العمليات في المياه 
الساحلية
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مركبات Otokar المدرعة 
تترك بصمتها الواضحة على 

إندونيسيا
 Indo الشركة المصنعة للمركبات البرية التركية، في معرض الدفاع ،Otokar شاركت شركة

Defense 2022 الذي أقيم في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا مؤخرا. وخالل المعرض، سلطت 
الشركة الضوء على مجموعة منتجاتها من المركبات البرية، بما في ذلك المركبات ذات الدفع الرباعي 

والدفع السداسي والدفع الثماني المدرعة التكتيكية المدولبة والمركبات المدرعة وأنظمة التسلح.

“الشركة  إن   ،Otokar لشركة  العام  المدير   ،Serdar Görgüç وقال 
األطلسي  شنال  حلف  لدى  المسجلين  المعتمدين  الموردين  أحد  تعتبر 
ل  خدماتها  أفضل  تقديم  على  السركة  وتحرص  المتحدة.  واألمم  )الناتو( 
ظل  في  دولة   40 من  أكثر  في  العسكرية  لمركباتنا  نهائًيا  مستخدًما   55
العديد من المناخات المختلفة حول العالم. ويرجع الفضل في هذا األداء 
واالختبار،  والهندسة  التطوير  مجاالت  في  المتقدمة  الشركة  قدرات  إلى 

باإلضافة إلى قدرتها على تطوير حلول دقيقة في زمن قياسي.
وقدراتنا  التكنولوجيا  بنقل  معروفون  “نحن  الشركة  عام  مدير  وأضاف 
اإلنتاجية المحلية، حيث نهدف إلى توسيع أنشطتنا على المستوى العالمي. 
المختلفة لعمالئنا مع  المتطلبات  تلبية  التركيز على  ونحن حريصون على 
الدفاعية واقتصاداتهم. لذلك، نحرص  خلق قيمة مضافة في صناعاتهم 
على تطوير فرص التعاون في أسواقنا المستهدفة، بما في ذلك نماذج 

اإلنتاج المحلية من خالل نقل التكنولوجيا”. 
تستمد مركبات Otokar المدرعة المدولبة شهرتها المعروفة بفضل الخبرة 
الطويلة التي تتمتع بها الشركة في مجال تصميم وتطوير وتكامل أنظمة 
المركبات  من  واسعة  مجموعة  الشركة  وتمتلك  العسكرية.  المنصات 
 COBRA II- و   COBRA II و   4x4 )COBRA مثل  التكتيكية  المدرعة 
MRAP و AKREP II و URAL و ISV( ذات الدفع الرباعي، والمركبات ذات 
الدفع السداسي والثماني )ARMA( المعترف بها دولًيا بفضل قدرتها على 

البقاء، وتقدم هذه المركبات خدماتها التي أثبتت جدواها فوق التضاريس 
القتالية  بالعمليات  قيامها  أثناء  القاسية  المناخية  الظروف  وفي  الصعبة 

المختلفة.
هذا، في حين أن المركبات المدرعة المجنزرة التي تتبعها الشركة، مثل عائلة 
TULPAR، مصممة كمنصة مركبات متعددة األغراض مع توفير حماية 
لتلبية  الحمولة  على  عالية  بقدرة  وتتمتع  واأللغام  المقذوفات  كبيرة ضد 
متطلبات القوات المسلحة الحديثة الالزمة لجميع أنواع المهام في ساحة 
المعركة. ويتمتع هذا النوع من المركبات بقدرة عالية على الفتك واعتماد 
أساليب نمطية وإمكانات نمو يمكن تكييفها لتلبية االحتياجات التشغيلية 
الحالية والمقبلة. وتأتي هذه المركبة بعدة فئات مختلفة تعتمد على نفس 
 Automatic لنظام  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  األخرى.  الثانوية  األنظمة 
Track Tension تعديل توتر المسار تبعا لظروف الطرق المختلفة من أجل 

تحقيق أكبر قدر ممكن من حرية الحركة وخفتها.
تسلح  بمنظومات   TULPAR مركبات  تزويد  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مأهولة أو غير مأهولة تتراوح بين الرشاشات عيار 7,62 ملليمترا و 120 

ملليمترا باإلضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي ومدافع الهاون )المورتر(.
من ناحية أخرى، جرى دمج الدبابة المتوسطةTULPAR ، التي تعتبر جزءا 
من العائلة، مع نظام تسلح عيار 105 مليمترا وتوفر حاًل على أحدث طراز 

فضال عن تمتعها بقوة نيرانية عالية.



53

درع الوطن... مسيرة وطن 

 Vulcano 127 الذخيرة الموجهة
تستعد للعمل
أكملت البحرية األلمانية مؤخًرا اختبار 
المالءمة التشغيلية للذخيرة الموجهة 
 ،F125 مع الفرقاطة Vulcano 127

والتي ستبدأ في العمل ميدانيا 
اعتبارا من اآلن.

 Diehl ووفًقا لمتطلبات الحكومتين اإليطالية واأللمانية، قامت شركتا
Defense و Leonardo بتطوير وتأهيل عائلتي الذخيرة الموجهة بدقة 
تحقيق  على  الحكومتان  وحرصت  ملليمترا.   155 و   Vulcano 127
 127 التوافق والتشغيل المتبادل مع كافة أنظمة األسلحة من عيار 

ملليمترا و 155 ملليمترا.
المالءمة  اختبار  األلمانية  البحرية  أكملت  الميداني،  اإلرسال  وأثناء 
التي  ملليمترا،   127 عيار   Vulcanoالموجهة للذخيرة  التشغيلية 
البحري   Leonardo مدفع  باستخدام   F125 الفرقاطة  من  أطلقت 
الذخيرة  تدفق  كامل  ذلك  ويشمل  عيار 127/64.  الوزن من  خفيف 
داخل السالح ككل، بما في ذلك البرمجة وإطالق النار، مع تحقيق 
المدى والدقة في ظل ظروف التشغيل. وستؤدي هذه االختبارات 
الناجحة إلى اعتماد البحرية األلمانية للنظام جنًبا إلى جنب مع البحرية 

اإليطالية.
يمكن للذخيرة الموجهة Vulcano1 إطالة المدى حتى 70 كيلومتًرا 
بالنسبة للذخيرة Vulcano 155 وحتى 80 كيلومتًرا بالنسبة للذخيرة 
ضد  المتناهية  الدقة  تحري  مع  جنب  إلى  جنًبا   Vulcano  127

األهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء.
ارتفاع  مستشعر  على  المحتوي  األساسي  التشكيل  جانب  وإلى 
االنفجار Height of Burst )HoB( sensor، تم تأهيل المكونات 
 terminal homing الطرفية  التوجيه  مستشعرات  مع  األخرى، 
SAL - Semi- النشط”  شبه  “الليزر  باسم  المعروفة   sensors
 FarIR - Far ”البعيدة الحمراء  Active Laser و “األشعة تحت 
الثابتة  الفردية  األهداف  ضد  نتوجيهها  يتم  والتي   ،Infrared

والمتحركة بدقة بالغة.
تأتي القدرات المختلفة لعائلة Vulcano لتجعلها واحدة من أكثر 
ذخائر المدفعية دقة بالنسبة للتطبيقات البرية والبحرية في جميع 

أنحاء العالم.
يعتبر الرأس الحربي متعدد األدوار وغير الحساس الشديد االنفجار 
التنغستن  شظايا  مع   )Insensitive High-Explosive - IHE

المجزأة مسبًقا pre-fragmented tungsten splinters  فعاال ضد 
األهداف الضعيفة والمركبات والمركبات شبه المدرعة والبنى التحتية 

وجميع مراكز قيادة المشاة النموذجية.
ومن الجدير بالذكر أن عائلة Vulcano 127/54 هي عائلة من ذخيرة 
البحرية  المدفعية  الفرعي subcalibre ammunition ألنظمة  العيار 
قذيفة  من  تتكون   Leonardo وعيار127/64   127/64 عيار  من 
 BER - Ballistic الممتد”  الباليستي  “المدى  تسمى  موجهة  غير 
Extended Range  وأخرى موجهة تسمى “المدى البعيد الموجه” 

.GLR -Guided Long Range
يمكن للقذيفة Vulcano تحسين أداء الذخيرة األخرى من نفس العيار، 
سواء من حيث المدى أو الدقة مع الحفاظ على التوافق التشغيلي 
مع مواسير المدافع من عيار 127 ملليمترا الموجودة في صفوف 
للطلقات  مطابقا  الذخيرة  مخطط  يكون  أن  ويكاد  حاليا.  الخدمة 

التقليدية، مما يتيح التعامل معها دون أي عبء لوجستي إضافي.
للمدفع   GLR ”الموجه البعيد  “المدى  لـ  الرئيسي  التطبيق  يتمثل 
Vulcano عيار 127 في دعم النيران البعيدة المدى والعالية الدقة 
ضد أهداف النقاط الثابتة والمتحركة مع انخفاض احتماالت حدوث 
أضرار جانبية ولالشتباكات السطحية الدقيقة ضد السفن المتحركة. 
الباليستي  “المدى  ذات  الذخيرة  سواء  الذخيرة،  تأهيل  جرى  وقد 
البعيد  “المدى  ذات  الموجهة  األخرى  الذخيرة  أو    BER الممتد” 
تحت  الصلة  ذات   STANAGs لبروتوكوالت وفًقا   GLR ”الموجه

اإلشراف المشترك لوزارتي الدفاع في إيطاليا وألمانيا.

 Vulcano تعتبر الذخيرة
واحدة من أدق ذخائر 
المدفعية البرية والبحرية
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تضافرت جهود كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و«ليوناردو«، وهي شركة متعددة الجنسيات 
متخصصة في مجاالت الطيران واألمن والدفاع، ومقرها إيطاليا، لتوفير شهادات اعتماد وبرامج تدريب 

باللغتين العربية واإلنجليزية، من خالل أكاديمية جامعة خليفة لألمن السيبراني، وهي مبادرة قائمة على أساس 
البحوث المتميزة في جامعة خليفة والمنصة اإللكترونية المبتكرة التي تمتلكها شركة »ليوناردو«.

جامعة خليفة وليوناردو” 
تتعاونان في توفيـر برامج تدريب 

باللغتين العربية واإلنجليزية عناوين
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التي ستتخذ من حرم  السيبراني،  أكاديمية جامعة خليفة لألمن  وستساهم 
وبرامج  اعتماد  توفير شهادات  لها، في  مقرًا  أبوظبي  الرئيس في  الجامعة 
تدريب كاملة باللغتين العربية واإلنجليزية، وكذلك مبادرات تدريب خاصة تم 

تصميمها لتلبية حاجات المؤسسات في الدولة. 
 )C2PS( وسيشارك الباحثون من مركز األنظمة الفيزيائية اإللكترونية اآلمنة
في توفير التدريب في األمن اإللكتروني المتقدم؛ حيث سيقومون بالجمع 
بين معرفتهم الخاصة بتهديدات األمن اإللكتروني والبنية التحتية لتكنولوجيا 
اإلمارات،  دولة  في  الصناعي  بالقطاع  المتعلقة  واالتصاالت  المعلومات  
عالية  الهجمات  وتكرار  المتقدمة  السيناريوهات  إعداد  قدرات  إلى  إضافة 

الدقة لمنصة “ليوناردو” اإللكترونية، وذلك ألغراض التدريب.
تمتلكها  التي  الخبرات  من  االستفادة  إلى  الجامعة  أكاديمية  وتسعى 
“ليوناردو” في تصميم وتطوير الحلول المتعلقة بأمن المنظومات الرقمية، 
ألكاديمية  مؤخرًا  إطالقها  ومن  الحيوية،  األصول  مجال  في  مرونتها  ومن 
الشراكة في  إيطاليا. وسوف تساهم هذه  اإللكتروني في  ليوناردو  لألمن 
التي تحرص  المتميزة في جامعة خليفة،  البحثية واألكاديمية  البرامج  تعزيز 
على تقديم أعلى معايير الدرجات العلمية المتخصصة التي تمكن الطلبة من 

الحصول على أعلى درجات الدكتوراه تقييمًا. 
تدريب  برنامج  “ليوناردو”  وشركة  خليفة  جامعة  بين  التعاون  ويتضمن 
المدربين، الذي سيتيح الفرصة أمام الشباب اإلماراتي المتخصص باألمن 
للتدريب  باستخدامها  البدء  قبل  إيطاليا  في  “ليوناردو”  منصة  إلى  للتعرف 

داخل دولة اإلمارات.

بين تدريب المدرِّ
بين،  يشتمل التعاون بين جامعة خليفة وليوناردو على برنامج لتدريب المدرِّ
على  التعرف  األمن من  اإلماراتيين في  المتخصصين  تمكين  سيسهم في 
دولة  في  التدريب  توفير  في  استخدامها  قبل  إيطاليا  في  ليوناردو  منصة 

اإلمارات.
وبهذه المناسبة، صرح سفير إيطاليا لدى اإلمارات لورنزو فانارا بقوله موضحًا: 
بشكل  وإيطاليا  ليوناردو  توليه  الذي  الكبير  االهتمام  االتفاقية  هذه  »تؤكد 
الحكيمة.  المتحدة ولرؤية قيادتها االستشرافية  العربية  عام لدولة اإلمارات 
ويمثل األمن السيبراني تحديًا كبيرًا لكال دولتينا. وشركات التكنولوجيا الفائقة 
اإليطالية، مثل ليوناردو، على استعداد تاٍم للقيام بدورها معًا في التصدي 

لهذا التحدي، وذلك من خالل تبادل الخبرات والقدرات«.
من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في 
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: »من دواعي سرور جامعة خليفة شراكتها 
مع »ليوناردو«، لدعم أكاديمية جامعة خليفة لألمن السيبراني، والمساهمة 
في بناء القدرات في هذا المجال الحيوي. نسعى من خالل هذه المبادرة إلى 
الجمع ما بين تطوير رأس المال البشري وتطوير الخبرات التي تساهم في 
إعداد المتخصصين اإلماراتيين وتمكينهم باألدوات الالزمة في مجال األمن 

اإللكتروني وحماية مصالح الدولة«.
األمن  لحلول  ليوناردو  لشركة  اإلداري  المدير  بروفيتا،  توماسو  وقال 
أنه تم اختيارنا من قبل جامعة خليفة كشريك لها في  السيبراني: »يسعدنا 

هذا المشروع الواعد«.    
اإللكترونية  الفيزيائية  األنظمة  مركز  مدير  دامياني،  إرنيستو  الدكتور  وعلق 
في جامعة خليفة: »تسعى كل من جامعة خليفة وشركة ليوناردو، من خالل 

أكاديمية جامعة خليفة لألمن السيبراني، إلى المساهمة في منظومة مركز 
في  اإللكتروني  األمن  مستوى  تحسين  بهدف  للتميز   السيبراني  األمن 
األمن  مجال  في  الشاملة  المعرفة  تعزيز مشاركة  خالل  من  اإلمارات  دولة 

اإللكتروني«.

سيناريوهات تفاعلية
التي  نفسها  المنصات  السيبراني  لألمن  خليفة  جامعة  أكاديمية  ستضم 
تمتلكها شركة “ليوناردو” في إيطاليا وفي أنحاء العالم، مثل منصة “النطاق 
السيبراني”، المصممة باستخدام آليات مشابهة لأللعاب، حيث يتم تعيين 
أهداف ومكافآت لكل إنجاز، وبذلك تستفيد المنصة من المحاكاة االفتراضية 
سيناريوهات  من  كبيرة  مجموعة  لمحاكاة  المتداخل  التشغيل  وإمكانية 

العمليات.
وسيتمكن كل من األفراد والمؤسسات من تطبيق المهارات الالزمة لحماية 
التي تساهم  الرقمية”  التحتية، من خالل االستعانة بمنصة “التوائم  البنية 
واألدوات  للمخاطر  والتصدي  والتطبيقات،  واألنظمة  الشبكات  حماية  في 

المستخدمة في حاالت الدفاع والهجمات اإللكترونية.
تحتل  التي  البحثية  المؤسسة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  تسعى 
المرتبة األولى على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى تطوير قادة 

عالميين ومفكرين ناقدين في العلوم والهندسة والطب.
وتعد ليوناردو من بين أفضل الالعبين العالميين في مجال الفضاء والدفاع 
واألمن. وتتمتع الشركة بحضور صناعي كبير في إيطاليا والمملكة المتحدة 
أيضًا من خالل شركات  تعمل  حيث  األمريكية،  المتحدة  والواليات  وبولندا 
و   ATR وشراكات:  مشتركة  ومشاريع   ،Leonardo DRS تشمل  تابعة 

.Avio و Thales Alenia Space و Telespazio و MBDA

سيوفر الباحثون من 
مركز األنظمة الفيزيائية 
 )C2PS( اإللكترونية اآلمنة
التدريب على األمن اإللكتروني 
المتقدم 

تستفيد منصة “النطاق 
السيبراني” من المحاكاة 
االفتراضية وإمكانية 
التشغيل المتداخل



اإلمارات والمناخ: 
دور ريادي عالمي في حماية 

كوكب األرض
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يعكس الحضور اإلماراتي القوي في أعمال الدورة ألـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية حول تغير المناخ COP27، والتي عقدت خالل شهر نوفمبر الماضي، بمدينة شرم الشيخ 
المصرية، يعكس دور اإلمارات الريادي البارز عالميًا في التصدي لتداعيات التغير المناخي ورسم 
سياسات استباقية تحد من هذه التداعيات من أجل حماية مستقبل كوكب األرض، وفي هذا العدد 
تسلط “درع الوطن” الضوء على مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة ـ حفظه الله ـ في هذه القمة، والدور الذي لعبه سموه في تعزيز الجهود الدولية لمجابهة 
هذه الظاهرة البيئية المتفاقمة.
إعداد: هيئة التحرير
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»نجتمع في وقٍت حرٍج لكوكبنا، 
فعالمنا يواجه العديد من 
التحديات ومن أهمها تغير المناخ 
الذي أصبح يؤثر على االستقرار واألمن 
في العالم..
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تميزت قمة المناخ COP27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية 
في النصف األول من شهر نوفمبر الماضي، بمشاركة دولية واسعة النطاق، 
من القادة والزعماء والخبراء والمعنيين، وقد شاركت دولة اإلمارات بوفد رفيع 
المستوى ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الحكومية  الجهات  من   70 من  أكثر  الوفد ممثلي  ـ حيث ضم  الله  ـ حفظه 
عن  فضاًل  المناخي،  بالعمل  الكبير  اإلمارات  اهتمام  يعكس  ما  والخاصة، 
حرص عميق على اإلسهام الفاعل ودعم جهود استضافة هذا الحدث العالمي 
أن دولة  الشقيقة، السيما  العربية  بها جمهورية مصر  التي قامت  الضخم، 
اإلمارات تستعج الستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر COP28 العام المقبل.

يرتفع  أن  توقع  قد  المتحدة  األمم  في  المناخ  خبراء  عن  صادر  تقرير  وكان 

االحترار العالمي مع حلول عام 2030 بمعدل 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر 
التي  التقديرات  آخر  من  سنوات  عشر  قبل  أي  الصناعية،  الثورة  قبل  ما 
وضعت قبل ثالث سنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة توصف بأنها “غير 
مسبوقة” في العالم. وعلق األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على تقرير خبراء المناخ بالقول إنه “إنذار أحمر للبشرية. أجراس اإلنذار تصم 
اآلذان: انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة عن الوقود األحفوري وإزالة 
الغابات تخنق كوكبنا«. ورصد التقرير جهود دول الخليج في المحافظة على 
اقتصادياتها  تعتمد في  التي  المنطقة  أن حكومات هذه  إلى  البيئة، مشيرا 
إلى  السنوات األخيرة  الهيدروكربونات سعت في  بشكل كبير على استغالل 

تغيير خطابها البيئي وذلك ضمن مسعاها لتنويع اقتصاداتها.
وعلى مدار ما يزيد على 3 عقود، بذلت دولة اإلمارات العديد من الجهود لتعزيز 
مستقبل  على  خطورة  األكثر  التحدي  لمواجهة  والعالمية  المحلية  القدرات 
فانطلقت  المناخي«،  التغير  »تحدي  عليه  الحياة  واستمرارية  األرض  كوكب 
مسيرتها في العمل المناخي بتوقيعها وانضمامها إلى اتفاقية فيينا لحماية 
للعمل  رائدًا  نموذجًا  يجعل من مسيرتها  ما   ،1989 عام  األوزون في  طبقة 
المناخي على المستويين المحلي والعالمي، التي استندت إلى نهج المغفور 
في  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له 
للمستقبل  االستشرافية  بالرؤى  وتعززت  االتحاد  انطالق  منذ  البيئي  العمل 
القائد  الرئيسية في نهج  البيئة أحد المحاور  للقيادة الرشيدة. ومثلت حماية 
من  رسمي  وفد  واضحًا في مشاركة  هذا  وظهر  التنموي،  للبناء  المؤسس 
دولة اإلمارات في أول اجتماع لألمم المتحدة بشأن حماية البيئة بعد تأسيس 
اتحاد الدولة بستة أشهر فحسب، وخالل العام األول من عمر دولة اإلمارات 
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للبيئة.  األول  االتحادي  القانون  وإطالق  للبيئة  االتحادية  الهيئة  تأسيس  تم 
وفي عام 1975، أي بعد 4 سنوات فقط من تأسيس دولة اإلمارات، شّكل 
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الله نهيان، طيب الله ثراه، 
اللجنة العليا للبيئة في البالد. ومع ظهور قضية تآكل طبقة األوزون للعلن 
لحماية  فيينا  اتفاقية  عن  واإلعالن  دولي  اهتمام  ذات  قضية  إلى  وتحولها 
طبقة األوزون، شاركت دولة اإلمارات في االتفاقية، ووقعت على بروتوكول 

مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة األوزون عام 1989.
ويشير تحليل الشواهد والمؤشرات إلى أن مشاركة دولة اإلمارات في قمة 

المناخ COP27 قد تميزت بسمات حيوية مهمة يمكن رصدها فيما يلي:
الفعاليات  تنظيم  على  االمارات  دولة  اعتادت  الجيد:  االستباقي  االستعداد 
كل  في  دورها  على  واضحة  بصمات  وتركت  الكبرى،  الدولية  واألحداث 
قد  الدولة  فإن  ولذلك  أراضيها،  على  استضافتها  التي  الدولية  الفعاليات 
كل  من  تجعل  التي  واإلدارية  التنظيمية  الخبرات  من  هائل  موروث  راكمت 
مناسبة تلتئم على أرض دولة اإلمارات بمنزلة حدث استثنائي، ومن أبرز وأهم 
عوامل هذا النجاح والتميز، باإلضافة إلى الخبرات المتراكمة، الجهود والدقة 
المبكر لكل  التنظيم وهو ما يتجسد في االستعداد االستباقي  والجدية في 
في  الكثيفة  اإلماراتية  المشاركة  في  مالحظتها  يمكن  السمة  وهذه  حدث، 
من   70 نحو  ممثلي  ـ  أسلفنا  كما  ـ  الدولة  وفد  ضم  حيث   ،COP27 قمة 
 ،COP28 قمة  إلنجاح  جيدة  أرضية  بناء  في  يسهم  ما  االماراتية،  الجهات 
والتعريف  ودوليًا،  إقليميًا  الريادي  المناخي  اإلمارات  سجل  إبراز  عن  فضاًل 

بجهودها ودورها على هذا الصعيد.
نحو  دائمًا  السعي  االمارات في  دولة  المتكاملة: كعادة  االستراتيجية  الرؤية 

تعزيز التعاون الدولي في التعاطي مع جميع الملفات والتحديات التي تواجه 
العالم، يبرز دور اإلمارات في العمل المناخي كإحدى الدول الرائدة في تكثيف 
التصدي  أجل  من  العالم  دول  جهود  توحيد  اجل  من  الدبلوماسي  العمل 
لتداعيات ظاهرة التغير المناخي، وقد ركزت الدولة في هذا الشأن على بناء 
“اتفاق  بمخرجات  االلتزام  على  كافة  الدول  يحفز  الذي  المستدام  النموذج 
في  السيما  الحراري،  االحتباس  تقليص  يستهدف  والذي  للمناخ”،  باريس 
ظل تعاظم معضلة نقص الطاقة، كأحد تداعيات حرب أوكرانيا، التي إعادت 
الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاث  من  الحد  حول سياسات  النقاش  الواجهة  إلى 
والدعم المقدم من الدول الكبرى للدول األكثر تضررًا بسبب تداعيات التغير 

بذلت دولة اإلمارات 
العديد من الجهود لتعزيز 
القدرات المحلية والعالمية 
لمواجهة التحدي األكثر خطورة 
على مستقبل كوكب األرض 
واستمرارية الحياة عليه



“مؤتمر  بحسب  تحتاج  والتي  تضرًرا-  -األكثر  أفريقيا  في  المناخي، خصوصا 
لتعويض  نامية،  مليار دوالر سنويا، كدول   100 إلى   ”2009 عام  كوبنهاجن 
190 مليار  نحو  إلى  أفريقيا  تحتاج  البيئي. حيث  التلوث  الناجمة عن  األضرار 
بينما  النظيفة،  الطاقة  مستهدفات  إلى  للوصول   ،2026-2030 بين  دوالر 
يحتاج العالم إلى نحو 4 تريليونات دوالر سنويا حتى عام 2030، للوصول إلى 

أهداف الطاقة النظيفة.
 COP27 البارز في قمة  الدور اإلماراتي  اثبت  الدولية لإلمارات:  المسؤولية 
حرص الدولة على االضطالع بمسؤوليتها في الحفاظ على األمن واالستقرار 
العالميين من خالل االسهام الفاعل في مواجهة تحديات التغير المناخي، التي 
اإلمارات  تدرك  العالم، حيث  دول  العمل في معظم  أجندة  تتصدر  أصبحت 
أن تكلفة تغير المناخ ستكون كبيرة جدا على الدول كافة، خصوًصا النامية، 
اإلمارات في ممارسة مسؤوليتها  وتنطلق  وحروًبا.  تعاني صراعاٍت  التي  أو 

الدولية في هذا الملف، من دورها وسجلها المميز للغاية على صعيد العمل 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكده  ما  وهو  المناخي، 
COP27، حيث أكد سموه على أن  الله، خالل مؤتمر  الدولة، حفظه  رئيس 
اإلمارات  وأن  عالميا،  الكربون  في  كثافة  األقل  من  بالده  في  والغاز  النفط 
 .2050 عام  بحلول  المناخي  للحياد  مبادرات  في طرح  إقليميا  األولى  كانت 
التي  الدولة  لكونها  القمة  إنجاح  في  اإلسهام  على  اإلمارات  حرص  ويرتبط 
دبي،  مدينة  في  المقبل  العام  ستعقد  التي   COP28 قمة  ستستضيف 
المناسب  التمثيل  خالل  من  الفئات  جميع  مشاركة  على  اإلمارات  وتحرص 
للمرأة والشباب ومشاركة الحلول العملية التي تسهم في الحد من األضرار 
وخلق نمو اقتصادي للبشرية في كل مكان، حيث أنهى صاحب السمو رئيس 
»إن مستقبل  بـقوله   2022 المناخ  مؤتمر  في  كلمته  ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة 

أوالدنا وأحفادنا يعتمد علي الخطوات التي نتخذها اليوم.

تحليل مضمن كلمة رئيس الدولة
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  ألقاها صاحب  التي  الكلمة  تضمنت  وقد 
الشيخ،  بشرم   COP27 المناخ  ـ في قمة  الله  ـ حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
مضمون  تحليل  خالل  من  تناولها  يمكن  األهمية  بالغة  عدة  رئيسية  نقاط 

الكلمة فيما يلي:
دعم دعوة مصر بشأن انهاء حرب أوكرانيا: حرص صاحب السمو الشيخ محمد 
إعالن  على  كلمته  بداية  في  ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الفتاح السيسي، في كلمته  المصري عبد  الرئيس  التي طرحها  الدعوة  تأييد 
بشأن ضرورة السعي النهاء الحرب الروسية ـ األوكرانيا، لما لها من تداعيات 

متصاعدة على األمن واالستقرار واقتصادات دول العالم أجمع.
استنفار الطاقات والجهود الدولية:  قال صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه 
الله ـ خالل كلمته »نجتمع في وقٍت حرٍج لكوكبنا، فعالمنا يواجه العديد من 
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اثبت الدور اإلماراتي البارز 
في قمة COP27 حرص 

الدولة على االضطالع بمسؤوليتها 
في الحفاظ على األمن واالستقرار 

العالميين من خالل االسهام الفاعل في 
مواجهة تحديات التغير المناخي



واألمن  االستقرار  على  يؤثر  أصبح  الذي  المناخ  تغير  أهمها  ومن  التحديات 
في العالم.. وبما أننا ال نملك إال أرضا واحدة من الضروري أن نوحد جهودنا 
إليه كونه فرصة  الذي ننظر  المناخي  العمِل  الَتحدي من خالل  لمعالجة هذا 

لالبتكار وإيجاد الحلوِل وتنويع االقتصاد«.
رسالة طمأنة للعالم: تحرص دولة اإلمارات دائمًا على أن تكون ركيزة لألمن 
واالستقرار في العالم أجمع سواء من خالل جهودها في تسوية األزمات، أو 
في مجال المساعدات االنسانية وإعادة اإلعمار في مرحلة مابعد النزاعات، أو 
تهدئة المخاوف الدولية جراء أزمة الطاقة، حيث تتحمل الدولة في هذا الشأن 
السمو  صاحب  أكد  ذلك  وفي  والفعل،  القول  مستوى  على  مسؤولياتها 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ خالل كلمته، التزام 
دولة اإلمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض االنبعاثات، موضحًا أن النفط 
والغاز في الدولة يعد من بين األقل كثافة في الكربون على مستوى العالم، 
وأن العمل مستمر على خفض االنبعاثات في هذا القطاع الحيوي، تماشيًا 
مع رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه«. وأشارسموه إلى أن » دولة اإلمارات تعد مزودًا مسؤواًل للطاقة، 
وستستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز.. وبحكم 
الجيولوجيا فإن النفط والغاز في دولة اإلمارات هي من األنواع األقل كثافة 
كربونية في العالم وسنواصل التركيز على خفض االنبعاثات في هذا القطاع 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  وجه  فقد  بجديد..  ليس  وهذا 
نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بوقف عمليات حرق الغاز منذ عدة عقود وأرسى ركائز 
الطبيعية.. وسيرًا  البيئة والموارد  االستدامة في دولة اإلمارات حفاظًا على 
على هذا النهج بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا.. وبناء القدرات في 
الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو االقتصادي واالجتماعي المستدام«.

رئيس  السمو  المناخي: أوضح صاحب  التغير  إبراز دولة اإلمارات في مجال 
المنطقة  في  دولة  أول  كانت  اإلمارات  كلمته أن  في  ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة 
تعلن مبادرة إستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ..كما تطرق 
إلى الشراكة التي جرى إطالقها مؤخرًا بين دولة اإلمارات والواليات المتحدة 
األميركية بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم العمل المناخي من خالل استثمار 
النظيفة  الطاقة  100 جيجاواط من  لبناء مشروعات إلنتاج  100 مليار دوالر 
في مختلف أنحاء العالم. وشدد سموه على المنافع والمكاسب الكثيرة التي 
تحققها مبادرات االستثمار في التكنولوجيا النظيفة والعمل المناخي والفرص 
االقتصادية والتنموية المتزايدة التي تتيحها والتي تصبُّ في نهاية األمر في 
مصلحة األجيال القادمة من خالل تأمين مستقبل مستدام لكوكبنا .. وقال 
: »إن هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة 
وتساعد في إبقاء األمل بتفادي ارتفاع درجة حرارة األرض«. وأضاف أن دولة 
اإلمارات ماضية في االلتزام بنهج مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع 
الدولي وبمبدأ االستمرار والمثابرة في العمل المناخي. وكانت االمارات أولى 
الدول في الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تلتزم بتحقيق الحياد المناخي 
في عام 2050، حيث تحتضن الدولة 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في 
العالم وأقلها تكلفة، كما أنها أول دولة إقليمية تطبق تقنية التقاط الكربون 

واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع.
الرؤية التشاركية: تحرص دولة اإلمارات دائمًا على بناء مقاربات تشاركية مع 
العالم في مختلف جهودها ومبادراتها ضمانًا لنجاح هذه الجهود والمبادرات 
من خالل تضافر الجهود الدولية كافة، وهنا يمكن اإلشارة إلى قول صاحب 
الستضافة  نستعد  »فيما  كلمته:  في  ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة  رئيس  السمو 

دبي« خالل  إكسبو  مدينة   « في  األطراف  لمؤتمر  والعشرين  الثامنة  الدورة 
عام 2023..فإننا سنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة وكذلك 
على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في » اتفاق باريس للمناخ ».. وسنحرص 
على مشاركة واحتواء الجميع بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك 
الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير إليجاد 
حلول مستدامة«. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة دعوة إلى الجميع في 
الخسائر واألضرار  إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة  للتعاون في  العالم 
وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشر في كل مكان«. ومن المعروف 
أن اتفاق باريس للمناخ، والذي تم التوافق عليه في ديسمبر عام 2015، يعد 
أحد أهم آليات التصدي لتداعيات التغير المناخي دوليًا، حيث يستهدف الحد 
من ارتفع متوسط درجة حرارة الكرة األرضية وفق معدالت محددة بتوقيتات 
االتفاق على  الموقعة على  الدول  اتفقت  الغاية فقد  زمنية، ولتحقيق هذه 
والصناعية  االقتصادية  األنشطة  تأثير  من  بالحد  يتعلق  فيما  األدوار  توزيع 
يتماهى  بما  الوقت  بمرور  ترتقي  أن  يفترض  تعهدات  وهي  المناخ،  على 
المناخي  التغير  وتيرة  تصاعد  عن  الناجم  البيئي  التحدي  مستوى  ارتفاع  مع 
وتداعياته المتزايدة على دول العالم. وتكمن المعضلة في هذا االتفاق المهم 
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أنه ال يوجد آليات واضحة لقياس االلتزام بتطبيق تعهدات الدول الواردة في 
االتفاق، وبالتالي فإن المبادرة اإلماراتية بشأن ايجاد أول تقييم عالمي للجهود 
الجاد مع هذا  الدولي  التعامل  نوعية في  نقلة  يمثل  الشأن،  بهذا  المتعلقة 
البيئية، والعمل وفق برامج  الملف الحيوي، لوضع العالم أمام مسؤولياته 
االتهامات  تبادل  من  بداًل  دقيقة  ومعلومات  معطيات  من  تنطلق  منظمة 
والوعود دون التعرف على حقيقة مايحدث من تطورات ورصد انجازات الدول 
على صعيد تحقيق مستهدفات اتفاق باريس ومراقبة التقدم الحاصل في هذا 
الشأن. وتعزز هذه المبادرة مكانة اإلمارات ودورها وتعكس قدرتها كأول دولة 

عربية تنضم إلى اتفاق باريس للمناخ.
بصمة اإلمارات ونهجها المستقبلي: تحرص دولة اإلمارات دائمًا على وضع 
بصمتها الحضارية على مختلف المناسبات والفعاليات الدولية التي تشارك 
والتخطيط  الطاقات  وتحفيز  بااليجابية  يتسم  اإلمارات  نهج  وألن  فيها، 
الحسبان، فقد تضمنت كلمة  المقبلة دومًا في  للمستقبل ووضع األجيال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ في ختامها على 
حيث  الدولي،  والسياسي  اإلعالمي  االهتمام  من  واسع  بقدر  دعوة حظيت 
تغير  مخاطر  ألنَّ  المشتركة  لجهودنا  والتوفيق  النجاح  »أتمنى  سموه  قال 
المناخ تستهدف الجميع دون استثناء..ومستقبل أبنائنا وأحفادنا يعتمد على 
الخطوات التي نتخذها اليوم«. وفي هذا اإلطار قال وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة المبعوث الخاص لدولة اإلمارات للتغير المناخي، الدكتور سلطان 
بن أحمد الجابر، إن كلمة صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة ـ حفظه الله ـ أمام اجتماع قادة العالم ضمن فعاليات مؤتمر األطراف، 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ COP27، رسمت رؤية 
واضحة لنهج اإلمارات االستراتيجي في مجاالت العمل المناخي واالستدامة، 
حيث أكد سموه أن العمل المناخي الفعال يسّرع فرص التنمية االقتصادية 
واالجتماعية المستدامة. وأشار الجابر إلى أن هذا النهج يستند إلى نظرة شاملة 
والعمل  الطاقة  أمن  ضمان  بين  الوثيق  االرتباط  حول  وواقعية،  ومتكاملة 
المناخي، ألنه في حال عدم تلبية احتياجات الطاقة األساسية للعالم، سيتباطأ 
النمو االقتصادي، ما يؤثر بشدة في الموارد الالزمة لدعم العمل المناخي، 
وتحقيق انتقال عملي وواقعي ومجد اقتصاديًا في قطاع الطاقة، الفتًا إلى ما 
أكده صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أن اإلمارات ماضية 
في دورها موردًا مسؤواًل للطاقة منخفضة االنبعاثات وللطاقة النظيفة، بما 

يضمن استمرارية النمو، ويتيح الموارد الالزمة لدعم العمل المناخي. وقال 
تعتمد  “اإلمارات  أن  أوضحت  الدولة،  رئيس  السمّو  كلمة صاحب  إن  الجابر 
نهج االستمرارية والمثابرة، وأننا سندعم مصر الشقيقة في رئاستها مؤتمر 
COP27، وسنتعاون مع المجتمع الدولي الستيعاب أولويات كل  األطراف 
الشيخ،  شرم  مؤتمر  بين  والمخرجات  النتائج  ربط  على  وسنركز  األطراف، 
دبي  إكسبو  الذي نستضيفه في مدينة   ،COP28 للمناخ  اإلمارات  ومؤتمر 
العام القادم، والذي سنحرص على أن يكون شاماًل، ويحتوي الجميع، لضمان 
المستقبل”.  في  المناخي  العمل  رسم مالمح  في  النطاق  واسعة  مشاركة 
كونها  خاصة،  أهمية  تكتسب  المؤتمر  هذا  من  المقبلة  الدورة  أن  وأوضح 
اتفاق  أهداف  تحقيق  في  للتقدم  العالمية  للحصيلة  تقييم  أول  ستشهد 
باريس، وسنركز على توفيق اآلراء، ورفع سقف الطموح لتحقيق تقدم فعلّي 
في مختلف المسارات، بما في ذلك دعم الدول األكثر تعرضًا لتداعيات تغير 
المناخ، وتحديد إجراءات التكيف، ومعالجة الخسائر واألضرار. كما أكد صاحب 
السمّو رئيس الدولة في كلمته، أن نهج التنمية المستدامة راسخ منذ عقود 
زايد بن  الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ  عديدة في اإلمارات، فقد كان 
ومواردنا  البيئة  وصون  االستدامة،  ركائز  أرسى  من  أول  نهيان،  آل  سلطان 
الطبيعية، فقد وّجه، طّيب الله ثراه، بوقف حرق الغاز قبل 30 عامًا من إطالق 
البنك الدولي مبادرة لتحقيق هذا الهدف. ونحن مستمرون بمضاعفة العمل 
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اإلمارات ماضية في دورها 
موردًا مسؤواًل للطاقة 
منخفضة االنبعاثات وللطاقة 
النظيفة، بما يضمن استمرارية النمو، 
ويتيح الموارد الالزمة لدعم العمل 
المناخي



النفط  الرشيدة، باستمرار خفض االنبعاثات من قطاع  القيادة  لتحقيق رؤية 
النظيفة،  المستقبلية  الطاقة  منظومة  في  االستثمار  مع  بالتزامن  والغاز، 
ودفع التقدم في العمل المناخي. ولفت الجابر إلى أن كلمة صاحب السمّو 
المؤتمر، قدمت خريطة طريق واضحة  زايد آل نهيان، في  الشيخ محمد بن 
برؤية  االسترشاد  في  مستمرون  ونحن  التحديات،  لمعالجة  شاملة  ورؤية 
إيجاد حلول  على  والعمل  إيجابية،  بذهنية  التحديات  التعامل مع  سموه في 
مناسبة، بالتعاون مع شركاء يتبّنون الرؤى واألفكار والتوجهات نفسها، ألن 

السعي الدائم لتحقيق التقدم هو في صلب وجوهر نهجنا.

جهود اإلمارات لحماية البيئة والطاقة النظيفة والمتجددة
 COP( مؤتمر  الستضافة  اإلمارات  اختيار  قرار  يكن  لم  ماسبق،  ضوء  في 
لحماية  الدولة  تبذلها  التي  بالجهود  دوليًا  وإقرارًا  تتويجًا  جاء  بل  مفاجئًا،   28
البيئة، ودعم الجهود العالمية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض 
االنبعاثات، والحد من ظاهرة االحتباس الحراري، وفيما يلي أبرز جهود اإلمارات 

في هذا الشأن:
أعلنت الدولة مطلع شهر أكتوبر الماضي، عن مبادرتها االستراتيجية لتحقيق 
الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تهدف إلى مزج مصادر الطاقة المتجددة 
االقتصادية  االحتياجات  بين  التوازن  تحقيق  لضمان  والنظيفة،  والنووية 

ورفع   ،2050 حتى  درهم،  مليار   600 تبلغ  باستثمارات  البيئية  واألهداف 
كفاءة االستهالك الفردي والمؤسسي بنسبة %40، ورفع مساهمة الطاقة 
وتحقيق  إلى 50%،  الدولة  في  المنتجة  الطاقة  مزيج  إجمالي  في  النظيفة 
توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، إضافة إلى خفض االنبعاثات 
كما  الثالثة،  العقود  خالل   70% بنسبة  الكهرباء  إنتاج  عملية  من  الكربونية 
الطاقة  استخدام  وترشيد  الطلب  جانب  إلدارة  أبوظبي  استراتيجية  أطلقت 

2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
صادقت اإلمارات على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 1989، وانضمت 
إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عام 1995، وصادقت 
كذلك على بروتوكول كيوتو 2005، كأول دولة من الدول الرئيسية المنتجة 
للنفط، كما وقعت على اتفاق باريس 2015، إلى جانب استضافة مقر الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة بمدينة مصدر في أبوظبي منذ عام 2015. 
 70 في  المتجددة  للطاقة  بمشروعات  دوالر  مليار   50 اإلمارات  استثمرت 

دولة، منها 31 من الدول الُجُزرية النامية األكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.
أعلنت اإلمارات التزامها استثمار 50 مليار دوالر إضافية خالل السنوات العشر 

المقبلة في كثير من البلدان لتسريع مسار االنتقال إلى الطاقة النظيفة.
وّقعت اإلمارات اتفاقية شراكة مع الواليات المتحدة، بقيمة 100 مليار دوالر، 
لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها اإلنتاجية 100 غيغاواط في 

دولة اإلمارات والواليات المتحدة واالقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
تعكف إمارة أبو ظبي على بناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.

دخلت اإلمارات في قائمة الدول الـ20 األوائل عالميًا في 8 مؤشرات خاصة 
بالتغير المناخي والبيئة لعام 2020، والتي تهدف إلى تحقيق االستدامة في 
كل المجاالت، وتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر مستدام من شأنه 

أن يخفض االنبعاثات. 
الطاقة  مجال  في  لالستثمار  درهم  مليار   600 اإلمارات  دولة  خصصت  
النظيفة والمتجددة حتى 2050 للتحول إلى اقتصاد خاٍل من االنبعاثات الغازية 

الضارة بالبيئة.
التي   ،-2050  2017 اإلمارات  لدولة  المناخي  للتغير  الوطنية  الخطة  إطالق 
الرامية إلى مواجهة  تمثل خارطة طريق لدعم األنشطة والمبادرات الوطنية 
تدابير  وتعزيز  المناخ،  تغير  تداعيات  من  الحد  خالل  من  المناخية،  التحديات 
وإجراءات التكيف في دولة اإلمارات ضمن إطار زمني يمتد حتى عام 2050، 
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لم يكن قرار اختيار اإلمارات 
 COP 28( الستضافة مؤتمر

مفاجئًا، بل جاء تتويجًا وإقرارًا دوليًا 
بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية 

البيئة، ودعم الجهود العالمية في مجال 
الطاقة النظيفة والمتجددة



والبرنامج الوطني للتكيف مع تداعيات التغير المناخي. وانطالقًا من اهتمام 
الدولة بفئة الشباب وإشراكها في صناعة المستقبل، تم إطالق استراتيجية 

شباب اإلمارات من أجل المناخ.
في ختام قمة COP27، تعهدت الدول الكبرى بدعم الدول النامية بمبلغ 100 
مليار دوالر لمساعدتها في تجاوز أخطار التغيير المناخي، فيما تعهد القطاع 
جددت  كما  األخضر،  لالقتصاد  للتحول  دوالر  تريليون   130 بضخ  الخاص 
وإستراتيجياتها  توجهاتها  وفق  الطوعية  بالتزاماتها  بالوفاء  إعالنها  اإلمارات 
المستقبلية الخاصة باستخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات 

الكربون.
بدأت اإلمارات منذ سنوات بإطالق مجموعة من المبادرات الوطنية واتخاذ 
المناخي والتكيف مع تداعياته في مختلف  التغير  التدابير لكبح  سلسلة من 
التقنيات  وتوظيف  المستقبل  استشراف  إلى  جميعها  تستند  القطاعات، 
2013 محطة  والحلول المبتكرة وأفضل الممارسات، حيث دشنت في عام 
شمس، أولى للطاقة الشمسية في أبوظبي، تالها تدشين مشاريع مجمع 
محطة  وتشغيل  دبي،  في  الشمسية  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
طاقتها  تبلغ  التي   ،2019 عام  أبوظبي  في  الشمسية  للطاقة  أبوظبي  نور 
في  وتسهم  شخص،  ألف   90 احتياجات  تغطي  ميجاوات   1,177 اإلنتاجية 

براكة  ومشروع  سنويًا،  متري  طن  مليون  بنحو  الكربونية  االنبعاثات  خفض 
للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تبلغ الطاقة اإلنتاجية 

للمفاعالت األربعة 5.6 جيجاوات، وغيرها من المشاريع.
تم إطالق المشروع األول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إلنتاج 
الدولة  في  المشاريع  من  العديد  بين  من  األول  وهو  األخضر،  الهيدروجين 
التي  المحلية  الهيدروجين  أسواق  الهيدروجين األخضر وفتح  اقتصاد  لتطوير 

ستخدم مختلف القطاعات.
تبنت الدولة نهج العمارة الخضراء في قطاع المباني، إلدراكها أن القطاع من 
أكبر مصادر انبعاثات غازات االحتباس الحراري على المستوى العالمي، حيث 
أبوظبي  من  كل  في  إلزامية  بصورة  النهج،  هذا  معايير  تطبيق  إلى  دفعت 

ودبي، إضافة إلى المباني الحكومية.
على المستوى المعرفي والبحثي، تعد شبكة اإلمارات ألبحاث المناخ واحدة 
من أهم جهود الدولة في مجال المناخ، حيث تعمل الشبكة على سد وتقليل 
من  عام،  بشكل  والمنطقة  الدولة،  له  تتعرض  ما  حول  المعرفية  الفجوات 
المناخي حاليًا، وما ستشهده مستقباًل عبر بحوث ودراسات  تداعيات للتغير 
بيانات متكاملة، تحدد من خاللها  وتحليالت علمية متخصصة، وبناء قاعدة 

التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة للتكيف مع هذه التداعيات.
على الصعيد المؤسسي، حصلت دولة اإلمارات، خالل السنوات الماضية، 
دورًا  تلعب  أن  شأنها  من  التي  الدولية  المنظمات  من  العديد  عضوية  على 
مهمًا في مكافحة التغير المناخي، ومن أهمها وكالة إيرينا “الوكالة الدولية 
للطاقة،  العالمي  األعلى  والمجلس  أبوظبي،  ومقرها  المتجددة”  للطاقة 
وحققت  المناخي،  التغير  بمكافحة  تهتم  التي  المتحدة  األمم  ومنظمات 
إنجازات كبيرة على مدى سنوات، وقد دخلت دولة اإلمارات ضمن 20 دولة، 
 ،2020 لعام  والبيئة  المناخي  بالتغير  خاصة  مؤشرات   8 في  عالميًا  األوائل 
دولة  اقتصاد  وتحويل  المجاالت،  في شتى  االستدامة  تحقيق  إلى  وتهدف 
اإلمارات إلى اقتصاد أخضر مستدام يكون قادرًا على تخفيض االنبعاثات في 
التصدي  القطاعات االقتصادية كافة، والذي سوف ُيسهم بشكل كبير في 

للتغير المناخي.

ملف العدد
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حصلت دولة اإلمارات، خالل 
السنوات الماضية، على 

عضوية العديد من المنظمات الدولية التي 
من شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في مكافحة 

التغير المناخي



جاءت المشاركة اإلماراتية في مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ، بالتزامن 
مع تحقيق إنجاز جديد باإلعالن عن إنتاج أول ميجاواط من الكهرباء الصديقة 
النووية  للطاقة  سلمي  مفاعل  أول  األربع،  براكة  محطات  ثالث  من  للبيئة 
في العالم العربي. وهو إنجاز جديد على طريق تحقيق اإلمارات هدف الحياد 

المناخي )تحقيق صافي انبعاثات صفرية( بحلول 2050.
تحديات  لمواجهة  العالمية  الجهود  بارز في حشد  بجهد  اإلمارات  دولة  تقوم 
التغير المناخي من خالل استضافتها لكبرى الفعاليات واألحداث التي شكلت 
منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم. وإضافة 
فعاليات  سنوي  بشكل  اإلمارات  دولة  تستضيف   ،”COP28“ مؤتمر  إلى 
العالمية للحكومات،  القمة  المناخ في  أبوظبي لالستدامة، ومنتدى  أسبوع 
المياه  لتكنولوجيا  السنوي  والمعرض  األخضر،  لالقتصاد  العالمية  والقمة 
والبيئة والطاقة “ويتيكس”، إضافة الستضافتها للمقر الدائم للوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة “آيرينا”.
لتأمين  ابتكاري  برنامج  وهو   ،”7 “اتحاد  برنامج  العام  هذا  اإلمارات  أطلقت 
التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء 

النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035.
أطلقت دولة اإلمارات في نوفمبر الماضي مبادرة “االبتكار الزراعي للمناخ”، 
األمريكية  المتحدة  والواليات  اإلمارات  تقودها  كبرى  عالمية  مبادرة  وهي 
إلى  األولية  التزاماتها  التي تصل قيمة  المبادرة  30 دولة. وتهدف  بمشاركة 
العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية  إلى تسريع  4 مليارات دوالر، 
اإلمارات  دولة  تعهدت  وقد  المقبلة،  الخمسة  األعوام  مدى  على  مناخيًا 

باستثمار إضافي قيمته مليار دوالر كجزء من هذه المبادرة.
قطاع  في  االستثمار  مستوى  على  عالميًا  متقدمة  مكانة  اإلمارات  تحتل 
الطاقة المتجددة والنظيفة بحوالي 50 مليار دوالر فيما أعلنت مؤخرًا خطتها 
الستثمار أكثر من 50 مليار دوالر خالل العقد المقبل في مزيد من المشاريع 

بما فيها الهيدروجين واألمونيا.
مليار  أكثر من  تقديم  وتشمل  دولة،   70 اإلمارات مشاريع في  دولة  تمتلك 
دوالر أمريكي في شكل منح وقروض لـ27 دولة جزرية تعاني من شح الموارد 

وتعد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
الطاقة  كفاءة  لزيادة  المبتكرة  البرامج  من  العديد  اإلمارات  دولة   أطلقت 
وفعاليتها. ففي عام 2014، أطلقت دبي استراتيجية المدينة الذكية معتمدًة 
والبنية  النقل،  رئيسة وهي:  6 مجاالت  1000 خدمة حكومية، وتطوير  على 

التحتية، واالتصاالت ،والخدمات المالية ،والتخطيط العمراني، والكهرباء.
تقوم هذه االستراتيجية على خطوات تهدف إلى تحسين الطاقة والنقل الذكي 
االستراتيجية  هذه  في  دوًرا  الطاقة  لترشيد  وسيكون  الترفيهية،  والمجاالت 

باإلضافة إلى زيادة وسائل النقل العام.
اعتماد معايير  الوزراء في دولة اإلمارات على  2010، وافق مجلس  في عام 
البناء األخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة. 
وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011. ومن 
، وأن   2030 إماراتي بحلول عام  10 مليار درهم  المشروع  أن يوفر  المتوقع 

ُيخفض نحو 30 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
في عام 2011 أصدرت حكومة دبي مجموعة من قوانين البناء األخضر الخاص 
بإنشاءات القطاع الخاص بغرض تقليل استهالك الطاقة والموارد، باإلضافة 
إلى تحسين الصحة والرفاهية العامة. ويعد هذا القانون ملزًما لكافة المباني 

الجديدة.
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ُيعّد رادار االستهداف الدقيق KuRFS مستشعرًا رقميًا مرنًا 
وقاباًل للتطوير، كما يمكنه التكيف باستمرار مع التهديدات 
المتطورة والتي تنطوي على تحديات. في لقاء مع فهد محمد 
المهيري، نائب المدير العام لشركة ريثيون اإلمارات، بّين 
كيف برز نظام KuRFS كرادار لالستشعار والتحذير، ولكنه 
بفضل قدرات االستهداف الدقيقة واألداء الموثوق به، تم 
توسيع استخدامه ليشمل المراقبة الجوية، وقدرات أخرى 
كمضاد للصواريخ والمدفعية والهاون ومضاد للطائرات بدون 
طيار.  مقتطفات: 

 KuRFS نظام
من ريثيون حل 
قوي ومتميز

حوار
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ما الذي يميز رادار االستهداف الدقيق )KuRFS( عن غيره من 
األنظمة الرادارية؟

تشييده  وتم  األمريكي،  الجيش  مع  حثيثًا  تعاونًا  الرادار  تطوير  عملية  شملت 
بداية للمساعدة في الحّد من الهجمات الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون 
في حربي أفغانستان والعراق، ليتم إدخاله في الخدمة عام 2013 ضمن برامج 
مليون   1,6 عن  يزيد  ما  الحين  ذلك  منذ  وحّقق  المدى.  الجوي قصير  الدفاع 

ساعة تشغيل. 
النشط  اإللكتروني  المسح  مصفوفة  بنظام   KuRFS رادار  تعزيز  تم  وقد 
يتيح  كما  التهديدات،  نحو  الدقة  بالغة  توجيه شعاعية  تقنية  وهي   ،)AESA(
تشغيله على نطاق Ku للطيف الكهرومغناطيسي إمكانية االستشعار الدقيق 
والتحكم في إطالق النيران. إن طول الموجات القصير في نطاقات Ku ينتج 
صورة أكثر وضوحًا ودقة، األمر الذي يمّكنه من تمييز األنظمة الصغيرة على 

الفور. ويتمّيز النظام أيضًا بقدرته على رؤية وتحديد رصاصة تم إطالقها من 
مسدس عيار 9 ملم.

أنظمة  الحل األمثل للكشف عن   KuRFS رادار يعتبر  لهذه األسباب وغيرها، 
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أو في  األهداف  بين مجموعة واسعة من  الصغيرة من  بدون طيار  الطائرات 
ظل فوضى عارمة. 

كم عدد الرادارات العاملة في الخدمة حاليًا وإلى أي مدى تتالءم 
مع دول الشرق األوسط؟

يشغل الجيش األمريكي اليوم ما يقرب من 60 رادارًا من طراز KuRFS حول 
عن  للكشف  درجة   360 بزاوية  استثنائية  مراقبة  قدرات  بذلك  متيحًا  العالم، 
األجسام الطائرة وتتبعها وتمييزها. وعلى الرغم من استخدامه خصيصًا لمهام 
المروحيات  عن  الكشف   KuRFS لرادار  يمكن  المدى،  قصير  الجوي  الدفاع 

والطائرات التي يصل ارتفاعها إلى 100 كيلومتر )62 مياًل( وما يزيد عن ذلك.
تنفيذ  ضمان  خالل  من  الطبقات  متعددة  الدفاعية  األنظمة   KuRFS يدعم 
الذي يتيح  التكلفة، األمر  عمليات دفاع جوي قصير المدى فعالة ومنخفضة 
للمحاربين استخدامه أينما كانوا وهم على ثقة تامة بأنه سيؤدي المهمة على 
أكمل وجه. وحتى في ظل انتقال األعداء من االعتماد على أسلوب التهديدات 
رادار  فإن  طيار،  بدون  الطائرات  من  متكاملة  أسراب  استخدام  إلى  الفردية 

KuRFS قادر على مواجهة هذا التحدي.

كيف تعتزم شركة ريثيون االســـتفادة من القدرات االستثنائية 
للرادار لتبقى في طليعة التهديدات المتطورة؟ 

العالية،  التطوير  رادار KuRFS مستشعرًا رقميًا يتسم بالمرونة وقابلية  يعتبر 
قصيرة  الجوية  التهديدات  مع  التكّيف  على  المتواصلة  بقدرته  يتمّيز  وهو 
 KuRFS المدى المتطورة واألكثر خطورة وصعوبة. وفي حين تم تصميم رادار
الدقيق  االستهداف  على  قدرته  فإن  واإلنذار،  االستشعار  لمهام  باألساس 
ومكافحة  الجوية،  المراقبة  مثل  الموسعة،  المهام  في  للغاية  فعااًل  جعلته 

صواريخ »رام« والطائرات بدون طيار.
وتعمل شركة »ريثيون ميسلز آند ديفينس« بشكل وثيق مع الجيش األمريكي 
البيئات  أداء واستعداد موثوقين في جميع  النظام وتطويره من أجل  لتحديث 

التي يعمل فيها.

هـــل تـــم تصميـــم رادار KuRFS للعمل 
والتكامل مع حلول أخرى؟

التهديدات،  تحديد  فيها  يتم  التي  اللحظة  في 
يرسل KuRFS توجيهات إلى المنظومة الدفاعية 
أنظمة  باستخدام  واعتراضها  النيران  إلطالق 
االستجابة الحركية وأنظمة االشتباك غير الحركية 
مثل الطاقة الموجهة. وتمنح قدرته على اكتشاف 
الجنود مزيدًا من  بعيدة  التهديدات من مسافات 
مع  باالشتباك  قرارات  التخاذ  والوقت  األمان 

األهداف المعادية.
بدون  الطائرات  أنظمة  تهديدات  مواجهة  وعند 
االستجابة  أنظمة   KuRFS رادار  سيمنح  طيار، 
من Coyote قدرة استشعار فائقة ضد مجموعة 
واسعة من تهديدات أنظمة الطائرات بدون طيار 

على مسافات بعيدة للغاية، ويكتشف حتى 
عن  طيار  بدون  الطائرات  من  فئة  أصغر 

الدمج  قدرة  نظام  أي  لمشغلي  الرادار  ويوفر  كيلومترًا.   15 عن  تزيد  مسافة 
لهزيمة  السريعة  القرارات  التخاذ  ودقيقة  واضحة  رؤية  إلى  باإلضافة  بمرونة 

التهديدات.
ويمكن لرادار KuRFS العمل بانسجام مع أكثر من 15 منظومة أسلحة، بما 
ونظام   ،Coyote االعتراض من  وأنظمة  األرضي،   Phalanx نظام  ذلك  في 
Phaser الذي يستخدم تقنية الميكرويف عالية الطاقة – وكلها من إنتاج شركة 
الطاقة HELWS من  الليزر عالي  آند ديفنس«، ونظام سالح  »ريثيون ميسلز 
إنتاج شركة »ريثيون إنتليجنس آند سبيس«، التابعة لشركة »ريثيون تكنولوجيز«. 
الجوي  الدفاع  في  والتحكم  القيادة  منظومة  مع   KuRFS رادار  يتكامل  كما 
للمنطقة األمامية لنظام الدفاع الجوي قصير المدى التابع للجيش األمريكي. 
كما يوفر الرادار البيانات لضمان جاهزية البنادق عيار 50 والمدافع عيار 30 ملم. 

ما هي أحدث التطويرات على رادار KuRFS؟ 
للجيش  التابع  السريعة  والقدرات  المتكاملة  النيران  مكتب  مع  بالشراكة 
هزيمة  نظام  قدرات  ديفنس«  آند  ميسلز  »ريثيون  شركة  عرضت  األمريكي، 
 )LIDS( أنظمة الطائرات بدون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة المتكامل

خالل فترة االختبار الصيفي للجيش األمريكي.  
الجيش  قبل  من  تطويره  تم  طيار  بدون  للطائرات  مضاد  نظام  هو   LIDSو
األمريكي. وهو يدمج رادار KuRFS وعائلة مستجيبات Coyote، مع منظومة 
القيادة والتحكم في الدفاع الجوي للمنطقة األمامية من إنتاج شركة »نورثروب 
 Syracuse Research إنتاج شركة  من  اإللكترونية  الحرب  ونظام  غرومان«، 

.Corporation
وبناًء على أداء فترة االختبار الصيفي في عام 2021 ودمج المدخالت المباشرة 
البيانات  ريثيون  شركة  استخدمت  األنظمة،  يشغلون  الذين  المحاربين  من 
الحقيقية لتطوير األنظمة بسرعة وتحسين أداء وموثوقية نظام LIDS. وخالل 
وأسراب  بدون طيار  الطائرات  الكشف وهزيمة  النظام من  تمّكن  االختبارات، 
الطائرات بدون طيار المتفاوتة من حيث الحجم والقدرة على المناورة والمدى. 

كيف تصفون رادار KuRFS في ثالث عبارات ولماذا؟
الكهرومغناطيسي مما يساعده  الرادار على نطاق Ku للطيف  دقيق: يعمل 
على الكشف عن األجسام الصغيرة في ظل فوضى عارمة. هذا ما يجعل 

KuRFS مستشعًرا مثالًيا لمهمات مكافحة الطائرات بدون طيار. 
مثابر: يتميز رادار KuRFS بقدرة التتبع المستمر للكشف عن التهديدات. 
تتبع  يمكنه  فهو  درجة،   360 بزاوية  استثنائية  مراقبة  يوفر  وكرادار 

األهداف في جميع االتجاهات وفي كافة األوقات.
على  الرادار  قدرة  إن  المهام:  متعدد 
فعااًل  جعلته  الدقيق  االستهداف 
مثل  الموسعة،  المهام  في  للغاية 
صواريخ  ومكافحة  الجوية،  المراقبة 
كما  طيار.  بدون  والطائرات  »رام« 
لتنفيذ   KuRFS رادار  نشر  يمكن 
بحيث  واإلنذار«،  »االستشعار  مهام 
فإنه  للهجوم،  القاعدة  تعرضت  إذا 
عن  للبحث  كافًيا  وقًتا  القوات  يمنح 

حماية بديلة.
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فضاًل  زائر،  ألف  و65  عسكري  وفد   100 من  أكثر  المعرض  استقبل  وقد 
البرامج  من  مجموعة  عقد  المعرض  خالل  تم  كما  دولة،   85 من  وفود  عن 
بذلك  ليرسم  الدفاعية،  الصناعات  أنتجته  ما  ألحدث  التفاعلية  والعروض 

الطريق للتعاون ونمو القطاع وتنمية رؤوس المال.
وفي هذا الحوار الحصري مع مجلة »درع الوطن« يسلط السيد أندرو بيرسي، 
الذي  الباهر  النجاح  على  الضوء  العالمي  الدفاع  لمعرض  التنفيذي  الرئيس 
حققته النسخة األولى، إلى جانب مستجدات النسخة الثانية التي تنظم في 
العام 2024 من خالل أحدث وأبرز التقنيات التي ستعزز مستقبل االبتكار في 

مجال الدفاع، وجلسات النقاش التي ترصد مستقبل هذا المجال، باإلضافة 
إطالق  سبيل  في  المعرض  سيوفرها  التي  التجارية  الفرص  من  العديد  إلى 

نسخة ثانية أكثر نجاحًا.
وفيما يلي أبرز نقاط الحوار:

»درع الوطن«: كيــــف كان رد فعل الحضور والزوار تجاه إطالق 
النسخة األولى لمعرض الدفاع العالمي الذي انعقد في وقت 

سابق من العام الجاري؟

شهد معرض الدفاع العالمي، الذي اختتمت فعالياته مطلع العام الجاري، توقيع صفقات تجارية ضخمة بقيمة 
إجمالية بلغت 29,7 مليار ريال سعودي، كما تمكن المعرض من جمع كافة األطراف المعنية بالدفاع واألمن من 
مختلف بلدان العالم، وذلك على مدار أربعة أيام عرض جرت في العاصمة السعودية الرياض، حيث ركز المعرض 

الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية على مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع.

منصة “مستقبل الدفاع” ضمن 
فعاليات النسخة الثانية تستعرض 

الوجهة المستقبلية لتطور الدفاع

إعداد: فريق درع الوطن

الســيد أندرو بيرسي، الرئيس التنفــيذي ملعـــرض الدفــــــاع العاملي 
والعقيد الركن/ يوسف جمعة احلداد رئيس حترير مجلة »درع الوطن«
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بيرسي: كان رد فعل الحضور على النسخة األولى مذهاًل بكل ما تعنيه الكلمة 
من معنى، ذلك أن إطالق معرض الدفاع العالمي قوبل بترحيب بالغ للغاية 
من جانب المعنيين بالصناعات الدفاعية، وأكبر دليل على ذلك هو إحصائيات 

المعرض وآراء الحضور. 
تصميمه خصيصًا حسب  تم  مقر  في  رائعة،  فعالية  تنظيم  في  نجحنا  لقد 
احتياجات العارضين، األمر الذي أسهم في هذا النجاح، من خالل توفير العديد 
من المنصات التي يمكن من خاللها لمجتمع الدفاع التواصل وعقد صفقات 

تجارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن مساحة العرض قد تم حجزها بالكامل قبل ثالثة أشهر 

من الحدث، مما دفعنا إلنشاء قاعة ثالثة لتلبية الطلب المتزايد.
وركز المعرض على التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع، حيث تم 
تقديم عروض شاملة وتفاعلية ألنظمة التكنولوجيا الدفاعية في البر والبحر 
رفيعة  رسمية  لوفود  الفت  حضور  وسط  وذلك  واألمن،  والفضاء  والجو 
شركات  كبرى  وممثلي  القطاع،  في  العاملين  نخبة  جانب  إلى  المستوى، 

الصناعات العسكرية، وصناع القرار في المملكة وجميع أنحاء العالم.
أننا مازلنا على بعد  العرض، مع  أكثر من %50 من مساحة  واآلن، تم حجز 
فضاًل  األولى،  النسخة  نجاح  يعكس  الذي  األمر  المعرض،  إطالق  من  عام 
يتطلع  التي  الدفاعية  الصناعات  الكبير من جانب شركات قطاع  االلتزام  عن 
مسؤوليها إلى المشاركة في النسخة الثانية. ونظرًا لهذا اإلقبال، نعمل على 

توسعة مساحة العرض بشكل أكبر.

»درع الوطــــن«: كيــــف يدعم معــــرض الدفــــاع العالمي صناعة 
التكنولوجيا وتطورها؟

شتى  في  كبيرة  عالمية  تحوالت  الدفاعية  الصناعة  مجال  يشهد  بيرسي: 
النواحي، ويستفيد من أحدث التقنيات لتعزيز القدرات الدفاعية.

ونظًرا لتركيز العالم على الذكاء االصطناعي، والروبوتات، واألنظمة المستقلة، 
والتعلم اآللي، والتقنيات الهجينة، والبلوكشين واالستدامة، سيوفر معرض 
لهذه  والمتطورة  الناشئة  االبتكارات  لعرض  منصة   2024 العالمي  الدفاع 

االتجاهات على مدار السنوات العشر المقبلة.
يركز المعرض في نسخته الثانية بشكل رئيسي على تقديم أحدث المنتجات 
إلى  الناشئة، باإلضافة  للباحثين والمطورين والشركات  المتطورة  والقدرات 

قادة دول العالم، على مدار أيام المعرض.
التقنيات  أهم  سنستعرض  حيث  الصدارة،  مركز  المبتكرون  سيحتل  كما 
الناشئة في مجاالت الدفاع، وسيتم التركيز على »مستقبل الدفاع« كموضوع 
من  مجموعة  خالل  ومن  لدينا،  العرض  منصات  كافة  عبر  للحدث  رئيسي 

النقاشات الملهمة على كافة المستويات.

»درع الوطن: ما الذي يمكن أن يقدمه معرض الدفاع العالمي 
لدعم الشركات الناشئة في مجال الدفاع؟

الصناعات  كافة  عبر  واستثمارية  تجارية  فرص  خلق  على  نحرص  بيرسي: 
لتغيير  الرؤى،  المبتكرة ورجال األعمال وأصحاب  الناشئة  الدفاعية للشركات 
الناشئة  التقنيات  هذه  استعراض  ويجذب  األفضل.  نحو  الدفاعي  المشهد 
اهتمام المستثمرين، ويوفر منصة حقيقية للشركات الناشئة لطرح األفكار 

والمنتجات واستراتيجيات األعمال من أجل رفع الوعي بتلك التقنيات.
وخالل النسخة 2024 ستخصص منصة باسم »مستقبل الدفاع« بحيث تضم 

مراكز البحث والتطوير والجامعات التي تضع مفاهيم المستقبل. باإلضافة 
إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، باإلضافة إلى قاعة 

مخصصة للعروض التعريفية وحلقات النقاش وبرنامج مقابلة المشترين.

»درع الوطــــن«: مــــا الــــذي يمكــــن أن يقدمــــه معــــرض الدفاع 
العالمي إلدراج االستدامة على جدول أعماله؟

وتنمية  توظيف  كيفية  على  الدفاع  صناعة  في  االستدامة  تستند  بيرسي: 
االبتكار لحماية البيئة والعمل بشكل تعاوني مشترك لتعزيز األوساط الدفاعية.
االستدامة  وإدراج  الفكرية،  البرامج  محتوى  بناء  على  حاليًا  يشرف  وفريقنا 
الفكرية  الريادة  جلسات  من  سلسلة  في  القطاع  خبراء  وسيناقش  ضمنها، 
هذه المسألة الهامة من المنظور الجيوسياسي واالقتصادي واالستراتيجي 

واالبتكار وتنمية القوى العاملة.
وذلك بالتماشي مع طموحات المملكة العربية السعودية وآمالها الكبيرة حول 
معالجة تغير المناخ، من خالل إطالقها مبادرة السعودية الخضراء، التي تأتي 
ضمن رؤيتها الطموحة بهدف إلى الوصول إلى %0 من االنبعاثات الكربونية 

بحلول العام 2060 واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

»درع الوطن«: ما الذي يمكن أن يتوقع الزوار مشــــاهدته خالل 
نسخة المعرض الدفاعي العالمي عام 2024؟

كافة  في  والقادة  للحكومات  منصًة  العالمي  الدفاع  معرض  ُيعتبر  بيرسي: 
يهدف  إذ  والعسكرية،  الدفاعية  والصناعات  اإلمداد  سالسل  مجاالت 
على  الضوء  وُيسلط  عالميًا،  للدفاع  أفضل  مستقبل  تحقيق  إلى  المعرض 
أحدث االبتكارات والتقنيات التي تقدمها كبرى الشركات العالمية والناشئة، 

باإلضافة إلى المبتكرين، وذلك الستشراف مستقبل الدفاع.
العسكرية  الصناعات  قطاعات  كل  من  شركات  المعرض  ويستقطب 
العالم  أنحاء  من  الصناعة  وممثلي  الزوار  ربط  في  للمساهمة  والدفاعية، 

ببعضهم البعض.
ونسعى خالل تنظيم النسخة الثانية من المعرض، إلى تحقيق مستهدفات 
رؤيتنا  باإلفصاح عن  األولى، وسنقوم  النسخة  تحققت خالل  التي  أكبر من 
الخاصة بمعرض الدفاع العالمي ومميزاته ومحتواه عند اإلعالن عنه رسميًا 

في شهر فبراير 2024.

50 % من مساحة العرض 
للنسخة الثانية 2024 تم 
حجزها

يستشرف المعرض مستقبل 
الصناعات العسكرية وأحدث 
التقنيات الدفاعية
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تأتي جهود مكافحة تغير المناخ في اإلمارات ضمن منظومة متكاملة من االستراتيجيات، 
والتشريعات، والمبادرات والبرامج والمشاريع لحماية البيئة ضمن استراتيجية إماراتية 
شاملة لمكافحة التغير المناخي، تستند إلى محاور اقتصادية وبيئية وعلمية وسياسية، 

تتكامل جميعها لتشكل نموذجا ملهما لمختلف دول العالم. وفي مقدمة ذلك يأتي البعد 
االنساني، حيث  تعد اإلمارات من أكثر الدول المانحة للمساعدات اإلنسانية في العالم 

بما قدمته وتواصل تقديمة من مساعدات اإلغاثة المباشرة في أوقات الكوارث والنزاعات 
والتي أدى التغير المناخي إلى تفاقمها.

جهود اإلمارات ودورها 
الريادي العالمي في ملف المناخ

بقلم العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
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إضافة إلى العمل على تقديم الدعم الفوري للدول األكثر تضررًا من تداعيات 
بالصومال، ومن  غربا مرورا  السودان  باكستان شرقا وحتى  المناخ. من  تغير 
األسابيع  مدار  على  تواصلت  جنوبا،  أفريقيا  جنوب  وحتى  أفغانستان شماال 
الفيضانات  من  للمتضررين  الدعم  لتقديم  إماراتية  إغاثية  قوافل  الماضية 
مثل  دول  في  والزالزل  أفريقيا،  وجنوب  وباكستان  السودان  مثل  دول  في 
أفغانستان والجفاف في دول مثل الصومال. وثاني هذه المحاور يأتي البعد 
التاريخي واإلرث الحضاري حيث تعد اإلمارات سباقة في تبني كل ما من شأنه 
حماية كوكب األرض من تداعيات تغير المناخ، فهي الدولة األولى في الشرق 
 .2015 عام  للمناخ  باريس  اتفاق  على  طواعية  وتوقع  تدعم  التي  األوسط 
انبعاثات غازات االحتباس  الحد بشكٍل كبير من  إلى  باريس  اتفاق  ويستهدف 
الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما 
وهذا  مئوية.  درجة   1.5 إلى  لتقليلها  الجهود  وتكثيف  مئويتين  درجتين  دون 
باتخاذ  الحراري  لالحتباس  المسببة  الغازات  النبعاثات  شديدًا  تقليصًا  يفرض 
وإعادة  البديلة  الطاقات  في  واالستثمار  الطاقة  استهالك  من  للحد  إجراءات 
تشجير الغابات. وتؤكد دراسات عديدة، أن الدول الواقعة على جزر والمهددة 
ارتفاع حرارة األرض  البحر، ستصبح في خطر في حال تجاوز  بارتفاع مستوى 

1,5 درجة مئوية.
نووية  األوسط تشغل محطة طاقة  الشرق  دولة في  أول  اإلمارات  تعد  كما 
للطاقة  اإلمارات  مؤسسة  أعلنت  أيام  فقبل  الكربونية،  االنبعاثات  عديمة 
النووية عن ربط المحطة الثالثة ضمن المحطات األربع في براكة بشبكة كهرباء 
الصديقة  الكهرباء  من  ميجاواط  أول  وإنتاج  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

للبيئة من ثالث محطات براكة األربع.
النووية في  للطاقة  أول مفاعل سلمي  النووية  للطاقة  براكة  وتعد محطات 
العالم العربي، ومن المتوقع مع دخول كامل المحطات األربع الخدمة أن يوفر 
الكهربائية.  الطاقة  من  المحلية  االحتياجات  المائة من  في   25 إلى  يصل  ما 
وتعتبر اإلمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفَض االنبعاثات على مستوى 
االقتصاد بأكمله، كما كانت الدولة األولى أيضًا في المنطقة التي تعلن عن 

مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وكانت دولة اإلمارات قد أطلقت في أكتوبر 2021 مبادرة استراتيجية لتحقيق 
 2050 عام  بحلول  انبعاثات صفرية  تحقيق صافي  المناخي تستهدف  الحياد 

البيئة. وتعد  التأثير اإليجابي على  إلى جانب  الفعال  النمو االقتصادي  وتعزيز 
اإلمارات هي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه 
ألقل  جديدة  قياسية  أرقامًا  كما سجلت  واسع،  نطاق صناعي  على  وتخزينه 
تكلفة لطاقة الرياح، إضافة إلى دورها الرائد في استكشاف البدائل النظيفة 

مثل الهيدروجين.

تعد اإلمارات من أكثر 
الدول المانحة للمساعدات 
اإلنسانية في العالم بما 
قدمته وتواصل تقديمة من 
مساعدات اإلغاثة المباشرة في 
أوقات الكوارث والنزاعات والتي 
أدى التغير المناخي إلى تفاقمها
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الطاقة  حلول  وتطوير  نشر  حدود  عند  اإلمارات  دولة  طموحات  تقف  ولم 
المتجددة االعتيادية بل تبنت أحدث التوجهات العالمية لمصادر إنتاج الطاقة 
بشهر  المنطقة  في  األخضر  للهيدروجين  مشروع صناعي  أول  أطلقت  حيث 
مايو 2021، كما عملت على زيادة إنتاج الهيدروجين األزرق بهدف تنويع مزيج 
إذ  الطبيعة،  إلى  المستندة  الكربون  التقاط  حلول  كذلك  واعتمدت  الطاقة، 

تعتزم اإلمارات زراعة 100 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030.

وتحتضن اإلمارات اليوم 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية 
وأقلها تكلفة في العالم.

ر اإلمارات حلواًل متكاملة لمعالجة تغير المناخ، ومنها على سبيل المثال  وتطوِّ

مبادرة  خالل  من  مناخيًا  الذكية  الزراعية  التكنولوجيا  في  االستثمار  تسريع 
لزيادة  دوالر  مليار  بتقديم  اإلمارات  دولة  وتعهدت  للمناخ.  الزراعي  االبتكار 
أنظمة  المخصصة لعدة مؤسسات حكومية تعمل على تطوير  االستثمارات 
غذائية وزراعية ذكية مناخيًا. ويرتكز العمل المناخي لدولة اإلمارات على االبتكار 
أكبر  “بستاِنَك”،  بوساطة  الغذائي  األمن  تعزيز  ذلك  في  بما  والتكنولوجيا، 
مزرعة عمودية في العالم تديرها “مجموعة اإلمارات” وتنتج أكثر من 1,000 
العين  مزارع  إلى  إضافًة  الجودة سنويًا،  العالية  الورقية  الخضراوات  من  طن 

التي تنتج الفراولة والتوت البري محليًا.
وزير  الجابر،  أحمد  بن  الدكتور سلطان  ألقاها  التي  اإلمارات  دولة  كلمة  وفي 
للتغير  اإلمارات  لدولة  الخاص  المبعوث  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
المناخي، في مراسم االفتتاح الرسمي ألسبوع المناخ اإلقليمي 2022، الذي 
عقد للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، واستضافته 
نهجًا  تتبنى  اإلمارات  دولة  أن  الجابر  أكد  الماضي،  مارس  اإلمارات في  دولة 
شاماًل ومتوازنًا للعمل المناخي والتحول في الطاقة، مشيرًا إلى سجل دولة 

اإلمارات الحافل في العمل المناخي.
في  الرائد  دورها  من  وانطالقًا  الرشيدة،  قيادتنا  رؤية  مع  “تماشيًا  وقال: 
إلى  وإيجابية  واقعية  نظرة  اإلمارات  دولة  تمتلك  للطاقة،  المسؤول  اإلنتاج 
الجابر  واستعرض  استباقية”.  بمنهجية  التحديات  مع  وتتعامل  المستقبل، 
اإلمارات  دولة  أوقفت  لقد  قائاًل:  المنهجية  هذه  على  األمثلة  من  العديد 
القيام  لضرورة  الدولي  البنك  تنبه  من  عامًا  ثالثين  قبل  الغاز  حرق  عمليات 
بذلك، وتعد دولة اإلمارات واحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات 
عامًا   20 قبل  وذلك  بنسبة 0.01%،  الهيدروكربونية  الصناعات  في  الميثان 
اإلمارات  أن  كما  الميثان.  النبعاثات  التدريجي  بالخفض  العالمي  التعهد  من 
الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين  واستخدام  التقاط  تقنية  في  الرائدة  الدول  من 
على نطاق صناعي، وذلك قبل أن تعتمدها “اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
الكربون. وتعد اإلمارات أول دولة  المناخ” كوسيلة رئيسية إلزالة  بشأن تغير 
إنتاج  الكربون في عمليات  الخالية من  الطاقة  الموّلدة من  الكهرباء  تستخدم 
المنطقة  في  دولة  أول  اإلمارات  “كانت  وأضاف:  الهيدروكربونية”.  الموارد 
بخفض  تلتزم  دولة  وأول  عليه،  وُتصادق  للمناخ(  باريس  )اتفاق  على  توّقع 
االنبعاثات على نطاق اقتصادي، وكذلك أول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية 
لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: 
“إن دولة اإلمارات تقوم بدوٍر رائد في هذه المجاالت التي تركز على إيجاد حلول 
كفرص  التحديات  هذه  إلى  وتنظر  المناخ،  بتغير  المرتبطة  للتحديات  عملية 
للنمو يجب االستفادة منها”، موضحًا أن دولة اإلمارات تضع تمويل العمل 
الستمرار  الرئيسية  التمكين  عوامل  أحد  باعتباره  األولويات  ضمن  المناخي 
الجهود الفعالة للحد من تداعيات تغير المناخ، داعيًا المجتمع الدولي لتوفير 
الدولي  المجتمع  يِف  “لم  وأضاف:  المناخي.  للعمل  ومستدام  كاٍف  تمويل 
تمويل  لتوفير  الزمان  أكثر من عقٍد من  التي قدمها منذ  بتعهداته  اآلن  حتى 
بقيمة 100 مليار دوالر سنويًا لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. فنحن 
بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات 
تغير المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على األمن العالمي”. وقال: “تماشيًا مع 
رؤية القيادة، اعتمدت دولة اإلمارات منهجية بناء الشراكات وتمويل المشاريع 
من  انطالقًا  وذلك  المناخ،  تغير  لتداعيات  ُعرضة  أكثر  تعتبر  التي  الدول  في 
قناعتنا بأن تعزيز مرونة االقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة االقتصاد 

العالمي”.
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أوضح  العالمي،  المناخي  العمل  تمويل  في  اإلمارات  دولة  وحول مساهمة 
الجابر: “قدمت دولة اإلمارات ما يزيد على مليار دوالر لدعم العمل المناخي في 
أكثر من 40 دولة. ومن خالل خبرتنا وتجربتنا، الحظنا أن توفير التمويل الُميسر 
في البداية، يشجع على توفير التمويل الخاص”. وفي ختام كلمته قدم الدكتور 
الحكومات  إلى  اإلمارات  دولة  باسم  مفتوحة  دعوة  الجابر  أحمد  بن  سلطان 
والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني، للمشاركة 
تغير  تداعيات  الحد من  لكل من  إيجاد حلول عملّية ومدروسة ومنطقية  في 
النمو االقتصادي، قائاًل: “ال يجوز أن نختار واحدًا دون اآلخر،  المناخ، وتعزيز 

وأنا على يقين بأّنه بإمكاننا، بل يجب علينا إحراز التقدم في المجالين معًا”.

أمن الطاقة والعمل المناخي
العمل  عن  ينفصل  ال  العالمي  الطاقة  أمن  أن  والتطورات  األحداث  أثبتت 
االمارات  دولة  مثل  الطاقة،  ألمن  الضامنة  الرئيسية  الدول  وأن  المناخي، 
أزمة  انتجت  وقد  المناخي،  العمل  جهود  تتصدر  أن  يمكنها  من  نفسها  هي 
نقص الطاقة الحالية جراء الحرب الروسية ـ األوكرانية، دروسًا عدة أهمها أن 
العالم بحاجة إلى كل الحلول المتاحة لتأمين احتياجاته من الطاقة، بمعنى أن 
أو الطاقة  الرياح،  أو الطاقة الشمسية أو طاقة  النفط والغاز  المفاضلة بين 
بحاجة  العالم  وأن  واقعي،  غير  خيار  أنها  اثبتت  قد  الهيدروجين،  أو  النووية، 
المستدام، فالحل  الطاقة  الطاقات جميعها لضمان أمن  إلى مزيج من هذه 
دولة  يدفع  ما  وهو  بينها.  االختيار  وليس  المصادر  كل  بين  الجمع  في  بات 
التقليدية  الطاقة  مصادر  في  االنبعاثات  خفض  على  العمل  إلى  االمارات 
الحالية، وإلى االستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية. وهنا نشير 
حين  الجابر  سلطان  الدكتور  عنها  عبر  التي  العميقة  االستراتيجية  الرؤية  إلى 
قال “نحن بحاجة إلى خفض االنبعاثات وليس وقف معدالت النمو والتقدم، 
الطاقة  قطاع  بأّن  راسخة  قناعة  ولدينا  للتحديات،  حلول  عن  يبحث  فالعالم 
من  ألن  المنشودة،  الحلول  إليجاد  منقسٍم  عالٍم  ظل  في  يتحّد  أن  بإمكانه 

يصنع المستقبل هو من يأخذ بزمام المبادرة ويقوم بالخطوة األولى”.

»COP28”: آفاق مستقبلية 
الدورة  الستضافة  اإلمارات  دولة  طلب  على  دوليًا  الموافقة  تمت  أن  منذ 
الـ28 لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
“COP 2”، وألن اإلمارات تحرص دائمًا على أن تترك بصمة قوية ومؤثرة في 
التي تستضيفها، فقد تسارعت  الدولية واالقليمية  الفعاليات واألحداث  كل 
اإلماراتي  اإلبداعي  الفكر  وأثمر  المناخ،  ملف  في  اإلماراتية  اإلنجازات  وتيرة 
المصيري  الملف  بوصلة هذا  توجيه  دور مؤثر في  لها  مبادرات سيكون  عن 
الخاصة  المبادرة  إلى وجهة أفضل، ويأتي في مقدمة ذلك  للعالم،  بالنسبة 
أعلنها  والتي   ،“ للمناخ  باريس  اتفاق   “ للتقدم في  عالمي  تقييم  أول  بإنجاز 
ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
في  السبق  بقصب  لإلمارات  ليحتفظ  الشيخ،  شرم  قمة  أمام  كلمته  في 
حيث  المناخية،  للتغيرات  بالتصدي  المتعلقة  العالمية  الجهود  مسار  رسم 
لتحديد  رائدة  خطوة  للمناخ  باريس  اتفاقية  مستهدفات  تحقيق  قياس  يعتبر 
بعيدًا  شديدة  بدقة  العالمي  البيئي  الواقع  على  والتعرف  الالزمة  الخطوات 
عن الوعود والتعهدات الدولية، السيما في ظل ما يثار بشأن التأثير السلبي 
الناجم عن الحرب الروسية ـ األوكرانية على التزامات الدول الكبرى حيال البيئة. 
المحلية  حدود  البيئي  الصعيد  على  اإلماراتي  الدور  تجاوز  يعكس  الذي  األمر 

واالقليمية متماشيًا مع دخول اإلمارات صمن الدول العشرين األوائل عالميًا 
ما   ،2020 عام  في  والبيئة  المناخي  بالتغير  الخاصة  الثمانية  المؤشرات  في 
يدل على أن الجهود اإلماراتية كان لها مردود واضح على المستوى العالمي. 
وما يضاعف ويعزز مصداقية اإلمارات في هذا الملف أنها تبذل هذه الجهود 
نسبة  تنتج سوى  ال  أنها  رغم  المناخي،  التغير  آثار  من  للحد  المكثفة  البيئية 
ضئيلة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، 
األكثر تأثيرًا في هذه الظاهرة عالميًا، ناهيك عن أنها تتميز بكونها تبذل جهود 
من  المقبلة  األجيال  وحماية  الظاهرة  هذه  لتداعيات  للتصدي  ومكثفة  جادة 
آثارها، وهو مادعا المبعوث الرئاسي األمريكي الخاص للمناخ جون كيري إلى 
بحلول  المناخي  للحياد  للمبادرة االستراتيجية  اإلمارات  بإطالق دولة  اإلشادة 

2050 داعيًا جميع الدول لتحذو حذوها.
على  التركيز  ضرورة  وترى  للمستقبل،  بإيجابية  دائمًا  اإلمارات  دولة  وتنظر 
بثقة  األخيرة  مع  التعامل  يمكن  كي  التحديات،  مع  جنب  إلى  جنبًا  الفرص 
التحديات  من  تحد  لكل  والبدائل  الحلول  اليجاد  العالم  مع  والتعاون  وثبات، 
القائمة في كل قطاع أو مجال، وهو ماعبر عنه الدكتور سلطان الجابر بالقول 
“تذكر أن اإليجابية والرؤى البناءة والسعي الدائم إلى تحقيق التقدم هي في 

ُصْلِب نهجنا وجوهره”. 
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»عقب حربين عالميتْين مروعتْين، وحرب باردة ظلَّ العالم فيها حابًسا أنفاسه لعشرات 
السنين، تحُدث صراعات كارثية في مناطق العالم كافة، ووسط تصاعد االتهامات 
والتهديدات والتنديدات، مازلنا نجد أنفسنا على حافة هاوية وال نريد أن نسقط«.. 
م البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، صورة  هكذا قدَّ
ان زيارته التاريخية األولى لمملكة البحرين في مطلع  دقيقة للمشهد الدولي الراهن إبَّ
نوفمبر2022، والثانية من نوعها لدولة خليجية بعد زيارة أجراها لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة في عام 2019.

زيارة بابا الفاتيكان التاريخية 
للبحرين.. رسالة سالم للبشرية

بقلم: جهاد عمر الخطيب 
باحثة في العالقات الدولية
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التعقيد حيث  البابا فرانسيس للبحرين في سياق دولي شديد  زيارة  وتأتي 
التي  والتجاذبات  االستقطابات  حدة  وتزاُيد  والصراعات  الحروب  استطالة 
أسفرت عن تعميق المعاناة اإلنسانية حتى بات العالم أحوج ما يكون إلى 
األصوات التي تخاطب العقل، وتفتح آفاًقا للحوار والسالم والتعايش بين 

د إيمانهم.  صنوف البشر جميًعا، وُتعيد لهم أمنهم وُتجدِّ

زيارة بابوية غير مسبوقة:
بكونها   2022 نوفمبر   3 في   – للبحرين  زيارته  فرانسيس،  البابا  وصف 
»زيارة من أجل الحوار«، وقد أتت بعد أسابيع قالئل من زيارته لكازاخستان 
بمنتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث حضر مؤتمر »قادة األديان العالمية 
 Congress of Leaders of World and Traditional والتقليدية«  
للبحرين،  الفاتيكان  بابا  يجريها  التي  األولى  الزيارة  تلك  وُتَعد   ،Religions
أجل  من  والغرب  الشرق  للحوار-  البحرين  “ملتقى  انعقاد  مع  وتزامنت 
التعايش اإلنساني”، بمشاركة فضيلة اإلمام األكبر “أحمد الطيب” شيخ 

األزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.
وُتعتبر البحرين المحطة العربية السابعة في سلسلة زيارات البابا فرانسيس، 
وطيلة   .2013 عام  في  الفاتيكان  رئاسة  توليه  منذ  للخارج  الفاتيكان،  بابا 
الفترة الممتدة من ذلك التاريخ حتى اللحظة الراهنة، أجرى البابا فرانسيس 
عدًدا من الجوالت العربية بدأها من دولة األردن في مايو 2014، وكانت 
لألردن،  البابا  زيارة  إطار  الثانية في  العربية  المحطة  الفلسطينية  األراضي 
حج  رحلة  في  الغربية  الضفة  جنوبي  التاريخية  لحم  بيت  مدينة  زار  حيث 

وسالم لألراضي المقدسة ببيت لحم. 
جمهورية  إلى  بزيارة  الفاتيكان  بابا  األعظم  الحبر  قام   ،2017 عام  وفي 
مصر العربية في زيارة تاريخية هي األولى من نوعها منذ 17 عاًما من زيارة 
البابا يوحنا بولس الثاني لمصر عام 2000، وكانت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المحطة العربية الرابعة للبابا فرانسيس في عام 2019، واستمدت 
تلك الزيارة رمزية خاصة كونها تزامنت مع إعالن اإلمارات عام 2019 عاما 
كونها  األديان  بين  الحوار  مسار  في  فارقة  محطة  اْعُتبرت  كما  للتسامح، 

الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس، 
بابا الفاتيكان، للبحرين ولقائه شيخ 

األزهر الشريف اإلمام »أحمد الطيب« نقطة 
مضيئة ُتضاف إلى سجل الزعيمْين الدينيْين 

الحافل بمحاوالت مخلصة لتقديم نموذج 
للحوار والتسامح والتعايش السلمي وتجسير 

الُهّوة بين األديان
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شهدت توقيع شيخ األزهر الشريف اإلمام “أحمد الطيب” والبابا فرانسيس 
بابا الفاتكيان “وثيقة األخوة اإلنسانية”. 

وفي العام ذاته، قام البابا فرانسيس بزيارة تاريخية لدولة المغرب، وكانت 
حيث   2021 عام  في  الفاتيكان  لبابا  السادسة  المحطة  العراق  جمهورية 
العاصمة بغداد والنجف و”أور” األثرية  أبرزها  بزيارة عدة مدن عراقية  قام 

التاريخية ليعود مجدًدا إلى الدول العربية بزيارته للبحرين في العام الجاري.

إبعاد العالم عن »حافة الهاوية«
د البابا فرانسيس في كلمته أمام »ملتقى البحرين للحوار- الشرق والغرب  أكَّ
من أجل التعايش اإلنساني«، المنعقد بالعاصمة المنامة بالتزامن مع زيارة 
بابا الفاتيكان للبحرين، أن العالم ُيْدَفع دفًعا نحو »حافة الهاوية« في ظل 
تفاُقم الصراعات واألزمات والكوارث اإلنسانية، مجدًدا معارضته لكل ما 

من شأنه تأجيج تلك الصراعات، وإطالة أمدها.
ح كونه ُيعيد  د بابا الفاتيكان معارضته لسباق التسلُّ وفي هذا السياق، جدَّ
العالم لحقبة الحرب الباردة، وكذا الزعماء الدينيين الذين يدعمون بفتواهم 
الذين ينجرفون لصراعات طائشة ال هوادة  الدول  الراهنة، وقادة  الحروب 
فيها، وإحياء خطاب عفا عليه الزمن في محاولة إلعادة رسم مناطق نفوذ 

وتحالفات. 
وُيالحظ في هذا الشأن أن الصورة التي رسمها بابا الفاتيكان للمشهد الدولي 
ح  الراهن كانت على قدر كبير من الدقة والواقعية؛ فاالنزالق لسباق تسلُّ
تقليدي أو نووي، واإلصرار على استمرار الحروب دون محاولة لتسويتها أو 
ل لحل وسط يضع حًدا للحرب  تقديم تنازالت من جميع أطرافها بغية التوصُّ
كلها أمور لن يجني العالم منها سوى مزيد من االستقطابات والتجاذبات 
والتقسيم إلى معسكرات بما يمكن وصفه بـ »الحرب الباردة الجديدة« التي 

فاقمت –وال تزال- المعاناة اإلنسانية.

لقاء »األخوة اإلنسانية« مجددًا
منذ لقائهما التاريخي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2019 حيث 
األزهر  شيخ  بين  اللقاءات  رت  تكرَّ اإلنسانية«،  األخوة  »وثيقة  على  عا  وقَّ
الشريف اإلمام »أحمد الطيب« والبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، 

ز لتلك اللقاءات. مت الُمميِّ ودائًما ما يكون الود والحفاوة واالحترام السَّ
إطار  في  فرانسيس  والبابا  الطيب  اإلمام  التقى  المنامة،  في  ومجدًدا 
الشرق  للحوار-  البحرين  ملتقى  حضور  أجل  من  البحرين  لدولة  زيارتهما 
والغرب من أجل التعايش اإلنساني«، وذلك في إطار سعيهما مًعا إلحالل 
وإرساء قيم السالم والعيش المشترك وقبول اآلخر، فضاًل عن تأكيدهما 
وإعالء صوت  البشرية،  خير  أجل  من  األديان  وزعماء  قادة  تضامن  أهمية 

الدين لخدمة اإلنسانية جمعاء.
المسلمين  حكماء  مجلس  اجتماع  فرانسيس  البابا  شهد  الزيارة،  ان  وإبَّ
األزهر  وشيخ  الفاتيكان  بابا  بين  مشتركة  استثنائية  برئاسة  ُعِقد  الذي 
توافًقا  االجتماع  شهد  وقد  المسلمين،  حكماء  مجلس  رئيس  الشريف، 
الوحدة  تعزيز  بشأن  الطيب«  »أحمد  اإلمام  بلورها  التي  األطروحات  حول 

منذ لقائهما التاريخي بدولة 
عا على  اإلمارات عام 2019 حيث وقَّ
رت  »وثيقة األخوة اإلنسانية«، تكرَّ
اللقاءات بين شيخ األزهر الشريف اإلمام 
»أحمد الطيب« والبابا فرانسيس، بابا الكنيسة 
الكاثوليكية، ودائًما ما يكون الود والحفاوة 
ز لتلك اللقاءات مت الُمميِّ واالحترام السَّ
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واألديان  المسيحيين  مع  الوحدة  وكذا  االختالفات،  واحترام  اإلسالمية 
األخرى، عالوة على تأكيد الهدف الرئيس للحوار بين األديان والذي يتمحور 
ة طمس الهوية  حول إذابة االختالفات وتجسير الفجوة ، وال يستهدف البتَّ

أو إلغاء الفروقات والتمايزات بين البشر وبعضهم.
وفي المنامة، عاود شيخ األزهر اإلمام »أحمد الطيب« التأكيد على أهمية 
ل أساسًا للبناء من  »وثيقة األخوة اإلنسانية« باعتبارها أنموذًجا ونهجًا ُيمثِّ
أجل السالم والوئام واالحترام المتبادل والتسامح بين الناس. وهي الوثيقة 
بدولة  الفاتيكان،  بابا  فرانسيس،  والبابا  الشريف  األزهر  عها شيخ  وقَّ التي 
آِخي بين  اإلمارات في 4 فبراير 2019، وجاءت بمثابة دعوة للمصالحة والتَّ
جميع المؤمنين باألديان، وكذا المؤمنين وغير المؤمنين، وكذا نبذ العنف 
بقيم  ك  والتمسُّ للتسامح،  لت دعوة  أيًضا مثَّ أنها  والتطرف األعمى، كما 
السالم والعيش المشترك، وكفالة الحرية لكل البشر اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا 

وممارسًة حسبما ورد في بنود الوثيقة.
وتخليدًا لهذا اليوم وتأكيد كونه محطة فارقة في مسار الحوار بين األديان، 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا باإلجماع إلعالن يوم 4 فبراير 
مصر  من  كٌل  قدمتها  مبادرة  اإلنسانية«-ضمن  لألخوة  الدولي  »اليوم 
واإلمارات والبحرين والسعودية- واحتفاء المجتمع الدولي بهذا اليوم سنويًا 
ر في أهمية التفاهم بين  ر والتدبُّ بدءًا من عام 2021 باعتباره مناسبة للتفكُّ
الثقافات واألديان وقيمة االحترام المتبادل، وقبول اآلخر، وهو جوهر أي 

دين.
واْعُتبر لقاء اإلمام »الطيب« والبابا »فرانسيس« في المنامة تأكيًدا على ما 
الشرق  بين  االرتباطية  العالقة  بشأن  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  عليه  ت  نصَّ
والغرب، والتي هي ضرورة قصوى للجانبْين ال يمكن استبدالها أو تجاهلها؛ 
فكالهما يرى ضآلته في اآلخر، فبإمكان الغرب أن يستلهم من الشرق ما 
يعالج به روحه ويواجه به طغيان الجانب المادي، في حين أن الشرق يجد في 

الغرب سُبل التنمية والتقدم العلمي والتقني. 
وصفوة القول إن الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، للبحرين 
ولقائه شيخ األزهر الشريف اإلمام »أحمد الطيب« نقطة مضيئة ُتضاف 
نموذج  لتقديم  مخلصة  بمحاوالت  الحافل  الدينيْين  الزعيمْين  سجل  إلى 

للحوار والتسامح والتعايش السلمي وتجسير الُهّوة بين األديان، انطالًقا من 
ة الله في كونه، وأن التقارب مع اآلخر  د واالختالف هو ُسنَّ حقيقة أن التعدُّ
وقبول معتقده الديني ال يعني بأية حال طمس الهوية أو الفناء في اآلخر، 
عالم  في  والوحدة  لمي  السِّ والتعايش  والتسامح  والتعارف  القبول  وإنما 
يموج بالصراعات والحروب الطائشة والمغامرات غير محسوبة العواقب.  

التقارب مع اآلخر وقبول معتقده 
الديني ال يعني بأية حال طمس 
الهوية أو الفناء في اآلخر، وإنما 
القبول والتعارف والتسامح والتعايش 
لمي والوحدة في عالم يموج بالصراعات  السِّ
والحروب الطائشة والمغامرات غير محسوبة 
العواقب
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الروسية –  العام، وفي الجسد المعولم جراحا ثخينة، ال سيما الحرب  يرحل 
وأدت  فبراير،  شهر  منذ  والضرع،  الزرع  من  كثيرا  أهلكت  والتي  األوكرانية، 
إلى  إضطراب عالمي على أكثر من صعيد حيوي وإستراتيجي، من قبيل أزمة 
اسعار الطاقة، ومخاوف توقف سالسل اإلمداد الغذائي، والخوف المتصاعد 

من نقص الحبوب، وزيادة  مستويات الجوع، سيما في الدول النامية.

هل ســـيحمل 2023 نهاية هذه المواجهة العسكرية العبثية، 
وعودة  الهدوء إلى  أرجاء العالم ؟

هامش  على  بايدن  جوزيف  األمريكي،  الرئيس  تصريحات  تابعوا  الذين   
قمة العشرين األخيرة في جزيرة بالي بإندونيسيا، وقر لديهم هذا الشعور 
الجيد، حيث أشار سيد البيت األبيض، إلى أن وتيرة التصعيد العسكري لدى  

على بعد أيام قالئل من نهاية العام ، ربما يتطلب األمر إلقاء نظرة سريعة  على  
الماضي القريب، سيما أنه المستقبل عينه الذي كان يتشكل في رحم األيام، ولهذا  من 
البديهي أن يصبح 2023، إمتدادا  لسابقه ، ومحمال بإرثه ،  ويبقى  األمل هو طاقة 
النجأة الوحيدة لإلنسانية المتردية.

بقلم: إميل أمين 
كاتب وباحث في الشؤون الدولية

2022...حساب الحصاد 
ورؤية لعام جديد 2023
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الروسي من مدينة  اإلنسحاب  تتراجع، عطفا على داللة  موسكو وكييف، 
خيرسون األوكرانية .

حال  النووية،  المواجهة  من  الخوف  يبقى  األحوال،  كل  وفي  ذلك،  ومع   
تضييق الخناق على  صاحب الكرملين واردا،  والشتاء النووي حاضرا ، ضمن 

كافة سيناريوهات العام الجديد، اإل من رحم ربك .
سماوات  على  اإلستفهام  عالمات  حلقت  أن  بعد  الجديد،  العام  يرحل 
وبخاصة  الداخلية،  السياسية  أوضاعها  لجهة  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
بعد المفاجآت التي حققها الحزب الديمقراطي الحاكم في إنتخابات التجديد 

النصفي للكونجرس.
 كانت التوقعات بموجة حمراء قوية تلف البالد، وهذا لم يحدث، األمر الذي 
سيجعل من 2023 عام اإلستعداد وإستنهاض الهمم، لإلنتخابات الرئاسية  

في 2024 .
 وفي كل األحوال، يمكن القول أن مركز بايدن قد تحسن بدرجة ما، لكن 
الشيوخ،   ومجلس  النواب،  مجلس  بين  ما  محتدمة  الصراعات  ستبقى 
سياساتها  على  تبعاته  له  أمر  وهو  داخلها،  في  منقسمة  أمريكا  وتظل 

الخارجية  المؤثرة حكما على  بقية أنحاء العالم .
ونقرأ   القومي،  لألمن  الجديدة  األمريكية  اإلستراتيجية  صدرت   2022 في 
تمثل  نووية،  قدرات  تمتلك  كدولة  اإلتحادية،  روسيا  متابعة  أهمية  فيها، 

المكافئ الموضوعي للواليات المتحدة، وربما  ما هو أكثر من ذلك .
جدًا  واضح  هو  وكما  األمريكية،  المتحدة  للواليات  الحقيقي  الصراع  لكن 
التهديد  تمثل  باتت  والتي  الصين،  مع  سيدور  الجديدة،  اإلستراتيجية  في 
الواقعي للقيادة األمريكية المنفردة بمقدرات العالم، منذ سقوط اإلتحاد 

السوفيتي، قبل نحو ثالثة عقود .
بكين  بين  مؤخرًا،  جرت  التي  األجواء  تهدئة  من  الرغم  وعلى  أنه  والشاهد 
اإل   العشرين،  قمة  في  وبينغ  بايدن  الرئيسين  لقاء  خالل  من  وموسكو، 
قائما، ومسالك  البلدين  بين  العسكري  الصراع  أي  ثيؤسيديديس،  فخ  أن 
المهالك حاضرة، ما بين تايوان وبحر الصين، ناهيك عن قضية الهيمنة على  
مياه المحيط الهادئ، والصراع الدائر هناك بضراوة، ويخشى المراقبون من 

أن يكون مرشحا  لإلنفجار في العام المقبل .

من بين أهم القضايا 
التي سيرثها العام 
الجديد، والتي تحتاج إلى 
متابعة وتشجيع البحث 
العلمي، على أمل تبريد درجة 
حرارة الكرة األرضية درجتين، 
قبل أن ينفجر الكوكب بمن عليه 
من جراء اإلحتباس الحراري
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هل ســـيضحى 2023 عام ظهور قطـــب دولي جديد ، يحمل 
مالمـــح ومعالـــم، بعيـــدة كل البعـــد، عـــن الثنائيـــة الدوليـــة 

التقليدية التي عرفتها البشرية طوال قرون ؟
ريتشارد  االشهر،  األمريكي  اإلستراتيجي  المنظر  يتكلم   ،2008 العام   منذ 
هاس،  عن نهاية عالم الثنائية  القطبية، وظهور عالم أخر يحمل بصمات 

ألقطاب متعددة .
هناك  بأن  يقطعون  األممية،  اإلستراتيجيات  كتاب  من  علم  لهم  الذين   

محاوالت  روسية – صينية، جرت  وتجري، في هذا السياق .
 لكن  الواقع يخبرنا بأن العالقات الروسية – الصينية، ليست سوى  درب من 
الوقوف  المصلحة، وبهدف  أوجدتها   والتي  السياسية،  البراغماتية  دروب 
الطبقات  أن  ذلك  ومرد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مواجهة   في  صفا 
ينتميان  أنهما  كما  البعض،  لبعضها  مرتاحة  غير  البلدين،  بين  الحضارية  

لخلفيات تاريخية وثقافية  متباينة .
 لكن وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الواضح أن أفقا، وربما آفاق جديدة 
دول  خمس  ضفتيه،  بين  يحوي  الذي  التجمع  ذلك  البريكس،  دول  تنتظر 

كبرى فاعلة على مستوى العالم، الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل وجنوب 
إفريقيا .

 فيما الحديث الذي ربما نشهده في العام القادم، سوف يتمحور حول نشوء 
وإرتقاء جماعة البريكس، لتتوسع الدائرة، وتشمل دوال واعدة  في سماوات 
العولمة، مثل المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، مصر، 

المكسيك .
وعلى الرغم من أن هذا التحالف، لن يضحى يومًا قريبًا، ندًا عسكريًا  للواليات 
المتحدة األمريكية، أو لروسيا اإلتحادية، اإل أنه وبشكل من األشكال، سوف 
يقتطع  مساحة واعدة  من هيمنة  الكبار على مسارات األحداث ومساقات 

التاريخ المعاصر .

هل يعني ذلك أن النفوذ األمريكي في العام الجديد ســـوف 
يتقلص عن سابقه ؟

 الذين تابعوا األزمة الروسية – األوكرانية، بشيئ من التحقيق والتدقيق، 
خلصوا إلى أن مساحة المناورة األمريكية قد توقفت عند حدود تزويد كييف 
ببعض األسلحة  المتقدمة نعم، لكن واشنطن  لم تتجاوز الخطوط الحمر، 
تلك التي تستدعي ردات فعل روسية ساحقة ماحقة، ال تصد وال ترد، هذا 

على  الصعيد العسكري .
  أما  الدعم المادي، فإن واشنطن باتت اليوم، أكبر دولة مديونة في العالم، 
حيث تجاوزت ديونها 31 تريليون دوالر،  وهناك حديث عن إمكانية توقفها 
المشهد  إرتباك  من  المزيد  يضيف  مما  بعينها،  لحظة  عند  السداد،  عن 
األمريكي   النواب  مجلس  في  األقلية  زعيم  تهديدات  راينا  ولهذا  األممي، 
كيفن مكارثي، والمرشح ألن يضحى زعيم األغلبية، بوقف الشيكات على  
بتلك  غيرهم  من  أولى  والمطحونين  الفقراء  فاألمريكيين  لكييف،  بياض 

األموال التي تتدفق على  زيلنسكي . 
الحالتين يمكن للمرء أن يشاهد تقلصا واضحا للنفوذ األمريكي، ما  وفي 
يعني أن واشنطن لم تعد سيدة قيصر، التي   تخطئ في الحال، وال يدانيها  

الخطأ  في اإلستقبال .
على عتبات 2023 تبقى قضية الديون العالمية، والركود اإلقتصادي، من 
توقعات  ظل  في  سيما  ال  لإلنفجار،  والقابلة  الموقوتة،  الملفات  أخطر 
الخبير اإلقتصادي الكبير، نورييل روبيني، والذي يرى ركودًا إقتصاديًا طوياًل  
والحرب  المناخي  والتغير  الديون  أزمة  خلفية  على  العالم  حول  وقاسيًا 

الروسية األوكرانية .
 يرى روبيني أن العالم دخل حقبة أطلق عليها اسم الكساد الجيوسياسي،إذ 
تحّدت أربع قوى رجعية النظام اإلقتصادي والمالي واألمني والجيوسياسي، 
الذي خلقته الواليات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية. وأمسى  
خطر إندالع نزاع نووي، ال حرب عادية، بين القوى العظمى يلوح في األفق .

هل تحملنا قراءة  روبيني على  التساؤل عما  إذا  كان النظام 
المالي العالمي المعروف باســـم ، “بريتـــون وودز “، والذي 
ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قد تجاوزه الزمن، وأن 

العالم في حاجة   إلى  بديل، بات أمر ال شك فيه ؟
 من بين الملفات الغاية األهمية والفاعلية والتي جرت في نهاية 2022، 
كان مؤتمر المناخ كوب 27، والذي جرت  وقائعه في مدينة شرم الشيخ 

المصرية، مدينة السالم، على شاطئ البحر األحمر .
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 ومـــن مصر إلى  اإلمارات العربية المتحدة في 2023، حيث 
كـــوب 28، يتســـاءل المحللون والمراقبـــون ألوضاع المناخ 
العالمي، هل هناك نوايا  حقيقية  إلســـتنقاذ البشرية ، من 

الهول األكبر القائم والقادم دفعة واحدة ؟
التقليدية   الطاقة  أزمة  ظل  في  سيما  ال  العالم  تالزم  شكوك  هناك 
األحفورية، وبخاصة في ضوء توقف روسيا عن تزويد أوربا بالغاز، ما يعود 

بنا بالضرورة إلى عالم ملوثات المناخ،  وفي مقدمها الكربون الفحمي.
عطفا على ذلك، تبقى  قضية البحث في بدائل نظيفة للطاقة، من بين 
أهم القضايا التي سيرثها العام الجديد، والتي تحتاج إلى متابعة وتشجيع 
البحث العلمي، على أمل تبريد درجة حرارة الكرة األرضية درجتين، قبل أن 

ينفجر الكوكب بمن عليه من جراء اإلحتباس الحراري .
تلقى  الفقرة السابقة بالضوء على القارة األوربية وموقعها وموضعها  في 
هذه  في  تعيش  التي  وهي  المقادير،  بها  وكيف ستمضي  الجديد،  العام 

األوقات واحدة من أشد أزماتها، ربما منذ نهاية الحرب الكونية الثانية .
قبل نحو شهرين تحدث السيد جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية في 
اإلتحاد األوربي، فاشار إلى أن أوربا تبدو كالحديقة فيما  من حولها  يشبهون 

الغابات .
 الحديث الفوقي للسيد بوريل، ذكر العالم بفكرة المركزية األوربية التاريخية، 
القارة  أزمات عديدة تعيشها  الزمن تجاوزها، ال سيما في ضوء  وكيف أن 

التي كانت يوما منطلق التنوير والنهضة واألنسنة في العالم القديم.
تبدو أوربا  اليوم متشظية  من حول نفسها، والمخاوف محدقة بمستقبلها  
العنصرية  الحركات  عن  ناهيك  والشوفينيات،  القوميات  صعود  جراء  من 

مرة  جديدة .
 أوربا ووقت ظهور هذه الكلمات، ستكون في عمق أزمة طاقة غير مسبوقة، 
وال تبدو هناك حلول في األفق، األمر الذي يرجح حتمية العودة للتصالح 
مع القيصر الروسي،  ومحاولة إيجاد حلول سلمية لألزمة األوكرانية، وحتى  
ال يتم تهديد األمن والسلم  المجتمعيين في دول القارة العجوز، وهو ما 

تبدى مؤخرًا في شكل التظاهرات الجماهيرية الغفيرة، الرافضة  لألوضاع 
اإلقتصادية اآلنية، والتي تسحق وتمحق الجميع  من دون هوادة .

تبدو في  العربي،  للعالم  األكبر  والشريك  األقرب،  الجار  كانت  والتي  أوربا 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  إليه  نبهت  ما  وهذا  فكرية،  مراجعة  إلى  حاجة 
بنمو  يسمح  وبما  الماضيين،  الشهرين  في  المعنية  األوربية  الدوائر 
التي  بوريل  السيد  البشر، عوضا عن جدران  بين  الجسور  وإقامة  العالقات 

تفصل الحديقة عن الغابة .
 يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سرد وعرض باقي الملفات الفراقية 
التي سيرثها العام 2023 من سابقه 2022، وأن كانت قضية الخوف من 
عودة األوبئة تبقى هاجسًا مخيفًا، وبخاصة بعد ما عاشه العالم من جراء 

الفيروس الشائه كوفيد- 19 خالل العامين الماضيين .
وفي كل األحوال، تبدو الحقيقة التي ال مراء فيها،  متمثلة في حاجة العالم 
والمواجهات،  الحروب  على  الستار  تسدل  وتسامحية،  تصالحية  رؤى  إلى 

تسعى في طريق تنمية البشر وترقية األمم والشعوب .
 ماذا  عن الشرق األوسط وعالمنا العربي في العام الجديد ؟
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المناخ تتصل  الدبلوماسية في مجال  الحكومية  الجهود  أن فعالية  فال شك 
بدرجة تأييد الرأي العام لها ألنه يضفي عليها المصداقية في الخارج. وبعبارة 
أخرى، يمكن من خالل دبلوماسية المناخ ربط مختلف وجهات النظر الوطنية 
والعالمية عبر حوكمة الخيارات السياسية، وتحقيق التوازن بين أهداف التنمية 
للخطاب  انعكاسًا  المناخية  الدبلوماسية  تأتي  المقابل،  وفي  المتضاربة. 

الوطني - ومن َثمَّ األولويات الوطنية - في مختلف الفعاليات والمفاوضات 
الدولية ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

أواًل: دبلوماسية المناخ وحوكمته
 Climate( المناخ  لدبلوماسية  محدد  تعريف  وجود  عدم  من  الرغم  على 

تتطلب دبلوماسية المناخ تجاوز األطر السياسية والقانونية التقليدية ذات الصلة 
وصواًل إلى أعلى مستوى من مستويات التنسيق الدولي وحوكمة الخيارات السياسية، 

مع الموازنة بين األهداف االقـتـصـاديـــة الـمـتـضـاربـة والـتـغيـــرات الـمـنـاخـيــــــة 
واألهداف الدبلوماسية. ومن هنا، تتجلى العالقة بين دبلوماسية المناخ وحوكمته؛ 

إذ إن فعالية الدبلوماسية المناخية رهن بحسن إدارة الموارد الداخلية من ناحية، 
وبالجماهير المحلية وطبيعة رؤيتها للعمل المناخي من ناحية أخرى.

إعداد: د. رغدة البهي 
مدرس العلوم السياسية- كلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

المناخ بين الدبلوماسية 
والحوكمة: تجارب دولية
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ذات  الدبلوماسية  المشاركات  أشكال  جميع  تشمل  فإنها   ،)Diplomacy
الصلة بالتغيرات المناخية باعتبارها تمثل قضية عالمية تستلزم تكاتف الجهود 
في  الدبلوماسية  من  النوع  بذلك  االهتمام  تزايد  وقد  والخارجية.  الداخلية 
أعقاب اتفاق باريس للمناخ، بوصفه شكاًل من أشكال الدبلوماسية متعددة 
األطراف، ال سيما أنها تشمل استخدام مختلف األدوات الدبلوماسية لدعم 
الجهود الدولية المعنية بالتغيرات المناخية بهدف التخفيف من آثارها السلبية 
السياسة  أهداف  وتعزيز  ناحية،  من  واالزدهار  واالستقرار،  السالم،  على 
ثانية،  ناحية  التعددية من  تعزيز  أو  والسلم  الثقة  بناء  مثل  األخرى،  الخارجية 
على  المخاطر  وحوكمة  لتقييم  مناسبة  استراتيجيات  إعداد  خالل  من  وذلك 
إعطاء  أيًضا  المناخ  دبلوماسية  تعني  كما  العالمي.  االستراتيجي  المستوى 
األولوية للعمل المناخي مع مختلف الشركاء في جميع أنحاء العالم، واالنخراط 
في مختلف الحوارات الدبلوماسية والمنتديات الدبلوماسية العامة، ويشمل 
ذلك الوصول إلى البلدان الشريكة على المستوى الثنائي اعتماًدا على ممثلين 

من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتتجلى العالقة بين حوكمة المناخ ودبلوماسيته بالنظر إلى تعريف حوكمة 
المناخ على أنها شكل من أشكال الدبلوماسية واآلليات والتدابير التي تهدف 
إلى الحد من تداعيات التغيرات المناخية على األنظمة االجتماعية )من خالل 
التخفيف أو التكيف(، وهو ما يشير إلى طبيعة العالقة بين الداخل والخارج 
من ناحية، والسياسات المناخية المحلية والدولية من ناحية أخرى. فال يمكن 
لمساهمات الدولة المناخية أن تنجح إال إذا اعتمدت على برامج وطنية قوية 
ُتكافح التغيرات المناخية من أسفل إلى أعلى من خالل تغييرات سلوكية في 
المقام األول، وهي البرامج التي يجب أن تتجذر بدورها في اإلجماع السياسي 

المحلي وعمليات التنمية الوطنية.
إلى  المناخ  حوكمة  تطور  التحليالت  بعض  أرجعت  آخر،  صعيد  وعلى 
دبلوماسيته، بل وتطور الشبكات العابرة للقومية وتعدد المنظمات الدولية 
المتحدة  األمم  اتفاقية  عند  المفهومان  ليلتقي  به،  المعنية  الحكومية  غير 
اإلطارية بشأن التغير المناخي لعام 1992 التي عقدت في “ريو دي جانيرو”، 
خاطب  حيث  المناخ؛  دبلوماسية  تاريخ  في  رئيس  حدث  بأول  بت  ُلقِّ ألنها 
المؤتمر مختلف دول العالم، وسعى لمحاكاة النجاح الدبلوماسي لبروتوكول 
بالسلب  تؤثر  التي  الكيميائية  المواد  من  التدريجي  التخلص  في  “مونتريال” 
في طبقة األوزون. وعلى صعيد متصل، كافحت الحكومات الوطنية لصياغة 
معقدة  مجموعة  عن  جهودها  لتسفر  المناخ،  لحوكمة  تنظيمي شامل  إطار 
من األنظمة المترابطة التي تجلت بدورها في صورة مؤسسات واتفاقيات 
ومنتديات وقواعد قانونية، ما يتطلب نهًجا يدمج المناخ والسياسة الخارجية 
بدقة  األخرى  الدول  ونوايا  مصالح  تقييم  مع  واستباقية،  إبداعية  بطرق 

للوقوف على أرضية مشتركة.
االستدامة”  أجل  من  المحلية  “الحكومات  مبادرة  ذلك  على  األمثلة  ومن 
اتفاقية األمم  اعتمد  الذي  المحلية  للمبادرات  الدولي  المجلس  الصادرة عن 
المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي كجزء من التزامه بربط العمل المحلي 
لحوكمة  مبتكرة  أساليب  تطوير  أمكن  فقد  دولّيًا؛  عليها  المتفق  باألهداف 
المناخ تسعى إلى تقليل االنبعاثات باستخدام اآلليات القائمة على السوق. 
الفحم  من  التخلص  تحالف  للقومية  العابرة  األخرى  الشبكات  وتشمل 
)Powering Past Coal Alliance( الذي يهدف إلى التخلص التدريجي من 
استخدام الفحم لتوليد الكهرباء. ففي الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الجهود 
في  دولية-  معاهدات  من  عنها  ينجم  قد  ما  تعدد  -برغم  الحكومية  الدولية 

التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فإنها تقبع في إطار نسيج أوسع من 
مبادرات حوكمة المناخ الخاصة والعامة ذات النطاقات المتعددة.

التاريخي  باالنقسام  وحوكمته  المناخ  دبلوماسية  من  كلٌّ  اصطدم  وقد  هذا 
التي  الكربونية  االنبعاثات  حجم  تزايد  بسبب  والجنوب؛  الشمال  دول  بين 
تصدرها دول الشمال الصناعية بالمقارنة بدول الجنوب غير الصناعية، وقد 
المتباينة  المشتركة، ولكن  المسؤوليات  االنقسام مفهوم  تمخض عن هذا 
الجنوب  يدفع  المناخ؛ حيث  تغير  المتحدة اإلطارية بشأن  اتفاقية األمم  في 

تتجلى العالقة بين حوكمة 
المناخ ودبلوماسيته 
بالنظر إلى تعريف حوكمة 
المناخ على أنها شكل من أشكال 
الدبلوماسية واآلليات والتدابير التي 
تهدف إلى الحد من تداعيات التغيرات 
المناخية على األنظمة االجتماعية
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المناخية.  التغيرات  بتداعيات  تأثرًا  األكثر  كان  وإن  للبيئة،  تلويًثا  األقل  بأنه 
وقد انعكست تلك االنقسامات على مختلف قضايا حوكمة المناخ الدولية. 
ولمواجهة ذلك، تعددت األصوات الدولية التي تدفع بأن حوكمة المناخ ال 
أعباًء مالية إضافية على  التنمية، وبالتالي ال تفرض  تتعارض مع متطلبات 
الدول النامية. فتبًعا للجنة العالمية لالقتصاد والمناخ، تتوافق نحو ٪90 من 
اإلجراءات المطلوبة لخفض درجة حرارة األرض درجتين مئويتين مع أهداف 
المجتمعات  تعظيم قدرة  األمر  وإن تطلب  العادل،  والنمو  الوطنية  التنمية 
سبيل  على  منها  طرق،  عدة  باستخدام  المناخية  التغيرات  مع  التكيف  على 
حلول  بتجربة  الدول  لمختلف  تسمح  التي  التكيفية”،  “الحوكمة  المثال 
مختلفة لتعظيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية )ال سيما الطقس 

المتطرف Extreme weather( تبًعا آلثارها المحلية.

ثانًيا: أبرز التجارب الدولية
طويلة  المناخ  سياسات  على  األخيرة  لمساتها   2022 في  الصين  ستضع 
األجل، كما ستضع أهدافها اإلنمائية للسنوات الخمس المقبلة على مستوى 
األول  المقام  التي ستعتمد في  السياسات  والمقاطعات، وهي  القطاعات 

األزمة  ذلك  في  بما   - العالمية  التحوالت  أن  بيد  المحلية،  سياساتها  على 
 - ا  عالميًّ الطاقة  على  الطلب  وتنامي  التجارية،  والقيود  األوكرانية،  الروسية 
ستؤثر بشكل مباشر في حسابات المناخ الصينية لتشكل مجال دبلوماسية 
عملية  وراء  الكامنة  القوى  فهم  أهمية  تزايد  االعتبار  في  األخذ  مع  المناخ، 
لفهم  الصينية  المناخ  مؤسسات  فعالية  وتقييم  الصين،  في  المناخ  إدارة 
هيكل إدارة المناخ العالمي، وال شك في تأثر سياسات إدارة المناخ الصينية 
بشعبية النظام الحاكم؛ حيث بات اإلعالن عن هدف الحياد المناخي مصدًرا 

جديًدا للشرعية السياسية.
وعلى الصعيد األوروبي، حدد مجلس االتحاد األوروبي ثالثة أهداف لدبلوماسية 
في  استراتيجية  كأولوية  المناخي  التغير  دفع  في  االستمرار  وهي:  المناخ، 
المحادثات الدبلوماسية، ودعم تطبيق اتفاقية باريس، وزيادة الجهود الرامية 
إلى معالجة خلل العالقة بين المناخ والموارد الطبيعية واالزدهار والهجرة. كما 
حددت المفوضية األوروبية أربعة مسارات لدبلوماسية المناخ على المستوى 
المناخ ال سيما فيما  بالتعددية في سياسة  االلتزام  تتمثل في:  السياسي، 
المناخ على السالم واألمن،  آثار تغير  باريس، ومعالجة  اتفاق  بتنفيذ  يتعلق 
الدولي  التعاون  وتعزيز  العالمي،  الطموح  ورفع  الداخلي  العمل  وتيرة  ودفع 
في مجال المناخ من خالل التوعية. وفي هذا اإلطار، تشير دبلوماسية المناخ 
-على الصعيد األوروبي- بشكل رئيس إلى اإلجراءات التي تتخذها المفوضية 
األوروبية، ومجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي، ودائرة العمل الخارجي 
األوروبي )برئاسة الممثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية( 

لدفع التعاون المناخي الدولي.
بالمخاطر  األوروبية  المناخ  لدبلوماسية  الرئيسة  المجاالت  أحد  يتعلق  كما 
 ،2018 فبراير   26 في  ولذا،  المناخية،  التغيرات  عن  تنجم  قد  التي  األمنية 
التي  المناخ  دبلوماسية  بشأن  المجلس  استنتاجات  األوروبي  االتحاد  اعتمد 
األوروبي  االتحاد  ليكثف  سوابقها؛  من  العمل  سياسات  إلى  أقرب  كانت 
مع  باريس،  باتفاقية  للوفاء  تسعى  رائدة  عالمية  فاعلة  جهة  ليصبح  جهوده 
ل تركيزه صوب معالجة وتخفيف المخاطر األمنية التي تفرضها التغيرات  تحوُّ
المناخية، وقد أقر تقرير االتحاد األوروبي لعام 2018 حول دبلوماسية المناخ 
الخارجية  السياسة  ل  ُيشكِّ أن  يجب  معقًدا  تهديًدا  يمثل  المناخ  تغير  بأن 
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األوروبية، ويدعو إلى مشاركة برلمانية 
تشاركية  أكثر  نهج  إلى  وصواًل  كبرى، 

وشمولية.
الدول  ناقشت   ،2020 يوليو  وفي 
صعيد  على  المحرز  التقدم  األعضاء 
بالمناخ  المتعلقة  األمنية  المخاطر 
وهي  االفتراضية،  المؤتمرات  أحد  في 
النقاشات التي خُلصت إلى أن التعمق 
واألمن،  المناخية،  التغيرات  فهم  في 
وجود  يستلزم  الوقائي،  العمل  وتعزيز 
المستويات  على  قوي  سياسي  التزام 

المنظمات  مع  مستفيضة  ومناقشات  بل  والوطنية،  واإلقليمية  العالمية 
من  المناطق  مختلف  من  الخبراء  ومجتمعات  المدني  والمجتمع  اإلقليمية 
خالل المشاورات غير الرسمية، والفعاليات الجانبية في المؤتمرات الدولية، 
وورش العمل، وجلسات االستماع، وأنشطة التوعية المختلفة. كما تشارك 
مختلف المؤسسات الشريكة في توحيد وجهات النظر اإلقليمية من خالل: 
الخاصة  والمعارض  السياسات،  وأوراق  المشتركة،  والبيانات  المشاورات 

بالمنطقة حول المناخ واألمن، وذلك من بين أمور أخرى.
وعلى عكس الخبرة األوروبية، يمكن القول إنه على الصعيد اإلفريقي، تفتقر 
ا إلى القدرات الالزمة للمشاركة بنشاط في  بعض الدول اإلفريقية األقل نموًّ
ا، ال سيما في المفاوضات  دبلوماسية المناخ، وبالتالي يتراجع تأثيرها دوليًّ
المناخية التي ترتهن فعاليتها - في الغالبية العظمى من الحاالت - بموافقة 
على  المخرجات  تلك  قدرة  ومدى  مخرجاتها،  على  الكبرى  الصناعية  الدول 
تغيير  خالل  من  الكربونية  االنبعاثات  خفض  تكفل  حقيقية  التزامات  فرض 
حقيقي في األنشطة الصناعية، عماده التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة 
الفحم  سيما  ال  المتجددة،  غير  الطاقة  على  االعتماد  وتقليل  والمتجددة، 

بوصفه أحد أكثر المصادر تلويًثا للبيئة.
إلى  اإلفريقية  الدول  من  كثير  افتقار  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي 

ولذا  الخاص،  المناخ  مبعوث  منصب 
المناخ  مبعوثي  من  قليل  عدد  حاول 
بأكملها؛  القارة  دول  تمثيل  المعينين 
مبعوث  لعب  المثال،  سبيل  فعلى 
المناخ في دولة جامبيا »عثمان جارجو« 
الرامية  الدبلوماسية  البعثات  في  دوًرا 
بين  وتفاهم  إجماع  إلى  التوصل  إلى 
األفارقة.  الحكوميين  المسؤولين  كبار 
وقد تمثل هدفه في بناء نظام مناخي 
االنبعاثات  خفض  على  يعمل  شامل 
التعاون  وزيادة  القارة،  لدول  الكربونية 
بشأن التكيف المناخي، والقضايا األخرى ذات الصلة، ومنها: تحديد أفضل 
المتطلبات  وتحديد  المناخ،  دبلوماسية  في  الناجحة  للمشاركة  الممارسات 
الجهات  جميع  إشراك  بهدف  المعنيين  الحكوميين  والمسؤولين  الداخلية 
الحكومية وغير الحكومية، وتعبئة القدرات، وإعادة تخصيص الموارد البشرية 

والتمويلية، وتدريب الدبلوماسيين المتخصصين.
الكبير  وختامًا، فإن دبلوماسية المناخ وحوكمته ستصطدمان دائًما بالفارق 
المادية  والتكلفة  المسؤولية،  صعيد  على  والجنوب  الشمال  دول  بين 
في  التأثير  على  والقدرة  البشرية،  والكفاءات  الالزمة،  والموارد  دة،  المتكبَّ
المشهد  في  وموقعها  والدولية،  الوطنية  الدبلوماسية  األعمال  جداول 
الجيوسياسي الحالي، والقدرة على حشد المعلومات التقنية، وغير ذلك. بيد 
أن ِعَظم تحدي التغيرات المناخية يتطلب بذل جهود مضنية، ومشاركة فعالة 
الجهات  وتوحيد  الدولية،  والمفاوضات  الوطنية  المناقشات  مختلف  في 
المسؤولة عن مجابهة هذا التحدي في الداخل، وتضمين تغير المناخ بشكل 
كاٍف في آليات صنع القرار، وصياغة استراتيجية فعالة لدبلوماسية المناخ، 
على أن يحدث هذا بمساعدة دول الشمال على الصعيد المالي على األقل، 
لكونه يتجاوز قدرات كثير من الدول النامية التي قد ال تضع التغيرات المناخية 

على رأس أجندتها التنموية.

ستضع الصين في 2022 
لمساتها األخيرة على 
سياسات المناخ طويلة 
األجل، كما ستضع أهدافها 
اإلنمائية للسنوات الخمس المقبلة 
على مستوى القطاعات والمقاطعات
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أوكرانيا  من  المضادة  والهجمات  لروسيا  اإللكترونية  الهجمات  تبدو      
والغرب قبل الحرب وأثناءه المثال األول لحرب المستقبل, الذى ُيستخدم 
ساحات  فى  ومؤثر  جديد  كسالح  واأللكترونية  السيبرانية  القدرات  فيها 
هجمات  الهجمات  هذة  وتشمل  الصراع.  وجه  من  ستغيره  وما  الحروب, 
إلكترونية مدمرة داخل البلد المستهدف، واختراق الشبكة والتجسس خارج 
األشخاص  تستهدف  التي  السيبراني  التأثير  وعمليات  المستهدف،  البلد 

والبنى التحتية في جميع أنحاء العالم.  
     منذ بداية الحرب, شنت روسيا حمالت متواصلة من الهجمات اإللكترونية 

ضد البنى التحتية وقطاعات مهمة فى أوكرانيا, منها: 
أوكرانيا, •  في  الغاز  لبيع  شركة  أكبر  أفادت  يناير،  شهر  منتصف  في 

شركة الغاز اإلقليمية, بأنها كانت ضحية لهجوم إلكتروني.
مواقع •  تعطيل  إلى   )DDoS( هجوم  أدى  الحرب،  من  أسبوع  قبل 

وفى  بأوكرانيا.  البنوك  أكبر  من  اثنين  جانب  إلى  الدفاع،  وزارة 
من  جديدة  مجموعة  ظهرت  فبراير،   23 في  للحرب,  السابق  اليوم 
الهجمات من روسيا، والتي أطلقت عليها شركة مايكروسوفت اسم 

 .)HermeticWiper / FOXBLADE(

أثبتت الحرب الروسية فى أوكرانيا وجود متغيرات متواترة فى مفهوم الحرب الحديثة 
تنطوى على جعل العالم الرقمى واإللكترونى ساحة حرب موازية مثلها مثل ساحات 
الحرب التقليدية فى البر والبحر والجو. بل أنها ستكون ساحة معركة مركزية في مستقبل 
الصراعات العالمية.

د. مروة صبحى منتصر
 مدرس العلوم السياسية – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

الحرب 
اإللكترونية 

العالمية األولى
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في يوم الحرب أيضًا، شهد مزود خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية • 
)Viasat( بأوكرانيا انقطاًعا واسع النطاق في االتصاالت. استغرقت 
مودم  أجهزة  وُتركت  لحلها,  أسابيع  هذه  االنقطاع  حاالت  بعض 

)Viasat KA-SAT( غير صالحة للعمل في أوكرانيا. 
القرصنة  •  مجموعة  شنت  للحرب،  التالي  اليوم  فبراير،   25 في 

 ،)FSB( الروسية  الفيدرالية  )Primitive Bear( المرتبطة بالمخابرات 
والمعروفة أيضًا باسم )Gamaredon(، هجومًا جماعيًا على حسابات 
الحواسب  على  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  لفريق  اإللكتروني  البريد 
الخدمات  لتعطيل  التفيا  في  المسؤولين  وبعض  بأوكرانيا  اآللية 

الحيوية. 
في أوائل مارس، عانت مدينة سومي من نقص في الكهرباء، ويرتبط • 

شبكات  على  به  المشتبه  الروسي  السيبراني  بالنشاط  األرجح  على 
البنية التحتية الحيوية، وهو ما حددته مايكروسوفت في أواخر فبراير.

اسم •  تحت  بهم  المشتبه  روسيا  ممثلو  قام  مارس،   20 في 
 ،)FSB( بـ  بها  مشتبه  صالت  لها  مجموعة  وهي   ،)InvisiMole(
بإنشاء باب خلفي )LoadEdge( للمؤسسات األوكرانية، مما سمح 

لها بتثبيت برامج مراقبة وبرامج ضارة أخرى.
هجومًا •  أحبطوا  أنهم  األوكرانيون  المسؤولون  ادعى  أبريل،   13 في 

بشكل الفت  مشابهًا  بدا  هجوم  وهو   - للطاقة  شركة  على  ضخمًا 
للنظر للهجوم الذي أسقط أجزاء كبيرة من شبكة كييف قبل ثماني 
سنوات. قامت مجموعة )Sandworm( بزرع البرامج الضارة الالزمة 
يتزامن  وربما  الهجوم،  لتنفيذ  أبريل  حتى  انتظرت  لكنها  فبراير،  في 

التوقيت مع إعادة تقييم روسيا الستراتيجيتها القتالية بأكملها. 
ذكر تقرير لشركة مايكروسوفت في يونيو 2022 أن الحكومات ومراكز • 

الفكر والشركات ومجموعات اإلغاثة في 42 دولة قد تم استهدافها 
من قبل روسيا منذ اندالع الحرب، مع ثلثي األهداف في دول الناتو 

والواليات المتحدة وبولندا على وجه الخصوص.
شبكة •  على  تشويه  وعمليات   )DDoS( هجمات  هناك  كانت  كما 

 ،”Killnet“ مثل  الدولة  ترعاها  روسية  قبل مجموعات  اإلنترنت من 
يونيو على مواقع  أواخر  الهجمات في  أعلنت مسؤوليتها عن  والتي 
الليتوانى  الرئيس  لقرار  انتقاما  الليتوانية  والخاصة  الحكومية  الويب 
مع  تماشيا  الروسي  كالينينغراد  إلى  البضائع  بعض  نقل  بوقف 
الكرملين  قراصنة  هاجم  كما  روسيا.  األوروبى ضد  االتحاد  عقوبات 
من مجموعة “Killnet” المواقع اإللكترونية لوزارات الدفاع األوروبية 
والشرطة اإليطالية ومجلس الشيوخ، وكذلك البوندستاغ األلمانى. 

للبرمجيات •  روسيا  استخدام  بإمكانية  يتعلق  جدية  األكثر  القلق  لكن 
التخريبية الخبيثة ضد البنى التحتية للدول المستهدفة، والتي أشارت 

المعلومات االستخبارية إلى أنها في وضع جيد للقيام بذلك. 
   تعد هذه القائمة هي غيض من فيض كبير جدًا. حيث أفادت خدمة الدولة 
األوكرانية لالتصاالت الخاصة وحماية المعلومات أنه بين 23 - 29 مارس، 
وقعت 65 هجوًما إلكترونًيا على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. أكدت 
شركة مايكروسوفت أنه بين بداية الحرب وأبريل، شنت مجموعات القرصنة 
المدعومة من روسيا أكثر من 200 هجوم إلكتروني ضد أوكرانيا, كانت منها  
37 هجمة مدمرة منفصلة »دمرت بشكل دائم ملفات في مئات األنظمة 

عبر عشرات المؤسسات في أوكرانيا.« 

     

وبالنظر إلى نمط الهجمات، تبدو األهداف الروسية مباشرة: تقويض ثقة 
الجمهور في قيادة كييف وتعطيل القطاعات التي تسمح بحركة الجيوش 
واألموال واألشخاص. على سبيل المثال, يعد إيقاف العمل بوزارة الخارجية 
العالميين  الشركاء  الدعم من  تأمين  أوكرانيا على  أن يعقد قدرة  من شأنه 
الذين أثبتوا أهمية كبيرة في هذه المعركة. باإلضافة إلى ذلك، ربما كان 
انتباه  تشتيت  األوكراني  المصرفي  النظام  الثقة في  تقويض  الهدف من 

أكدت شركة مايكروسوفت أنه 
بين بداية الحرب وأبريل، شنت 
مجموعات القرصنة المدعومة 
من روسيا أكثر من 200 هجوم 
إلكتروني ضد أوكرانيا, كانت منها  37 
هجمة مدمرة منفصلة »دمرت بشكل 
دائم ملفات في مئات األنظمة عبر 
عشرات المؤسسات في أوكرانيا
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الحكومة ومنع الناس من سحب األموال الالزمة للفرار، ومحاصرة العديد 
من الرهائن المحتملين في مدنها. 

    فى مقابل ذلك, تجد روسيا نفسها في مواجهة تحالف عالمي عدائي 
المجال  القتال في  إلى  العالم ينضمون  أنحاء  قوي مع نشطاء من جميع 

الرقمي:
في يناير 2022، ألمح األمين العام لحلف الناتو، إلى أن المحاربين • 

المسؤولين  مع  المعلومات  يتبادلون  للحلف  التابعين  اإللكترونيين 
األوكرانيين, ويدعم بعضهم أوكرانيا »على األرض«. وقع حلف الناتو 
وأوكرانيا في النهاية اتفاقية »بشأن التعاون السيبراني المعزز« التي 
البرامج  معلومات  مشاركة  منصة  إلى  أوكرانيا  »وصول  تضمنت 
الضارة التابعة لحلف الناتو«. وبمعزل عن حلف الناتو، عززت مبادرة 
CYBERCOM« “ من الشراكات في مجال الدفاع اإللكتروني. في 
مايو 2022، ذكرت CYBERCOM أنها أجرت 28 “عملية إلكترونية 
دفاعية مدفوعة بالمعلومات والشركاء” في 16 دولة، بما في ذلك 

أوكرانيا.  
تلقت •  حيث  كبير،  لضغط  الخاصة  الروسية  الشبكات  تعرضت  كما 

قصف إلكتروني منسق من قبل مجموعة من المتطوعين, وغالًبا ما 
يوصفون بأنهم حراس. تضمنت المجموعات كتيبة )الشبكة 65( التي 
تم تشكيلها حديًثا، و)Elves( )التي تضم أكثر من 4000 متطوع في 
13 دولة في وسط وشرق أوروبا(، و )Cyber Partisans( )مجموعة 
ومجموعة  بيالروسيا(  في  طويلة  فترة  منذ  للحكومة  مناهضة 
على  الحرب  أعلنت  التي  السمعة،  سيئة  الجماعية   Anonymous
روسيا. وقد حظيت أنشطة هذه الجماعات بتأييد السلطات األوكرانية 
؛وأصبحوا معروفين باسم “جيش تكنولوجيا المعلومات” األوكراني.

البريد •  رسائل  وتسريب  سرقة  األلكترونيين  الحراس  نشاط  تضمن 
من  المالية  والمعلومات  والوثائق  المرور  وكلمات  اإللكتروني 
وفًقا   ،2022 مارس  في  واسع.  نطاق  على  الروسية  المنظمات 
لشركة األمن الرقمي الليتوانية )Surfshark(، شكلت بيانات اعتماد 
البريد اإللكتروني المتعلقة بروسيا التي تم تسريبها عبر اإلنترنت أكثر 

من نصف اإلجمالي العالمي.
الروسية •  لإلعالم  المنظمة  روسكومنادزور  شركة  من  مادة  ُسرقت 

بينما  روسيا،  لعموم  الحكومية  والتليفزيوني  اإلذاعي  البث  وشركة 
تم تسريب بيانات من وزارة الدفاع الروسية وشركة النفط )روسنفت( 

المدعومة من الدولة. 
الرقمي •  التحول  ووزير  األوكرانى  الوزراء  رئيس  نائب  طلب  بينما 

ميخايلو فيدوروف من مؤسسات حوكمة اإلنترنت فصل روسيا عن 
أساس  على  جماعًيا  رفًضا  فيدوروف  نداء  تلقى  العالمى.  اإلنترنت 
أن جوهر اإلنترنت يجب أن يظل غير سياسي. اليوم، تتلقى أوكرانيا 
االتحاد  يقدم  بينما  المتحدة،  الواليات  من  قوًيا  استخباراتًيا  تعاوًنا 
التعاون  سياسة  خالل  من  السيبرانية  القدرات  لبناء  دعًما  األوروبي 
المنظم الدائم )PESCO(. وفي الوقت نفسه، تم توقيع اتفاقية بين 
دائرة المحفوظات الحكومية في أوكرانيا واألرشيف الوطني للمملكة 
والنسخ  الحوسبية  البيانات  لتخزين  المؤقت  النقل  بشأن  المتحدة 
الحكومية  األرشفة  لمؤسسات  الرقمية  المواد  من  االحتياطية 

األوكرانية في حالة فقدانها المحتمل.

أمًرا حاسًما •  الخاصة لالتصال باإلنترنت  الفاعلة  الجهات  كان تمكين 
أيًضا، وتجلى ذلك في توفير إيلون ماسك لنظام األقمار الصناعية 
اإلذاعة  وهيئة  أوكرانيا  إلى   )SpaceX( لشركته  التابع   )Starlink(
كيفية  حول  إلرشادات   )Radio Free Europe( وإصدار  البريطانية 
 Onion( إلى  والوصول  االفتراضية  الخاصة  الشبكات  استخدام 
الدولة  مراقبة  لتجنب  المظلمة  اإلنترنت  شبكة  على   )Router

الروسية. 
   على جانب موازى, تعد المعلومات المضللة سالح آخر ثقيل فى تأثيره 
أوكرانيا  حرب  أثبتت  والتى  الرقمى,  الفضاء  على  المعركة  من  آخر  وجزء 
أهميتها فى التأثير على مسار الحرب. رافق هذا الجهد عدد كبير من عمليات 
في  بما  للحرب،  الروسي  الجمهور  دعم  لتقويض  المصممة  المعلومات 
ألوكرانيا  مؤيد  محتوى  لنشر  الروسية  التلفزيونية  القنوات  اختراق  ذلك 
وتعطيل الرسائل من المتصيدون والروبوتات الروس.حيث أعلنت مجموعة 
فبراير.   24 في   Twitter عبر  الروسية  الحكومة  ضد  حرًبا   )Anonymous(
منذ ذلك الحين، تمكن نشطاء القرصنة من الكشف عن مئات من قواعد 
بيانات الحكومة الروسية، ومهاجمة العديد من المواقع الحكومية، وحتى 
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رسائل  نشر  أجل  من  للكرملين  الموالية  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  اختراق 
مؤيدة ألوكرانيا ومعارضة للحرب بروسيا. وفى ذلك, تجند أوكرانيا ما يقرب 

500000 من نشطاء القرصنة.
الكرملين  لرواية  الروسية  والمواقع  الحسابات  تروجه  ما  مقابل  فى       
األمن  شركة  قبل  من  مايو  في  صدر  لتقرير  فوفًقا  أوكرانيا,  في  للوضع 
السيبراني )Mandiant(، أطلق قراصنة مدعومون من روسيا عدة حمالت 
إلى  باإلضافة  وعزلهم،  األوكرانيين  إضعاف معنويات  إلى  تهدف  تضليل 
التدابير الدفاعية الرقمية، ويقوم األوكرانيون أيًضا بحملة إعالمية فعالة، 

والتي تعد جزًءا من الحرب اإللكترونية مثلها مثل هجمات القرصنة. 
الناس  فيها  يشارك  التي  األولى  الحرب  أوكرانيا  حرب    تشكل  كما       
العاديون في جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي بفضل وسائل التواصل 
بكفاءة  أوكرانيا  ذلك,تستخدم  وفى  مكان.  كل  في  واإلنترنت  االجتماعي 
 Telegram(, )VKontakte(, )YouTube(( – جميع قنوات االتصال المتاحة

Instagram(( - لنشر موادها باللغات األوكرانية والروسية واإلنجليزية.
للحرب  المتطور  المفهوم  يطرح  الحديثة,  الحرب  لمالمح  نظرنا  وإذا     
الجندي،  ومفهوم  الحرب،  طبيعة  حول  جادة  أسئلة  وسيرها  اإللكترونية 

وممارسة الدعاية. ويمكن تحليل مالمح تلك الحرب كما يلى: 
على حد تعبير نائب رئيس الوزراء األوكرانى فيدوروف، يشهد العالم • 

والعشرين.  الحادي  القرن  األولى« في  اإللكترونية  العالمية  »الحرب 
الضوء،  بسرعة  تتحرك  أسلحة  الرموز  أصبحت  اإلنترنت،  عالم  في 
ويتم حشد الجيوش الرقمية. وتتميز تلك الحرب بأنها رخيصة نسبيا 
ويصعب تعقبها وقد تستهدف فى الوقت نفسه بنى تحتية باهظة 

الثمن. 
إن جنود هذه الحرب ليسوا مجرد “جنود عاديين أو حتى محاربين غير • 

نظاميين”. كما أنها تضم   جحافل من الممولين والمصرفيين ورجال 
األعمال التنفيذيين والمتسللين وأصحاب النفوذ والمهندسين “. 

بالرغم من عدم أرجحية فكرة انفصال بعض الدول عن شبكة األنترنت • 
تتفاقم  أن  يمكن  السياسية،  التوترات  بسبب  أنه،  إال  العالمية، 
التقنية،  القومية  التكنولوجى،  الفصل  نحو  العالمية  االتجاهات 
روسيا،  سعت  ذلك،  غرار  وعلى  المحلية.  البدائل  فى  االستثمار 
قانون  إقرار  إلى  الغربى،  التكنولوجى  الحصار  التخلص من  أجل  من 
اإلنترنت السيادى منذ مايو 2019، والذى يجعلها قادرة على االتصال 

بخوادم اإلنترنت من خالل األراضى الروسية فقط.  
من •  حيث  السيبرانى.  المجال  تنظم  حرب  قوانين  يوجد  ال  كذلك 

الصعب اتهام دولة بعينها فى شن الهجمات السيبرانية ألنه عادة ما 
الدول أفراد مجهولين anonymous أو شركات أمن رقمى  توظف 

خاصة لشن هذة الهجمات. 
هو   2022 عام  وأوكرانيا  روسيا  بين  للحرب  السيبراني  البعد  يعد  وختاما, 
فيها  الجانبين من ضغوط ال هوادة  كال  عانى  حيث  إلكتروني.  أول صراع 
النطاق  متسع  سيبراني  صراع  النتيجة  وكانت  اإللكترونيين.  الحراس  من 
ومستنزف للغاية، اشتمل الجزء األكبر منه على عمليات التأثير المعلوماتى. 
لكنها تضمنت أيًضا حملة روسية وغربية متواصلة الختراق البنية التحتية 
الوطنية الحيوية لبعضهما البعض وتعطيلها، ما أدى إلى سجال مكثف بين 

الهجوم والدفاع، مع سيطرة الدفاع على معظم الوقت. 
     لقد حددت الحرب الروسية األوكرانية بال شك العديد من معايير الحرب 
اإللكترونية الحديثة، ولكن ليس جميعها. على سبيل المثال، لم يستخدم 
حتى اآلن كال الجانبين قدرات إلكترونية هجومية عالية الجودة ضد بعضهما 

البعض )وبالتالي فهي ليست حرًبا إلكترونية كاملة النطاق وشاملة(. 
        ربما يكون الخطر األكبر هو أن البعد السيبراني للحرب بين روسيا 
اإللكتروني ومواجهة  الفضاء  خارج  إلى حدوث تصعيد  يؤدي  وأوكرانيا قد 
إذا  بالتأكيد  هذا  يحدث  أن  ويمكن  الناتو.  وحلف  روسيا  بين  انتشاًرا  أكثر 
الغربية  التحتية  البنية  إلكتروني مدمر ضد  تنفيذ هجوم  نجحت روسيا في 
إلى  ترقى  إلكترونية  عملية  الناتو  في  عضو  دولة  استخدمت  أو  الحيوية 
حتى  أوكرانيا.  في  الروس  هجوم مسلح ضد  أو  القوة  استخدام  مستوى 
الناتو قد أوضحتا مخاوفهما  المتحدة وحلف  الواليات  الحرب، كانت  قبل 
بشأن الخطر السابق. وشدد الرئيس األمريكي جو بايدن على أن االختراق 
اإللكتروني سيكون السبب األكثر ترجيًحا لدخول الواليات المتحدة نفسها 

“في حرب حقيقية” ضد قوة عالمية. 
        ويبقى التساؤل, هل تعد الحرب الدائرة فى المجال السيبرانى بداية لما 

يمكن أن نطلق عليه “الحرب العالمية اإللكترونية األولى”؟ 
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 X-37B الطائرة الفضائية
تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في قدرة التحمل

تعد مركبة االختبار المدارية X-37B، التي قامت شركة بوينغ )Boeing(  ببنائها، عبارة عن برنامج يهدف 
إلى تجربة تقنيات إلنتاج منصة اختبار فضائية غير مأهولة موثوقة وقابلة لالستعمال المتكرر، من أجل 
القوات الجوية األمريكية، وقد سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في طول فترة التحمل، بعد قضاء 908 أيام 

في المدار قبل أن تهبط في مركز كينيدي للفضاء التابع لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء -ناسا 
)NASA(، في فلوريدا في الساعة 5:22 صباحًا بالتوقيت الشرقي، في الثاني عشر من نوفمبر.

وقد تجاوز هذا الرقم القياســـي السابق البالغ 780 يومًا في 
المدار.

ومع إتمام مهمتها السادسة بنجاح، أتمت الطائرة الفضائية القابلة إلعادة 
ما  وقضت  الطيران،  من  ميل  مليار   1.3 من  أكثر  اآلن  حتى  االستخدام 
مجموعه 3774 يومًا في الفضاء، حيث أجرت تجارب للشركاء الحكوميين 

وأرباب الصناعة، مع القدرة على إعادتها إلى األرض ألجل التقييم.
وألول مرة، حملت المركبة الفضائية وحدة خدمة لزيادة قدرتها على مزيد 
من عدد الحموالت التي يمكنها نقلها. تم فصل الوحدة عن مركبة االختبار 

المدارية )OTV( قبل الخروج من المدار، ضمانًا لهبوط آمن وناجح.
القادرة  العالم  في  الفضائية  المركبات  أحدث  إحدى   X-37B الطائرة  تعد 
أرضي  مدار  في  للعمل  مصممة  وهي  الجوي،  الغالف  إلى  العودة  على 

منخفض، على ارتفاع 150 إلى 500 ميل فوق األرض.
يتم إطالق مركبة االختبار المدارية )OTV( أواًل في الفضاء بواسطة مركبة 
كطائرة  وتهبط  أخرى،  مرة  لألرض  الجوي  الغالف  تدخل  ثم  اإلطالق، 
 Boeing المائة من طائرة 120 في  بنسبة  وتصميمها مستمد  فضائية. 
الفضائية  المركبات  تقنيات  شقين:  ذات  واألهداف  السابقة.   X-40
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القابلة إلعادة االستخدام من أجل مستقبل أمريكا في الفضاء، والتجارب 
التشغيلية التي يمكن إعادتها وفحصها على األرض.

تقدم مّطرد
بدأت ناسا مشاريع الطائرات الصاروخية X-33 و X-34 و X-37 بالتعاون 
مع شركاء الصناعة. وقد ركزت مركبات X على تطوير اإلنجازات التكنولوجية 
الثاني،  الجيل  من  االستخدام  إلعادة  القابلة  اإلطالق  لمركبات  الرئيسية 
اعتمادًا على أن النمو الكبير في سوق مركبات اإلطالق التجاري سيمّكن 
عملية التمويل الخاص الواسع لمركبة اإلطالق الفضائية الجديدة القابلة 

إلعادة االستخدام )RLV( بعد أن انخفضت مخاطر التكنولوجيا واألعمال.
كبيرًا في فهم متطلبات  تقدمًا  ناسا  أحرزت وكالة  العمل،  من خالل هذا 
إلعادة  القابلة  الفضائية  المركبات  وتقنيات  المستقبلية  الفضائي  النقل 

االستخدام )RLV( الناشئة.
بدأت طائرة X-37 كمشروع لوكالة ناسا في عام 1999، قبل أن يتم نقلها 
إلى وزارة الدفاع األمريكية في عام 2004. وأجرت أول رحلة لها على شكل 

بوالية  الجوية،  إدواردز  قاعدة  في   ،2006 أبريل   7 في  هبوط  اختبار 
كاليفورنيا.

 ،USA-212 ،تم إطالق الطائرة الفضائية في أول مهمة مدارية
إلى  عودتها  وكانت   ،Atlas V صاروخ  باستخدام   2010 أبريل   22 في 
الحراري  للدرع  اختبار  أول  بمثابة   2010 ديسمبر   3 في  بنجاح  األرض 

للمركبة ولنظام المناولة الديناميكية الهوائية فوق الصوتية.
جرت عملية إطالق ثانية للطائرة الفضائية )X-37( في 5 مارس 2011، 
األرض في  إلى  عادت  ثم   ،)USA-226( عليها  ُأطلق  التي  المهمة  في 

16 يونيو 2012.
فتم   ،)USA-240( مسمى  تحت   ،)X-37( للطائرة  الثالثة  المهمة  أما 

سجلت الطائرة 
الفضائية القابلة 
إلعادة االستخدام 
طيرانًا لمسافة أكثر من 1.3 
مليار ميل
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الجوية  فاندنبرج  قاعدة  في  وهبطت   ،2012 ديسمبر   11 في  إطالقها 
)Vandenberg AFB( في 17 أكتوبر 2014.

تم إطالق المهمة الرابعة للطائرة )X-37(، تحت مسمى )USA-261(، في 
20 مايو 2015، وهبطت في 7 مايو 2017 في مركز كينيدي للفضاء.

هبطت مركبة االختبار المدارية )X-37B Orbital Test Vehicle( بعد إتمام 
مهمتها الخامسة في منشأة هبوط المكوك بمركز كينيدي للفضاء في 27 

أكتوبر 2019.

نسخة معدلة التصميم
 Boeing( في عام 1999، اختارت ناسا شركة بوينغ ألنظمة الدفاع المتكاملة
Integrated Defense Systems( لتصميم وتطوير مركبة مدارية، بناها 

.Boeing›s Phantom Works فرع كاليفورنيا لشركة
اسُتمّد التصميم األيروديناميكي لطائرة )X-37( من مركبة مكوك الفضاء 

المدارية األكبر حجمًا، وبالتالي فإن طائرة )X-37( تتصف بنسبة رفع إلى 
 Mach سحب مماثلة، ونطاق عرضي أقل على ارتفاعات أعلى وأرقام ماخ
التابعة لوكالة مشاريع األبحاث  التكنولوجيا فوق الصوتية  مماثلة لمركبة 

.)DARPA( الدفاعية المتقدمة
 / كم   3.1 بسرعة   )a ΔV )Delta-v الفضائية  المركبة  مدار  تغيير  تطّلب 
 X-37 ثانية. وكان الهدف المبكر للبرنامج هو أن تلتقي الطائرة الفضائية
بأقمار صناعية وإجراء إصالحات فيها. تم تصميم X-37 بحيث يتم نقلها 
إلى المدار في حجرة الشحن على متن المكوك الفضائي، ولكنها خضعت 
إلعادة تصميم إلطالقها على متن صاروخ Delta-4 أو صاروخ مماثل بعد 

أن تقرر أن رحلة المكوك ستكون غير اقتصادية.
تم نقل مشروع X-37 من وكالة ناسا إلى لوكالة مشاريع األبحاث الدفاعية 
البرنامج  أصبح  ذلك،  وبعد   .2004 13 سبتمبر  )DARPA( في  المتقدمة 
من  كجزء   X-37 الفضائية  للطائرة   DARPA وكالة  روجت  سريًا.  مشروعًا 
كارثة  منذ  األمريكية  الدفاع  وزارة  اتبعتها  التي  المستقلة  الفضاء  سياسة 

تشالنجر 1986.
ستطور  أنها  األمريكية  الجوية  القوات  أعلنت   ،2006 نوفمبر   17 وفي 
النسخة  تسمية  وتم  لناسا،  التابعة   X-37A طائرة  من  الخاصة  نسختها 

.X-37B OTV الخاصة بالقوات الجوية

مميزات خاصة
استنادًا إلى تصميم X-37 من قبل وكالة ناسا، تم تصميم مركبة االختبار 
دارية  ارتفاعات  إلى  عمودّيًا  إلطالقها   )OTV( المأهولة  غير  المدارية 
منخفضة حول األرض؛ بحيث يمكنها إجراء تجارب واختبار تكنولوجيا الفضاء 

على المدى البعيد.
عند قيادة المركبة المدارية من األرض، تعود إلى الدخول ذاتيًا إلى الغالف 

الجوي وتنزل وتهبط أفقيًا على أحد المدارج.
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التابع لوكالة ناسا تتمتع    Shuttle Orbiter المكوك إنها أول مركبة بعد 
بالقدرة على إعادة التجارب إلى األرض لمزيد من التحليل، ولكن بالنظر إلى 
بقائها في المدار لمدة تبلغ 270 يومًا أو أكثر، يمكن لـلمركبة X-37B البقاء 

في الفضاء لفترة أطول.
تشمل التقنيات التي يتم اختبارها في البرنامج التوجيه المتطور والمالحة 
والتحكم وأنظمة الحماية الحرارية وإلكترونيات الطيران، والهياكل ووسائل 
إلعادة  القابل  المطابق  والعزل  العالية،  الحرارة  درجات  تتحمل  التي  العزل 
االستخدام وأنظمة الطيران الكهروميكانيكية خفيفة الوزن، وأنظمة الدفع 
المتقدمة، والمواد المتقدمة، والطيران المداري الذاتي، والعودة للدخول 

والهبوط.
يتم تشغيل X-37B بواسطة محرك Aerojet واحد يستخدم الوقود القابل 

للتخزين.
N، ويوفر نظام   700 نحو  إلى  الرئيسي قوة دفع تصل  الدفع  يوفر نظام 
الدفع في الطائرة )X-37B( إجمالي ΔV بما يقرب من 3.1km / s على مدار 
المهمة. ويتم توليد الطاقة من خالل مجموعة شمسية تتكون من خاليا 

Gallium Arsenide الشمسية.
المرفوع، وهي تشبه مكوك  الجسم  تتميز طائرة X-37B بتصميم يشبه 
في  ما  أفضل  بين  التصميم  ويجمع  حجمه.  ربع  تعادل  لكنها  الفضاء، 
الطائرات والمركبات الفضائية في نظام ميسور التكلفة وسهل التشغيل 

والصيانة.

فصل وحدة الخدمة
2020 من قاعدة كيب  17 مايو  الحالية، OTV-6، في  المهمة  تم إطالق 

.Atlas V كانيفرال على متن صاروخ
الفضائية:  العمليات  رئيس  سالتزمان،  تشانس  الجنرال  قال  جانبه،  من 
في  التعاون  على  الفضاء  قوة  تركيز  على  الضوء  المهمة  هذه  “تسلط 
استكشاف الفضاء، وتوسيع إمكانية الوصول منخفض التكلفة إلى الفضاء 

لشركائنا، داخل إدارة القوات الجوية وخارجها”.
قبل   )OTV( المدارية  االختبار  مركبة  عن  بنجاح  الخدمة  وحدة  فصل  تم 
الهبوط، وهو عمل ضروري بسبب القوى الديناميكية الهوائية التي تتعرض 
لها مركبة X-37B عند العودة للدخول إلى الغالف الجوي. وسيتم  قريبًا 

االستغناء عن وحدة الخدمة تماشيًا مع أفضل الممارسات.
استضافت مهمة OTV-6 وحدة هوائي الترددات الالسلكية الكهروضوئية 
لمختبر األبحاث البحرية. وقد استفادت هذه التجربة من األشعة الشمسية 
في  األرض  إلى  الطاقة  نقل  بهدف  وذلك  لألرض،  الجوي  الغالف  خارج 

شكل طاقة موجات تردد الراديو.
تضمنت التجارب التي تم استضافتها خالل المهمة السادسة تجربة طاقة 
شمسية صممها مختبر األبحاث البحرية، باإلضافة إلى قمر صناعي صممه 

تم نشر العديد من 
تجارب ناسا على مركبة 

OTV-6 االختبار المدارية



تقنيات
96

العـدد 611 | ديسمبر 2022

وصنعه طالب في أكاديمية القوات الجوية األمريكية، بالشراكة مع مختبر 
أبحاث القوات الجوية.

عدة تجارب
تجربة  تضمنت  وقد  متنها،  على  ناسا  تجارب  من  العديد   OTV-6 حملت 
التعرض للمواد واالبتكار التكنولوجي في الفضاء )METIS-2( طالء التحكم 
من  للحماية  المرشحة  والمواد  المطبوعة  اإللكترونية  والمواد  الحراري 

اإلشعاع.
تتكون METIS-1، التي حملتها مركبة االختبار المدارية OTV-5، من عينات 

ألواح متشابهة مثبتة على مركبة الطيران.
سيستفيد علماء ناسا من البيانات التي تم جمعها بعد أن قضت المواد أكثر 
من 900 يومًا في المدار، ومن مقارنة التأثيرات المرصودة بمحاكاة األرض، 

والتحقق من صحة نماذج البيئة الفضائية وتحسينها.
وتهدف تجربة أخرى لوكالة ناسا إلى التحقيق في تأثير البذور للفضاء فترات 
طويلة؛ حيث يهتم العلماء بمقاومة البذور وقابليتها للتأثر بالضغوط غير 
إنتاج  التجربة  وستفيد  اإلشعاع.  سيما  وال  الفضاء،  بيئة  في  المسبوقة 

المحاصيل الفضائية في المهام المستقبلية بين الكواكب، وإنشاء قواعد 
مأهولة بشكل دائم في الفضاء.

 X-37B برنامج  مدير  فريتشن،  جوزيف  المقدم  قال  السياق،  هذا  في 
على  القدرة  “إن  الجوية:  القوات  إدارة  لدى  السريعة  القدرات  مكتب  في 
تحاليل متعمقة  بأمان إلجراء  الوطن  إلى  وإعادتها  المدار  تجارب في  إجراء 
العلمي.  والمجتمع  الجوية  القوات  إلدارة  قيمتها  أثبتت  قد  األرض  على 
لقد سمحت لنا إضافة وحدة الخدمة على OTV-6 باستضافة المزيد من 

التجارب أكثر من أي وقت مضى”.

أمضت مركبة االختبار 
الذاتية الحركة 908 يومًا 

في المدار

الخصائص العامة
المهمة األساسية: مركبة االختبار التجريبية• 
 •Boeing المقاول الرئيسي: بوينغ
اإلرتفاع: 2.9 متر• 
الطول: 8.9 متر• 
باع الجناح: 4.5 متر• 
وزن اإلطالق: 4990 كغ• 
الطاقة: الخاليا الشمسية من زرنيخيد الغاليوم مع بطاريات • 

ليثيوم أيون
 • United Launch Alliance Atlas V اإلطالق:  مركبات 

SpaceX Falcon 9 501(( و
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بقلم: عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

ال يمكن لدولة تحقيق جميع 
مصالحها السياسية واالقتصادية 
دفعة واحدة، فالدولة مرتبطة 
بشكل أساسي بتحقيق االستقرار 
السياسي واالقتصادي الداخلي، 
وفي الوقت ذاته، مرتبطة 
بمنظومة معقدة من العالقات 
الخارجية تبدأ بالدول المجاورة ثم 
اإلقليم، ثم ذات القومية الواحدة، 
ثم العالم، إضافة إلى شبكتها 
الخاصة المؤلفة من دول صديقة 
وشريكة وحليفة وأخرى تناصبها 
العداء التاريخي، الذي يطرأ ضمن 
المتغيرات السياسية.
أصعب ما تواجهه الدول عمومًا 
هو االستقرار السياسي 
واالقتصادي الداخلي، ويبذل 
الساسة المحترفون جهودًا 
عظمى لحماية بنيان الدولة 
الداخلي، سواء بوضع وتنفيذ 
السياسات التشريعية والقانونية 
واالقتصادية واالجتماعية 
الشاملة، التي تتناسب مع 
الحاجات والمتطلبات اإلنسانية 
في الدولة، والتي يجب أن 
تتناسب مع حجم موارد الدولة 
وإمكانياتها الطبيعية واالقتصادية،

تضمن  والتي  وغيرها،  والتعليمية  والصحية  والثقافية  األمنية  السياسات  وتنفيذ  وضع  كذلك 
األمن والرفاهية، وتضمن أيضًا إمكانيات النمو والتطور، فتصبح التحديات أمام ذلك كله، متطلبًا 
ضخمًا في ظل وجود تهديدات داخلية، في بعض األحيان، كالجماعات اإلرهابية أو المشكالت 

اإلثنية والطائفية، أو الضغوطات السكانية كاندفاع الالجئين إلى حدود الدولة.
في الغالب، يمكن للساسة المحترفين السيطرة على األوضاع الداخلية، وتشجيع طرفي المعادلة، 
الحكومة والشعب، على المضي نحو االستقرار بالمراقبة وتحديث السياسات أواًل بأول، ولكن في 
المقابل، تواجه الدولة غالبًا صعوبة في استقرار عالقاتها الخارجية، فالدولة ليست وحدها من يقرر 
طبيعة تلك العالقات، بل هي مرتبطة بطرف آخر أو أكثر، وهذا الطرف لديه مصالح أخرى، بعضها 
يتعارض مع مصالح الدولة نفسها، وقد رأينا مؤخرًا كيف دعم االتحاد األوروبي الواليات المتحدة 
تجاه العقوبات على روسيا، لكنهم توقفوا ومارسوا الصمت المخيف تجاه التصعيد مع الصين، 

حول موضوع تايوان، حيث ال يمكن ألوروبا أن تتحمل قطيعة أخرى مع الصين.
أن  ومع  واحدة،  دفعة  والخارجي  الداخلي  التوازن  إحراز  على  قادرة  المتحدة  الواليات  أن  يبدو  ال 
اإلدارة األميركية تبذل جهودًا كبرى لمواجهة التحديات الداخلية وعلى رأسها االنكماش والتضخم 
ومشكلة الوظائف وتباطؤ االقتصاد، وتحاول إرضاء الشعب األميركي بأي ثمن، إال أنها وقعت 
في تضارب مصالح خارجية عمالقة مع كل من روسيا والصين، عدا عن مشكالتها المزمنة مع 

تركيا وإيران وكوريا الشمالية.
ومع تزايد التهديدات لتحرك الصين باتجاه تايوان، فإن الواليات المتحدة لن تتمكن من إيجاد دعم 
أوروبي يمهد لها حربًا بالوكالة، كما حدث في أوكرانيا، بل سيصبح لزامًا عليها، وحسب التعهدات 

األميركية القائمة، بالتدخل المباشر، والذي سيعني بال شك، حربًا عالمية ثالثة.
التصرفات  على  البالغ  غضبها  ومع  الصين  أن  المتحدة،  الواليات  يطمئن  الذي  الوحيد  الشيء 
التايوانية، من وجهة نظرها، وعلى زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي لتايوان، ما زالت تحتفظ 
المتحدة  الواليات  يجعل  والذي  الحرب،  تلك  نشوب  تمنع  قد  التي  والحكمة  والوعي  بالنضوج 

متأكدة أن الصين ستجد حاًل دبلوماسيًا في نهاية المطاف، ولن يتكرر ما حدث مع روسيا.
مكلفة  ستكون  الحرب،  لمنع  الصينية  الحكمة  أن  يعلمون  أوروبي،  دعم  دون  ومن  األميركان، 
سياسية  إشارة  أية  يبدون  وال  يتلكؤون  لذلك  اقتصادية،  أو  سياسية  ناحية  من  سواء  للغاية، 
زعماء  قمة  خالل  بينج  جين  الصيني شي  نظيره  مع  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  لقاء  الحتمال 
مجموعة الـ 20 في جزيرة بالي اإلندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر، أو في العاصمة التايالندية 
بانكوك خالل »منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ«، مع أن الصينيين ألمحوا 
إلى احتمالية ذلك، ولكن األميركان ما زالوا مترددين، ويخشون أن يجدوا أنفسهم في مصيدة 

مخارج ومنافذ الحكمة الصينية، التي يصعب الخروج منها.
المتحدة، وضمن رؤية  العربية  أن دولة اإلمارات  القاصي والداني،  المعاصر، يشهد  التاريخ  في 
المصالح  تحقيق  من  تمكنت  تعالى،  الله  رعاه  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  سيدي  وسياسة 
والنمو  واالستقرار  األمن  فحققت  والشفافية،  والنزاهة  الحب  درجات  بأعلى  جميعًا،  الداخلية 
الخارجية  عالقاتها  شبكة  حجم  في  العالم  دول  تصدرت  ذاته،  الوقت  وفي  الداخلي،  والتطور 
الخارجية  والعالقات  والتحالفات  الشراكات  بإقامة  العليا،  اإلمارات  دولة  مصالح  تحقق  التي 
الدافئة المميزة، بنبذ ومكافحة العنف والتطرف واإلرهاب وتطوير وازدهار العالقات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية وإرساء السالم العادل، الذي تنشده األجيال الحاضرة والقادمة.

أميركا في مصيدة 
الحكمة الصينية
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

محبة  المسلم  على  الواجبة  اإليمانية  الفروض  من 
َم وأن تكون هذه المحبة  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ النبي  َصلَّ
أكثر من كل الناس، ألنه البشير الذي بشرنا بالخيرات 
به  وأنقذنا  والمبرات  الطاعات  إلى  به  الله  وهدانا 
من ظالم الجهل والكفر وأخرجنا إلى اإليمان والنور 

والهداية.
يحبَّ  حتى  المسلم  نفس  في  اإليمان  يكتمل  وال 
َم أعظم المحبة وأصدقها  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ النبي َصلَّ

وأثبتها وأدومها قوال وفعال ، ظاهرا وباطنا.
ى  َصلَّ ِه  اللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َعْنُه،  ُه  اللَّ َرِضَي  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن 
ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، اَل ُيْؤِمُن  َم َقاَل: »َفو َالَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ
رواه  َوَوَلِدِه«  َواِلِدِه  ِمْن  ِإَلْيِه  َأَحبَّ  َأُكوَن  ى  َحتَّ َأَحُدُكْم 

البخاري ومسلم. 
َم »اَل  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل النَّ
ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه  َأُكوَن َأَحبَّ  ى  َأَحُدُكْم، َحتَّ ُيْؤِمُن 

اِس َأْجَمِعيَن« رواه البخاري ومسلم. َوالنَّ

محبة النبي 
صبى الله 
عليه وسلم

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي

جامع الشيخ 
زايد في 
أندونيسيا

ى  ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنُه َقاَل: َقاَل النَّ عن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَّ
ُيِحبَّ  ى  َحتَّ اإِليَماِن  َحاَلَوَة  َأَحٌد  َيِجُد  َم: »اَل  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه 
اِر َأَحبُّ ِإَلْيِه  ى َأْن ُيْقَذَف ِفي النَّ ِه، َوَحتَّ ُه ِإالَّ ِللَّ الَمْرَء اَل ُيِحبُّ
ُه  ى َيُكوَن اللَّ ُه، َوَحتَّ ِمْن َأْن َيْرِجَع ِإَلى الُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأْنَقَذُه اللَّ

ا ِسَواُهَما«رواه البخاري. َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّ
َم: ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ومن ثمرات محبة النبي َصلَّ

-الفوز بمحبة الله تعالى.
َم يوم القيامة. ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ -القرب من النبي َصلَّ

-السعادة القلبية  الحقيقية.
َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ محمد  النبي  لسنة  الحقيقي  -االتباع 

َم. ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ َم -محبة أصحاب النبي َصلَّ َوَسلَّ
األقوال  في  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ بالنبي  -االقتداء 

واألفعال واألخالق.
شريعته  وجمال  أحكامه  ويسر  اإلسالم  سماحة  -إظهار 

الغراء.

شرق  في  إيماني  حضاري  معلم  هو 
أندونيسا  دولة  في  اإلسالمي  العالم 
حيث  سولو،  مدينة  في  الصديقة  
يمثل تجسيدًا واقعيًا للعالقات الراسخة 
أرساها  التي  الصديقتين  الدولتين  بين 
صاحب  المؤسس  الوالد  له  المغفور 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

ويمثل هذا المسجد عالمة حضارية ساطعة على 
عمق عالقات األخوة بين الدوليتن والتعاون البّناء 
الخير والرفاه والمحبة، وتطوير  يدّر  الذي  والنافع 

الصداقة االستراتيجة بين البلدين الصديقين.
ويجسد هذا الجامع صفحة بيضاء مشرقة في تاريخ 
العطاء االنساني  لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وبذلها للخير شرقًا وغربًا حيثما دعت الحاجة لغرس 
الحضارة اإلسالمية وشريعتها السمحة وتعاليمها 

الوّضاءة لخير اإلنسانية جمعاء. 

طيب الله ثراه.
الله  زايد رحمه  المغفور له الشيخ  وتيّمنا بذكرى 
، ُبني هذا الجامع مطابقًا لتصميم جامع الشيخ 
اإلمارات  دولة  عاصمة  ظبي  أبو  في  الكبير  زايد 
العربية المتحدة ، واستعمل في بنائه زخارف تمثل 
الحضارة االندونيسية ليكون ذلك شاهدًا للتواصل 
الثقافات  بين  اإلنساني  والتمازج  الحضاري 

اإلسالمية الحضارية والمعمارية.
المصلين،  من  آالف   10 لعدد  المسجد  ويتسع 
واشتمل بناؤه على 56 قبة بديعة تتوسطها القبة 
الرئيسة فوق قاعة الصالة وتعلو المسجد 4 مآذن 
شامخة في السماء تصدح باآلذان وذكر الله تعالى. 
الثاني  -21ربيع  بتاريخ  المسجد  افتتاح  تم  وقد 
برعاية  نوفمبر 2022-م    15 الموافق  1444-هـ 
وحضور صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ـ حفظه الله ورعاه ـ  وحضور رئيس دولة أندونيسا 

جوكو ويدودو رئيس دولة أندونيسيا الصديقة .
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درع الوطن... مسيرة وطن 

تأسس االتحاد النسائي عام 1974 وباشر عمله عام 1976 وشهدت أبوظبي 
أول اجتماعات موسعة التقت فيها وفود جمعيات نسائية للبحث عن أفضل 
الوسائل التي تضمن للمرأة في دولة اإلمارات القيام بدورها على أكمل وجه 

من أجل المشاركة في النهضة الوطنية.
تأسيس  تشجيع  ضرورة  على  العام  لإلتحاد  االساسي  النظام  نص  وقد 
جمعيات نسائية في كافة اإلمارات تنضم بدورها إلي اإلتحاد والتعاون معه 
كما يقوم اإلتحاد أيضًا بالتنسيق بين الجمعيات النسائية وتقييم طاقاتها 
المادية إلمدادها بما تحتاج إليه من خبرات أو مساعدات معنوية أو مادية 
والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة من وزارات أو مؤسسات بما يعود على 
القطاع النسوي في البالد بالنفع العام باإلضافة إلي اإلتصال بالمنظمات 
واللقاءات  المؤتمرات  كافة  في  واإلشتراك  والعالمية  العربية  النسائية 

النسوية والعربية.

الرجل واإلتحاد

نهيان  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  السمو   تلك هي كلمات صاحب 
رئيس الدولة وهو يتكلم في عيدنا الوطني عن االتحاد.

 وهي كلمات تعبر بصدق عن أنبل غاية يمكن أن تؤدي اليها أعظم 
إنجاز  الي  المؤدية  الطريق  هو  وإنما  لذاته  يراد  ال  فاإلتحاد  وسيلة، 

أعظم الغايات : مصلحة األمة وسعادة االنسان الذي يعيش أرضها
 إن كثيرًا من الدول تولد وتمضي في حياتها بال هدف وتعيش مقبل 
أيامها في فراغ ، ذلك ألنها تبدأ مسيرتها دون أن تحدد لنفسها وسيلة 
تنطلق منها وال غاية تنطلق إليها ، وتنتهي الي التخبط في الظالم 

الى ما ال نهاية.
دولة اإلمارات ولدت فجعلت من مولدها وسيلة ، وحددت منذ البدء 
لنفسها غاية ، ذلك ألن عناية الله قد شاءت أن يقيض الله لها من 
بين أبنائها رجاًل توافرت فيه سيما الزعامة من خلق عظيم وفراسة 

من ذاكرة عدسة درع الوطن

سمو الشيخة فاطمة تتحدث الى درع الوطن: “أشعر 
بالسعادة لما تحقق لهذه الدولة من توحيد بعد تشتت ، 

ونور علم بعد جهل”

من الذاكرة
ديسمبر

العدد: 137
ديسمبر 1982

وبعد نظر وإحساس بالمسئولية تجاه الشعب.
وكان هذا الرجل ، زايد يعمل ليوم مولد دولة اإلمارات ويفكر فيما 
يمكن أن تحققه لشعبها في مستقبل أيامها ، وجعل همه األول 
انسان اإلمارات اليمانه بأن اإلنسان هو أساس كل عملية حضارية 

به تبنى الدول وألجله تقام .

قواتنا المسلحة تجدد البيعة 
للقائد وتواصل معه المسيرة 
لتدعيم اإلتحاد وتوطيد أركانه

إلى اخوانه: ضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى 
الحادية عشر للعيد الوطني يصادف يوم الثاني من ديسمبر سنة 1982 
الذكرى الحادية عشرة لقيام دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي مناسبة 
عزيزة وغالية ، وحدث تاريخى له داللته بالنسبة لشعب اإلمارات العربية 

واألمة العربية بأسرها من الخليج الى المحيط. 
ففي مثل هذا اليوم العظيم انتقل وطننا بمشيئة الله بخطى واسعة من 
مرحلة الى مرحلة أخرى مغايرة ، وولدت على ضفاف الخليج دولة حرة 
، وصار لالمارات كيان وطني مستقل ، وعلم خفاق ، وسياسة وطنية 

وقومية ودولية تنبع من مصلحتها ، وتستهدف منفعة شعبها وأمتها.

االتحاد هو مصلحة االمة بكاملها سواء 
في أمنها أو اقتصادها

خليفة بن زايد آل نهيان
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Features
Primary Mission: Experimental test 
vehicle
Prime Contractor: Boeing
Height: 2.9 metres
Length: 8.9 metres
Wingspan: 4.5 metres
Launch Weight: 4,990 kilogrammes
Power: Gallium Arsenide Solar Cells with 
lithium-Ion batteries
Launch Vehicles: United Launch Alliance 
Atlas V (501) and SpaceX Falcon 9

Mission marked the first time 
the vehicle hosted a service 
module

The X-37 began as a NASA 
project in 1999

Multiple NASA experiments 
were deployed on OTV-6

The service module successfully separated from the OTV be-
fore landing, which is a necessary activity due to the aerody-
namic forces experienced by the X-37B vehicle upon re-en-
try. The service module will soon be disposed of in accor-
dance with best practices. 
The OTV-6 mission hosted the Naval Research Laboratory’s 
Photovoltaic Radio frequency Antenna Module. This experi-
ment harnessed solar rays outside of Earth’s atmosphere and 
aimed to transmit power to the ground in the form of radio 
frequency microwave energy.
Hosted experiments during the sixth mission included a so-
lar energy experiment designed by the Naval Research Lab, 
as well as a satellite designed and built by cadets at the U.S. 
Air Force Academy in partnership with the Air Force Research 
Laboratory. 
Several Experiments
Multiple NASA experiments were deployed on OTV-6. The 
Materials Exposure and Technology Innovation in Space (ME-
TIS-2) included thermal control coatings, printed electronic 
materials, and candidate radiation shielding materials. 
METIS-1, which fl ew on OTV-5, consisted of similar sample 
plates mounted on the fl ight vehicle. 

NASA scientists will leverage data collected after the materi-
als have spent 900+ days in orbit and compare observed ef-
fects to ground simulations, validating and improving the 
precision of space environment models.
Another NASA experiment aims to investigate the eff ect of 
long-duration space exposure on seeds. Scientists are inter-
ested in the seeds’ resistance and susceptibility to space envi-
ronment-unique stresses, notably radiation. The experiment 
will inform space crop production for future interplanetary 
missions and the establishment of permanently inhabited 
bases in space. 
“The ability to conduct on-orbit experiments and bring them 
home safely for in-depth analysis on the ground has proven 
valuable for the Department of the Air Force and scientifi c 
community. The addition of the service module on OTV-6 al-
lowed us to host more experiments than ever before,” in-
formed Lt. Col. Joseph Fritschen, DAF Rapid Capabilities Of-
fi ce’s X-37B Programme Director. 
Reference Text/Photo:
www.boeing.com
www.af.mil
www.spaceforce.mil

Multiple NASA experiments were deployed on OTV-6
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Redesigned Version
In 1999, NASA selected Boeing Integrated Defense Systems 
to design and develop an orbital vehicle, built by the Califor-
nia branch of Boeing’s Phantom Works.
The X-37’s aerodynamic design was derived from the larger 
Space Shuttle orbiter, hence the X-37 has a similar lift-to-drag 
ratio, and a lower cross range at higher altitudes and Mach 
numbers compared to Defense Advanced Research Projects 
Agency’s (DARPA) Hypersonic Technology Vehicle. 
A requirement for the spacecraft called for a ΔV (Delta-v) of 
3.1 km/s to change its orbit. An early goal for the programme 
was for the X-37 to rendezvous with satellites and perform 
repairs. The X-37 was designed to be carried into orbit in the 
Space Shuttle’s cargo bay, but underwent redesign for launch 
on a Delta-4 or comparable rocket after it was determined 
that a shuttle fl ight would be uneconomical.
The X-37 project was transferred from NASA to DARPA on 
September 13, 2004.  Thereafter, the programme became a 
classifi ed project. DARPA promoted the X-37 as part of the 
independent space policy that the United States Depart-
ment of Defense has pursued since the 1986 Challenger di-
saster.
On November 17, 2006, the U.S. Air Force announced that it 
would develop its own variant from NASA’s X-37A. The Air 
Force version was designated the X-37B OTV. 
Special Features
Based on NASA’s X-37 design, the unmanned OTV is de-
signed for vertical launch to low Earth orbit altitudes where it 
can perform long duration space technology experimenta-
tion and testing. 
Upon command from the ground, the OTV autonomously 
re-enters the atmosphere, descends, and lands horizontally 
on a runway. 
It is the fi rst vehicle since NASA’s Shuttle Orbiter with the abil-
ity to return experiments to Earth for further analysis, but 
with an on-orbit time of 270 days or greater, the X-37B can 
stay in space for much longer.
Technologies being tested in the programme include ad-
vanced guidance, navigation and control, thermal protec-
tion systems, avionics, high temperature structures and 
seals, conformal reusable insulation, lightweight electrome-
chanical fl ight systems, advanced propulsion systems, ad-
vanced materials and autonomous orbital fl ight, re-entry 
and landing.
X-37B is powered by a single Aerojet engine using storable 
propellants. 
The Main Propulsion System provides a thrust of about 700 N 
and X-37B’s propulsion system is capable of providing a total 
ΔV of nearly 3.1km/s over the course of a mission. Power gen-

eration is accomplished with a solar array consisting of Galli-
um Arsenide solar cells.
The X-37B has a lifting body-style and landing profi le that is 
similar to the Space Shuttle, but the vehicle is one-fourth the 
size. The design combines the best of aircraft and spacecraft 
into an aff ordable system easy to operate and maintain.
Service Module Separation
The current mission, OTV-6, was launched on May 17, 2020 
from Cape Canaveral on an Atlas V. 
“This mission highlights the Space Force’s focus on collabo-
ration in space exploration and expanding low-cost access 
to space for our partners, within and outside of the Depart-
ment of the Air Force (DAF),” said Gen. Chance Saltzman, 
Chief of Space Operations.

The sixth X-37B with its service module placed inside its 
payload
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X-37B Space 
Plane Sets New 
Endurance Record

The vehicle features many elements that 
mark a fi rst use in space, including:

• Avionics designed to automate all de-orbit and landing 
functions.
• Flight controls and brakes using all electro-mechanical
 actuation; no hydraulics on board.
• Built using a lighter composite structure, rather than
 traditional aluminium.
• New generation of high-temperature wing 
leading-edge tiles and toughened uni-piece fi brous 
refractory oxidation-resistant ceramic tiles.
• Advanced conformal reusable insulation blankets.
• Toughened uni-piece fi brous insulation impregnated 
silica tiles.

Autonomous Test Vehicle 
spent 908 days on orbit

The reusable space plane 
has flown over 1.3 billion 
miles

can be returned to, and examined, on Earth.
Steady Progress
NASA began the X-33, X-34, and X-37 rocket plane 
projects along with industry partners. The X-vehicles 
focussed on developing key technological advances 
for second generation reusable launch vehicles on 
the premise that major growth of the commercial 
launch market would enable signifi cant private fi -
nancing of a new Reusable Launch Vehicle (RLV) 
once the technology and business risks were re-
duced.
Through that work, NASA made substantial progress 
in understanding future space transportation re-
quirements and emerging RLV technologies. 
The X-37 began as a NASA project in 1999, before be-
ing transferred to the U.S. Department of Defense in 
2004. It conducted its fi rst fl ight as a drop test on 
April 7, 2006, at Edwards Air Force Base, California. 
The spaceplane’s fi rst orbital mission, USA-212, was 
launched on April 22, 2010 using an Atlas V rocket. Its 
successful return to Earth on December 3, 2010 was 
the fi rst test of the vehicle’s heat shield and hyper-
sonic aerodynamic handling. 
A second X-37 was launched on March 5, 2011, with 
the mission designation USA-226; it returned to 
Earth on June 16, 2012. 
A third X-37 mission, USA-240, launched on Decem-
ber 11, 2012 landed at Vandenberg AFB on October 
17, 2014. 
The fourth X-37 mission, USA-261, was launched on 
May 20, 2015 and landed on May 7, 2017 at Kennedy 
Space Center.
The X-37B Orbital Test Vehicle Mission 5 successfully 
landed at Kennedy Space Center Shuttle Landing Fa-
cility on October 27, 2019.
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X-37B Space X-37B Space 
Plane Sets New Plane Sets New 
Endurance RecordEndurance Record

This surpassed its previous record of 780 days on-orbit.
With the successful completion of its sixth mission, the reus-
able space plane has now fl own over 1.3 billion miles and 
spent a total of 3,774 days in space where it conducts experi-
ments for government and industry partners with the ability 
to return them to Earth for evaluation.
For the fi rst time, the space vehicle carried a service module 
to augment the number of payloads it can haul. The module 
separated from the OTV prior to de-orbiting ensuring a safe 

and successful landing. 
The X-37B is one of the world’s newest and re-entry space-
craft, designed to operate in low-earth orbit, 150 to 500 miles 
above the Earth.
The OTV is fi rst boosted into space by a launch vehicle, then 
re-enters Earth’s atmosphere and lands as a spaceplane. It is a 
120 per cent scaled derivative of the earlier Boeing X-40. The 
objectives are twofold; reusable spacecraft technologies for 
America’s future in space and operating experiments which 

The Boeing-built X-37B Orbital Test Vehicle (OTV), a programme to demonstrate technologies for a reliable, reusable, 
unmanned space test platform for the U.S. Air Force (USAF), set a new endurance record after spending 908 days on or-
bit before landing at the National Aeronautics and Space Administration’s (NASA) Kennedy Space Center in Florida at 
5:22 a.m. ET, on November 12. 
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T-ATS can embark any type of containerised, standalone sys-
tem. Future payloads could include: Cyber, EW, Decoy and 
Surveillance packages. 
The keel for the lead ship of the class, T-ATS 6, was laid in Oc-
tober 2019. Designated T-ATS 7, the second ship was laid in 
February 2020. The fi rst fi ve ships in the class are called Na-
vajo, Cherokee Nation, Saginaw Ojibwe Anishinabek, Lenni 
Lenape and Muscogee Creek Nation.
T-ATS is a multi-mission common hull platform with a length 
of 263ft (80m), beam of 59ft (17.98m) and draft of 17.7ft 
(5.39m). It has a displacement of 5,110t and load carrying ca-
pacity of 1,796t. The winning design of Gulf Island was based 
on the Wartsila VS 4612 anchor handling tug supply (AHTS) 
vessel.
The U.S. Navy programme calls for a ship that can accommo-
date 65 persons, including 23 crew and 42 non-crew mem-
bers.
The T-ATS steel-hulled ships are designed to provide 6,000ft² 
of deck space to accommodate stand-alone or interchange-
able systems. The bridge of the T-ATS will off er a 360° view. 
The open deck area on the ship is designed to accommo-
date future mission systems. The ship will off er a bollard pull 
of 176 short tonnes for above-threshold towing and de-
beaching force.
The T-ATS platform can support the integration of modular 
payloads with hotel services and relevant interfaces to allow 
future rapid capabilities.
Further requirements of the U.S. Navy include a traction 
winch for towing, mission equipment stowage and off -ship 
fi refi ghting.
Amphibious Assault Vessel
Builder: Huntington Ingalls Industries (HII)
HII’s Ingalls Shipbuilding has been awarded a US$2.4 billion 
U.S. Navy fi xed-price-incentive contract for the detail design 
and construction of amphibious assault ship LHA 9. The 
award includes options, that if exercised, would bring the 
cumulative value of the contract to US$3.2 billion. 
Ingalls has a long tradition of building large-deck amphibi-
ous ships that are operated by the Navy and Marine Corps. 
The shipyard has delivered 15 large-decks, including the Tar-
awa-class, LHA 1-5; the Wasp-class, LHD 1-8; and most re-
cently the America-class, LHA 6 and LHA 7. 
The third of the America-class, Bougainville (LHA 8), is cur-
rently under construction.
The  America-class is a multi-functional and versatile ship 
that is capable of operating in a high density, multi-threat 
environment as an integral member of an expeditionary 
strike group, an amphibious task force or an amphibious 
ready group. 

LHA 9, like Bougainville, will retain the aviation capability of 
the America-class design while adding the surface assault ca-
pability of a well deck and a larger fl ight deck confi gured for 
F-35B Joint Strike Fighter and MV-22 Osprey aircraft. 
The class is designed to put ashore a Marine Expeditionary 
Unit using helicopters and MV-22B Osprey V/STOL transport 
aircraft, supported by AV-8B Harrier II or F-35 Lightning II V/
STOL aircraft and various attack helicopters. The fi rst of 
these warships was commissioned by the U.S. Navy in 2014 
to replace USS Peleliu of the Tarawa class; as many as 11 will 
be built. 
367 Manned Ships by FY2052 
The Navy’s proposed FY2023 budget also proposes retiring 
24 ships, including nine relatively young Littoral Combat 
Ships (LCSs). 
The FY2023 30-year (FY2023-FY2052) shipbuilding plan re-
leased on April 20, 2022, includes three potential 30-year 
shipbuilding profi les and resulting 30-year force-level pro-
jections, referred to as Alternatives 1, 2, and 3. 
Alternatives 1 and 2 assume no real (i.e., above-infl ation) 
growth in shipbuilding funding beyond the level to be at-
tained over the fi ve-year period FY2023- FY2027, while Alter-
native 3 assumes some amount of real growth in shipbuild-
ing funds after FY2027. 
Under Alternative 1, the Navy would reach 300 manned ships 
in FY2035 and grow to 316 manned ships by FY2052.
Under Alternative 2, the Navy would reach 300 manned ships 
in FY2035 and grow to 327 manned ships by FY2052. 
Under Alternative 3, the Navy would reach 300 manned ships 
in FY2033 and grow to 367 manned ships by FY2052 .
Reference Text/Photo:
www.navy.mil
www.CRSReports.congress.gov

Oilers feature the capacity to 
carry 162,000 barrels of oil

Navy’s proposed FY2023 
budget proposes retiring 24 
ships
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tional landing craft.  With a maximum speed in excess of 22 
knots and total displacement of 24,900 tonnes, the San An-
tonio class is powered by four turbocharged diesel engines.  
The ship can transport a landing force of up to 800 Marines.
LPD 17, the fi rst ship of the class, commenced construction 
in June 2000 and was delivered to the Navy in July 2005.   
Eleven LPDs have been delivered and commissioned since 
then, and they have completed a combined 21 deployments 
around the globe.  LPD 28 and LPD 29 are under construc-
tion.  
John Lewis Oiler
Builder: General Dynamics/National Steel and Shipbuilding 
Company (GD/NASSCO)
The primary role of Navy fl eet oilers is to transfer fuel to Navy 
surface ships that are operating at sea, so as to extend the 
operating endurance of these surface ships and their em-
barked aircraft. Fleet oilers also provide other surface ships 
with lubricants, fresh water, and small amounts of dry cargo. 
Fleet oilers transfer fuel and other supplies to other surface 
ships in operations called underway replenishments (UN-
REPs). During an UNREP, an oiler steams next to the receiving 
ship and transfers fuel by hose. 
Navy oilers carry the designation TAO (sometimes written as 
T-AO). The T means that the ships are operated by MSC with a 
mostly civilian crew; the A means it is an auxiliary ship of 
some kind; and the O means that it is, specifi cally, an oiler. 
TAO-205 will be the Navy’s next oiler after TAO-204, which is 
the fi nal Kaiser-class oiler.
The TAO-205 class design will have capabilities similar to 
those of the Kaiser-class ships, and will rely on existing tech-
nologies rather than new technologies. To guard against oil 
spills, TAO-205s are to be double-hulled, like modern com-
mercial oil tankers, with a space between the two hulls to 
protect the inner hull against events that puncture the outer 
hull. The new fl eet oilers for the U.S. Navy are designed to 
transfer fuel to the Navy’s carrier strike groups operating at 
sea. 
The oilers feature the capacity to carry 162,000 barrels of oil, 

a signifi cant dry cargo capacity, aviation capability and a 
speed of 20 knots. 
NASSCO designed the new vessels with double hulls to pro-
tect against oil spills and strengthened cargo and ballast 
tanks. The vessels measure 742-feet in length with full load 
displacement of 49,850 tonnes. The class and lead ship is 
named in honour of Rep. John Lewis.
Navajo (TATS-6) Series
Builder: Austal USA
The Navajo-class is a new series of towing, salvage and res-
cue ships (T-ATS) being constructed for the U.S. Navy. The 
new T-ATS ships will provide ocean-going tug, salvage, and 
rescue capabilities to the U.S. Navy to support its fl eet opera-
tions.
T-ATS will replace the capabilities of both retiring Rescue and 
Salvage Ship (T-ARS 50) class and Fleet Ocean Tug (T-ATF 166) 
class mission requirements. T-ATS will be a Multi Mission 
Common Hull Platform based on commercial off shore An-
chor Handling Tug Supply (AHTS) vessels. 
The Navajo-class will be deployed to support a range of mis-
sions such as towing, rescue, salvage, humanitarian assis-
tance, oil spill response and wide-area search and surveil-
lance operations using  unmanned underwater vehi-
cles (UUV) and unmanned aerial vehicles (UAV).

BFSAR report calls for a Navy 
with 373 battle force ships 

Navajo-class is a new series 
of towing, salvage and 
rescue ships

The amphibious transport dock 
ship USS San Antonio (LPD 17)
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The AWS is composed of a multi-function phased array radar, 
advanced AAW and ASW systems, VLS, and the Tomahawk 
Weapon System. DDG 51 was commissioned on July 4, 1991, 
and the class is still in production. The class has been upgrad-
ed with advanced sensors and weapons and improved sup-
port systems.
The Arleigh Burke class employs all-steel construction and 
comprises four separate variants or “Flights.” DDGs 51-71 rep-
resent the original design and are designated as Flight I; 
DDGs 72-78 are Flight II ships; and DDGs 79-124 and DDG 
127 are Flight IIA ships. The Flight III baseline begins with 
DDGs 125-126 and continues with DDG 128 and follow.
Seventy DDG 51 class ships have been delivered to the fl eet, 
with 19 more on contract and 12 ships in various stages of 
construction. 
A DDG modernisation programme is underway to provide a 
comprehensive mid-life upgrade that will ensure the DDG 51 
class will maintain mission relevance.
The goal of the DDG modernisation 
eff ort is to reduce workload re-
quirements and increase warf-
ighting capabilities while reduc-
ing total ownership cost to the 
Navy. To date, 37 modernisa-
tions have been completed or 
are in progress and an addition-

al 17 modernisations are planned through the Future Years 
Defense Programme.
Constellation Class Frigate
Builder: Marinette Marine Corporation
The Constellation-Class Guided-Missile Frigate (FFG 62) rep-
resents the Navy’s next generation small surface combatant. 
This ship class will be a multi-mission warship, capable of op-
erations in both blue-water and littoral environments, pro-
viding increased combat-credible forward presence that 
provides a military advantage at sea. 
FFG 62 will be fi elded with multi-mission capability to con-
duct air warfare, anti-submarine warfare, surface warfare, 
electromagnetic manoeuvre warfare. These capabilities in-
clude an Enterprise Air Surveillance Radar (EASR), Baseline 
Ten (BL10) Aegis Combat System, an Mk 41 Vertical Launch 
System, communications systems, countermeasures, and 
added capability in the electronic warfare/information oper-
ations area with design fl exibility for future growth.
LPD-17 Amphibious Ship
Builder: Huntington Ingalls Industries
LPDs are used to transport and land Marines, their equip-
ment, and supplies by embarked Landing Craft Air Cushion 
(LCAC) or conventional landing craft and Amphibious As-
sault Vehicles (AAV) augmented by helicopters or vertical 
take-off  and landing aircraft (MV 22).  
These ships support amphibious assault, special operations, 
or expeditionary warfare missions and serve as secondary 
aviation platforms for amphibious operations. These ships 
perform a variety of expeditionary warfare missions and are 
designed to operate independently or as part of an Amphibi-
ous Task Force (ATF), Amphibious Readiness Group (ARG), 
Expeditionary Strike Group (ESG), or Joint Task Force (JTF).
The 26 ships of the San Antonio (LPD 17) class are a key ele-
ment of the Navy’s seabase transformation.  
The LPD 17 San Antonio class is the functional replacement 
for over 41 ships including the LPD 4 Austin class, LSD 36 An-
chorage class, LKA 113 Charleston class, and LST 1179 New-
port class amphibious ships.  
Each ship encompasses more than 20,000 square feet of ve-
hicle storage space and 28,000 cubic feet of cargo storage.  
Vehicle storage space is provided through a well deck de-

sign which allows for the transportation of LCAC’s or conven-

The 26 ships of LPD 17 class 
are a key element of seabase 
transformation

LPD 28 and LPD 29 are under 
construction

The new Constellation-class frigate, FFG 62, is nearing 
completion of the design phase
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ations. Virginia class SSNs have a fl y-by-wire ship control sys-
tem that provides improved shallow-water ship handling. 
The class has special features to support Special Operations 
Forces (SOF), including a reconfi gurable torpedo room 
which can accommodate a large number of SOF personnel 
and their equipment for prolonged deployments as well as 
future off -board payloads.
In Virginia-class SSNs, traditional periscopes have been sup-
planted by two photonics masts that host visible and infra-
red digital cameras atop telescoping arms. With the removal 
of the barrel periscopes, the ship’s control room has been 
moved down one deck and away from the hull’s curvature, 
aff ording it more room and an improved layout that pro-
vides the commanding offi  cer with enhanced situational 
awareness. 
As part of the Virginia-class’ third, or Block III, contract, the 
Navy redesigned approximately 20 per cent of the ship to re-
duce their acquisition costs. Most of the changes are found 
in the bow where the traditional, air-backed sonar sphere 
has been replaced with a water-backed Large Aperture Bow 
(LAB) array which reduces acquisition and life-cycle costs 
while providing enhanced passive detection capabilities. 
The new bow replaces the 12 individual Vertical Launch Sys-
tem (VLS) tubes with two large diameter 87-inch Virginia 
Payload Tubes (VPTs), each capable of launching six Toma-
hawk cruise missiles using Multi- ple All-up 
Round Canisters (MACs) al- ready 
employed on SSGNs. 
Block IV submarines (SSNs 
792-801) incorporate de-
sign changes focussed 
on reduced total owner-
ship cost (RTOC). By 
making these smaller-
scale design changes 
to increase the compo-
nent-level lifecycle of 
the submarine, the 
Navy will increase the 
periodicity between de-
pot maintenance avail-
abilities and increase the 

number of deployments. 
Blocks I-III Virginias are planned to undergo four depot main-
tenance availabilities and conduct 14 deployments. Block IV 
RTOC eff orts are intended to reduce planned availabilities by 
one to three, and increase deployments to 15. 
The next major change is the incorporation of the Virginia 
Payload Module (VPM), starting with the second Block V ship, 
SSN 803, currently under construction. VPM incorporates 
four additional large diameter payload tubes in a new hull 
section located amidships. 
Arleigh Burke Destroyers
Builder: General Dynamics — Bath Iron Works, Huntington 
Ingalls Industries, Ingalls Shipbuilding
Guided-missile destroyers are multi-mission surface com-
batants capable of conducting Anti-Air Warfare (AAW), Anti-
Submarine Warfare (ASW), and Anti-Surface Warfare (ASuW). 
The destroyer’s armament has expanded the role of the ship 
in strike warfare utilising the MK-41 Vertical Launching Sys-
tem (VLS), and, beginning with ships equipped with Aegis 
Baseline 9, Ballistic Missile Defence (BMD).
The Arleigh Burke class (DDG 51) destroyers replaced the 
Charles F. Adams class (DDG 2). The Arleigh Burke class was 
designed with an all-new hull form, incorporating much of 
the Spruance class (DD 963) destroyer propulsion and ma-
chinery plant, and the integrated Aegis Weapons System 
(AWS) proven on the Kidd class (DD 993) destroyers and in-
stalled on the larger Ticonderoga class cruisers.

The Arleigh Burke 
class employs all-steel 
construction

FFG 62 represents Navy’s 
next generation small 
surface combatant

The Arleigh Burke-class guided-missile 
destroyer USS Arleigh Burke (DDG 51)
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U.S. Navy Keeps 
Shipbuilding
Plans Afloat

US$27.9 billion in 
shipbuilding funding 
requested

USN has sought two 
extra Virginia class 
attack submarines

The Navy’s FY2023 budget submission also shows a ninth 
ship—the amphibious assault ship LHA-9—as also being re-
quested for procurement in FY2023. 
The current and planned size and composition of the USN, 
the annual rate of Navy ship procurement, the prospective 
aff ordability of the Navy’s shipbuilding plans, and the capac-
ity of the U.S. shipbuilding industry to execute the Navy’s 
shipbuilding plans have been oversight matters for the U.S. 
congressional defence committees for many years.
In December 2016, the USN released a force-structure goal 
that calls for maintaining a fl eet of 355 ships of certain types 
and numbers. The 355-ship goal predates the Trump and 
Biden Administrations’ national defence strategies and does 
not refl ect the new fl eet architecture (i.e., new mix of ships) 
that the Navy wants to shift towards in coming years. 
This new fl eet architecture is to feature a smaller proportion 
of larger ships, a larger proportion of smaller ships, and a new 
third element of large unmanned vehicles (UVs). 
The Navy and the Department of Defense (DOD) have been 
working since 2019 to develop a successor for the 355-ship 
force-level goal that would refl ect current national defence 
strategy and the new fl eet architecture. 
The Navy’s FY2023 30-year (FY2023-FY2052) shipbuilding 
plan, released on April 20, 2022, presents the results of three 
studies on possibilities for the Navy’s successor force-level 
goal. 
A long-range USN shipbuilding document that the Navy re-
leased on June 17, 2021, and which refl ects some of these 
studies, outlined a future Navy that would include 321 to 372 
manned ships and 77 to 140 large UVs. 
A congressionally mandated Battle Force Ship Assessment 
and Requirement (BFSAR) report that reportedly was provid-
ed to Congress in July 2022 calls for a Navy with 373 battle 
force ships. 
Here’s a brief look at these ships and their features: 
Virginia Attack Submarines
Builder: General Dynamics Electric Boat Division and Hun-
tington Ingalls Industries Inc.  Newport News Shipbuilding
USN has requested for two additional Virginia class attack 
submarines in FY2023 budget. The Virginia-class, also known 
as the VA-class or 774-class, is a class of nuclear-powered fast 
attack submarines in service with the Navy. The submarines 
are designed for a broad spectrum of open-ocean and littoral 
missions. They were conceived as a less expensive alternative 
to the Seawolf-class attack submarines, designed during the 
Cold War era, and are replacing older Los Angeles-class sub-
marines, 29 of which have already been decommissioned.
The Virginia class has several innovations that enhance its 
warfi ghting capabilities, including in littoral, or coastal, oper-
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The U.S. Navy’s (USN) proposed FY2023 budget requests US$27.9 billion in shipbuilding funding 
for, among other things, the procurement of eight new ships, including two Virginia (SSN-774) 
class attack submarines, two Arleigh Burke (DDG-51) class destroyers, one Constellation (FFG-62) 
class frigate, one LPD-17 Flight II class amphibious ship, one John Lewis (TAO-205) class oiler, and 
one Navajo (TATS-6) class towing, salvage, and rescue ship. 
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 •   •   The UAE entered the list of the top 20 countries in the 
world in eight indicators related to climate change and the en-
vironment for the year 2020.
•  •  The UAE has allocated 600 billion dirhams to invest in the 
fi eld of clean and renewable energy until 2050 to transform it 
into an economy free of gas emissions.
• • It launched the UAE National Climate Change Plan 2017-
2050, which represents a road map to support national activi-
ties and initiatives aimed at facing climate challenges.
•  •  At the conclusion of the COP27 summit, major countries 
pledged US$100 billion to support developing countries and 
help them overcome the dangers of climate change, while the 
private sector pledged to pump US$130 trillion to shift to the 
green economy.
•  •  Several years ago, the UAE launched a set of national ini-
tiatives and took a series of measures to curb climate change 
and adapt to its repercussions in various sectors, all of which 
are based on foreseeing the future and employing technolo-
gies, innovative solutions and best practices.
•  •  The fi rst project was launched in the MENA region to pro-
duce green hydrogen, among many projects to develop the 
green hydrogen economy and open local hydrogen markets 
that will serve various sectors.
•  •  The UAE adopted the green architecture approach in the 
buildings sector, considering that the sector is one of the larg-
est sources of greenhouse gas emissions at the global level.
•  •  At the knowledge and research level, the UAE Climate 
Change Research Network is one of the most important eff orts 
of the country in the fi eld of climate, since the network works 
to bridge knowledge gaps regarding what the country, and 
the region in general, is exposed to in terms of the current re-
percussions of climate change.
•  •  At the institutional level, the UAE has obtained, during the 
past years, membership in many international organisations 

that would play an important role in combating climate 
change, the most important of which is the IRENA Agency.
•  •  The Emirati participation at COP27 came in conjunc-
tion with making a new achievement by announcing the 
production of the fi rst megawatt of environmentally 
friendly electricity from the third of the four Barakah sta-
tions.
•  •  The UAE is making a remarkable eff ort in mobilising 
global eff orts to confront the challenges of climate 
change by hosting major events that have become a plat-
form for senior offi  cials, decision-makers and experts from 
around the world.
•  •  This year, the UAE launched “Etihad 7”, an innovative 
programme to secure fi nancing for renewable energy proj-
ects in Africa and provide clean electricity for about 100 
million people by 2035.
•  •  Last November, the UAE launched the “Climate Agricul-
tural Innovation” initiative, which is a major global initiative 
led by the UAE and the U.S., with the participation of 30 
countries.
•  •  The UAE has projects in 70 countries, including pro-
viding more than US$1 billion in grants and loans to 27 
resource-scarce island countries that are more vulnerable 
to the eff ects of climate change.
•   •   The UAE has launched many innovative programmes 
to increase energy effi  ciency and eff ectiveness.
•  •  This strategy is based on steps aimed at improving 
energy, smart transportation, and recreational areas.
•  •  In 2010, the UAE Cabinet approved green building stan-
dards and sustainable building standards to be applied 
across the country.
•  •  In 2011, the Government of Dubai issued a set of green 
building laws for private sector construction to reduce the 
consumption of energy and resources . 



82

Issue FileISSUE 611 DEC 2022

ergy crisis.
•  •  Highlighting the UAE’s position in the fi eld of climate 
change: His Highness explained in his speech that the UAE 
was the fi rst country in the region to announce a strategic 
initiative to achieve climate neutrality by 2050. He also 
touched on the partnership that was launched recently be-
tween the UAE and the U.S. to enhance energy security and 
support climate action by investing US$100 billion to build 
projects to produce 100 gigawatts of clean energy around 
the world.
•   •   Participatory vision: The UAE is always keen to set up par-
ticipatory approaches with the world in its various endeav-
ours and initiatives to ensure their success through concert-
ed international eff orts. His Highness the President of the 
UAE invited all parties in the world to cooperate in fi nding 
practical solutions that address losses and damages and cre-
ate opportunities for sustainable economic growth for peo-
ple everywhere.
•  •  The UAE’s imprint and future approach: The UAE is al-
ways keen to put its cultural mark on the various internation-
al occasions and events in which it participates. Since the 
UAE’s approach is characterised by positivity, stimulation of 
energies, planning for the future and always taking future 
generations into account, the speech of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at the conclusion of the 
summit, included an invitation that received a large amount 
of international media and political attention. His Highness 
said, “I wish success for our joint eff orts, because the dangers 
of climate change target everyone without exception.”

UAE’s Eff orts to Protect the Environment and Use Clean 
and Renewable Energy
In light of the above, the decision to choose the UAE to host 
the COP28 conference was not surprising. Rather, it came as 
a culmination and international recognition of the eff orts 
made by the country to protect the environment, support 
global eff orts in the fi eld of clean and renewable energy, re-
duce emissions, and mitigate global warming. The following 
are the key eff orts of the UAE in this regard:
•  •   In early October, the UAE announced its strategic initia-
tive to achieve climate neutrality by 2050, which aims to mix 
renewable, nuclear and clean energy sources, to strike a bal-
ance between economic needs and environmental goals 
and raise the effi  ciency of individual and institutional con-
sumption by 40 per cent.
•  •  The UAE ratifi ed the 1989 Vienna Convention for the 
Protection of the Ozone Layer, joined the United Nations 
Framework Convention on Climate Change in 1995, and also 
ratifi ed the 2005 Kyoto Protocol as the fi rst major oil-produc-
ing country. It also signed the 2015 Paris Agreement, and 
hosted IRENA at Masdar City in Abu Dhabi since 2015.
•   •   The UAE has invested US$50 billion in renewable ener-
gy projects in 70 countries, including 31 island developing 
countries that are most vulnerable to the repercussions of 
climate change.
•   •   The UAE announced its commitment to invest an addi-
tional US$50 billion over the next 10 years in many countries 
to accelerate the transition to clean energy.
•  •  The UAE signed a US$100 billion partnership agree-
ment with the U.S. to implement clean energy projects with 
a production capacity of 100 gigawatts in the UAE, the U.S., 
and emerging economies by 2035.
 •  •  The Emirate of Abu Dhabi is building the largest solar 
power station in the world.

UAE has invested US$50 
billion in renewable energy 
projects in 70 countries
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for each event, and this feature was seen in the Emirati par-
ticipation at the COP27 summit, where the country’s delega-
tion included representatives of about 70 Emirati entities, 
who are gearing up to contribute to the success of the COP28 
summit.
•  •  An integrated strategic vision: The UAE always strives to 
enhance international cooperation in addressing all chal-
lenges facing the world. Hence, the role of the UAE in climate 
action emerges as one of the leading countries in intensify-
ing diplomatic action to unify the eff orts of the countries of 
the world to address the repercussions of climate change. In 
this context, the UAE has focused on building a sustainable 
model that motivates all countries to adhere to the outputs 
of the “Paris Climate Agreement,” which aims to reduce glob-
al warming, especially in light of the growing dilemma of en-
ergy shortages, as one of the repercussions of the Ukraine 
war.
• • The UAE’s international responsibility: The UAE’s promi-
nent role in the COP27 summit demonstrated the country’s 
keenness to assume its responsibility in maintaining global 
security and stability through an active contribution to fac-
ing the challenges of climate change. The UAE is aware that 
the cost of climate change will be very high for all countries, 
especially developing countries, or countries suff ering from 
confl icts and wars. In exercising its international responsibili-

ty, the UAE proceeds from its very distinguished role and 
record in terms of climate action, which was highlighted by 
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Na-
hyan during COP27. His Highness stressed that oil and gas 
in the country is one of the least carbon-intensive in the 
world, and that the UAE was the fi rst regionally to launch 
initiatives for climate neutrality by 2050.
Analysis of the Speech of HH the President
The speech delivered by the President His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at the COP27 Climate 
Summit in Sharm El-Sheikh, included several key points of 
importance, such as:
•  •  Supporting Egypt’s call to end the Ukraine war: His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan was keen, 
at the beginning of his speech, to declare support for the 
call made by Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi to put 
an end to the Russian-Ukrainian war.
• • Mobilisation of international energies and eff orts: His 
Highness said, “We meet at a critical time for our planet. 
Our world faces many challenges, the most critical of which 
is climate change, which has begun to aff ect stability and 
security in the world. Since we only have one earth, it is im-
perative that we unite our eff orts to address this challenge 
through climate action, which we see as an opportunity to 
innovate, fi nd solutions, and diversify the economy.”
•  •  A message of reassurance to the world: The UAE is al-
ways keen to be a pillar of security and stability in the 
world, whether through its eff orts in settling crises, or in 
the fi eld of humanitarian aid and post-confl ict reconstruc-
tion or calming international concerns as a result of the en-
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A report issued by UN climate experts had predicted that 
global warming would rise by 2030 by 1.5 degrees Celsius, 
posing threats of new unprecedented disasters to the world. 
UN Secretary-General António Guterres commented on the 
climate experts’ report by saying that it is “a red alert for hu-
manity. The alarm bells are deafening; greenhouse gas emis-
sions from fossil fuels and deforestation are choking our 
planet.” 
The report highlighted the eff orts of the Gulf countries to 
preserve the environment, noting that the governments of 
this region, whose economies depend heavily on the use of 
hydrocarbons, have sought in recent years to change their 
environmental discourse as part of eff orts to diversify their 
economies.
Over the course of more than three decades, the UAE has ex-
erted many eff orts to boost local and global capabilities to 
meet the most dangerous challenge to the future of the plan-

et and survival of life on it, namely “the challenge of cli-
mate change.” 
Environmental protection was one of the main themes of 
the founding leader’s approach to development. This was 
evident in the participation of an offi  cial delegation from 
the UAE in the fi rst United Nations meeting on environ-
mental protection only six months after the founding of 
the UAE. In the fi rst year after founding the UAE, the Fed-
eral Environment Agency was established, and the fi rst 
federal environmental law was launched. In 1975, that is, 
only four years after the founding of the UAE, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Allah Nahyan, may God rest his 
soul, formed the Supreme Committee for the Environ-
ment in the country. With the emergence of the issue of 
ozone depletion, the UAE joined the Vienna Convention 
for the Protection of the Ozone Layer and signed the Mon-
treal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Lay-
er in 1989.
The UAE’s participation in COP27 was characterised by 
important vital features, including the following:
•  •  Good proactive preparation: The UAE organises major 
international events and has left clear imprints on its role 
in all the international events that it has hosted. The ef-
forts, accuracy and seriousness in event organisation 
have been embodied in the early proactive preparation 

UAE was the first regionally to 
launch initiatives for climate 
neutrality by 2050
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The powerful Emirati presence in the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27), which took 
place last November in the Egyptian coastal city of Sharm el-Sheikh, refl ects the globally prominent pioneering role of 
the UAE in addressing the repercussions of climate change and drawing up proactive policies that protect the future of 
planet Earth. In this month’s issue, Nation Shield sheds light on President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan’s participation in this summit and his role in reinforcing international eff orts to counter this aggravating envi-
ronmental phenomenon.
The Sharm el-Sheikh Climate Change Conference (COP27), which was hosted in the Egyptian city of Sharm El-Sheikh, last 
November, was marked by a wide international participation of leaders, experts and stakeholders. The UAE participated 
with a high-level delegation led by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. The dele-
gation included representatives of more than 70 government and private agencies, which refl ects the UAE’s great inter-
est in climate action, considering that the UAE cannot wait to host the next session of the summit, COP28, next year.
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UAE and the Climate: 
Playing Leading Global Role 

in the Protection of Earth

UAE has exerted many efforts to boost 
local and global capabilities to combat 
climate change

Environmental protection was one of the 
main themes of the founding leader’s 
approach to development
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QinetiQ to Deliver QinetiQ to Deliver 
Phase 2 of PETC to Phase 2 of PETC to 
UK Royal NavyUK Royal Navy

the combat systems of 
multiple platforms in 
the carrier task group, 
including the Queen 
Elizabeth Class aircraft 
carrier, enabling them 
to work together in a 
common, simulated 
threat environment. 
That phase will demon-
strate an adaptive solu-
tion that enables key 
warfi ghting elements of 
the platforms to be test-
ed in a far more com-
plex and realistic envi-

ronment than can be represented in live training.
Captain Paul Brooks, Senior Responsible Owner, (DOTCM), of 
the Royal Navy said, “Phase 2 of PETC brings together key ca-
pabilities from QinetiQ, Inzpire and BAE Systems to acceler-
ate the demonstration of synthetic collective training to our 
crews, ensuring they are ready for the demands of a future 
warfi ghting environment. It will help us to understand how 
this training capability fi ts into the wider DOTCM pro-
gramme.” Christina Balis, Global Campaign Director, Training 
and Mission Rehearsal at QinetiQ added, “Enabling the crew 
to train while they are on deployment is more cost-eff ective 
for the Royal Navy than training ashore, as they can combine 
the training with other elements of the deployment.”
Neil Stewart, Head of Training Services Group at BAE Systems 
highlighted, “This phase of PETC will prove the eff ectiveness 
of high fi delity synthetic collective training using our digital 
twin technologies for the combat system, sensors and eff ec-
tors, to enable the Royal Navy to safely train on-board as indi-
vidual ships and as part of a wider task group.” 
The QinetiQ-Inzpire-BAE Systems team will deliver Phase 2 
of PETC to the Carrier Strike Group next year.

QinetiQ, in partnership 
with Inzpire and BAE 
Systems, has signed a 
contract with the UK 
Royal Navy for the deliv-
ery of the next concept 
demonstration phase of 
the synthetic training 
solution — Platform En-
abled Training Capabili-
ty (PETC).
The PETC is part of the wid-
er Defence Operational 
Training Capability Mari-
time (DOTCM) programme 
which aims to enable ships 
crews to train together straight from their own operations 
rooms. This could be alongside crews worldwide or whilst ac-
tually at sea.
Phase 1 of PETC, QinetiQ and Inzpire demonstrated the abili-
ty of the operational crew of a Royal Navy platform, HMS 
Kent, to train in its own operations room, simulating a realis-
tic warfi ghting situation in an immersive environment. 
Utilising secure communications links from Portsdown Tech-
nology Park, Portsmouth, the QinetiQ-Inzpire team generat-
ed the synthetic training environment that, through ad-
vanced sensor emulators, was fed directly into the combat 
system of the ship. This enabled Inzpire’s White Force to im-
plement and direct a rich training scenario to demonstrate 
the benefi t to the ship’s operations room team.
Simulated Training
Phase 2 of PETC will allow the Royal Navy to undertake com-
bined simulated warfare training as a carrier task group, 
while geographically dispersed. This will involve use of BAE 
Systems’ digital twin of the combat system, facilitating faster 
transition in and out of the training environment. 
The combined industry team will simultaneously emulate 
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E195-E2 is a quiet, fuel-
efficient aircraft 

Single-aisle jets offer high 
passenger comfort

First E-Jet delivered to Japan 
Airlines in 2008

ate the E-Jets E2 family of aircraft, and soon with new opera-
tors, including Royal Jordanian, Salam Air and TUI, were re-
cently announced.
“We exhibited the features of the E195-E2 to Japan’s aero-

space leaders, including its out-
standing performance, mini-
mal noise and fuel emissions 
and low operation costs,” said 
Raul Villaron, Asia Pacifi c Vice 
President for Embraer Com-
mercial Aviation.
As well as replacement of older 
aircraft, Embraer foresees part 
of the country’s existing large 
narrow-body aircraft fl eet right-
sizing to sub-150 seat aircraft to 
create a market demand for 
around 120 new deliveries in 
the sub-150 seat aircraft cate-
gory over the next 20 years.
The E190-E2 had recently been 
granted its Type Certifi cate by 
the Civil Aviation Administra-
tion of China (CAAC). 
The E-Jets E2 family continued 
to showcase its technical mer-
its by making its debut landing 
at London’s iconic City Airport 
(LCY) in July, demonstrating 
the aircraft’s steep approach 
capability. 

Sustainable Aviation
In June, having already been certifi ed for operations using 
sustainable aviation fuel (SAF) blends of up to 50 per cent, 
the E2 successfully completed a test fl ight using 100 per cent 
SAF, reinforcing Embraer’s commitment to emissions reduc-
tion and sustainable aviation.
With its high-aspect ratio wings and swept tips, combined 
with other aerodynamic improvements, the E195-E2 
achieves double digit lower fuel consumption compared to 
current-generation E-Jets.
A combination of capacity and range in one high-perfor-
mance aircraft, the aircraft is the ideal tool for operators 
wanting to enter new markets and take advantage of fresh 
opportunities.
Carrying a full load of passengers, the E195-E2’s range ex-
tends to 2,600nm (4,815km). It is optimised to cover more 
than 99.9 per cent of routes within the single-aisle segment.
On board, passengers can enjoy Wi-Fi connectivity, stream-
ing entertainment and seatback mounting sockets for per-
sonal electronic devices.
Today, 80 airlines fl y Embraer E-Jets. The airplanes are fl ying 
on every continent with low-cost, regional, and mainline 
carriers.

Celebrating 14 Years in Japan
2022 marks Embraer’s 14th year in Japan. The fi rst 
E-Jet, an E170, was delivered to Japan Airlines on 
October 30, 2008. 
Embraer’s E-Jets are the dominant aircraft in Japan 
in the sub-150 seat category. Every three minutes 
on average, an E-Jet takes off  in Japan.
Embraer’s services and support team are also 
based in Japan, working closely with these airlines 
and providing comprehensive support for its E-Jets 
fl eet.
Eve Air Mobility, Embraer’s spin-off  company that 
has been listed on the NYSE since May 2022, part-
nered with Skyports Pte Ltd to support the devel-
opment of a new Concept of Operations (CONOPS) 
for Advanced Air Mobility (AAM), including Urban 
Air Mobility (UAM), for the Japan Civil Aviation Bu-
reau (JCAB). 
The initiative aims to provide a shared vision of air-
space design, operation, infrastructure, and other 
benefi ts to enable AAM operation in Japan.
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Embraer Highlights
E195-E2
Features at Japan Event

mercial Aviation, said: “We thank our airline customers in Japan 
for bringing out the best of the E-Jets since beginning revenue 
operations in the country in 2009. We are proud to see how the 
reliable E-Jets have played an important role in enhancing re-
gional connectivity in Japan and continue to provide airlines 
the fl exibility to optimally scale capacity to demand.”
99.83 per cent Reliability
The E-Jets fl eet in Japan symbolises high reliability and high 
utilisation: the 12-month average reliability stands at 99.83 per 
cent, and utilisation is up to seven fl ights a day with an average 
turnaround time of 30 minutes.
At the Embraer Day conference, guests were updated on the 
latest developments of the E-Jets E2 programme. Airlines such 
as KLM, Helvetic Airways (operating for SWISS) and Azul oper-

The Embraer E195-E2, the quietest and fuel-effi  cient 
single aisle aircraft, went on display at Tokyo’s Haneda 
Airport on November 15 as part of a two-day conference 
organised by Embraer to deepen relationships with air-
line partners.
Embraer E-Jets are the dominant aircraft family in the sub-
150 seat category in Japan with 48 of the fi rst-generation E-
Jets operated by Japan Airlines and Fuji Dream Airlines to 
connect over 30 cities across Japan. 
These single-aisle jets are acclaimed for off ering passenger 
comfort, made possible by its two-by-two seating confi gu-
ration featuring no middle seat, and their 80 per cent share 
of the U.S. regional market with over 600 E-Jets in service.
Martyn Holmes, Chief Commercial Offi  cer of Embraer Com-
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nv33 NVG are designed to enable troops to operate eff ec-
tively in low-light conditions at a tactical level, maximising 
their mission effi  ciency in both dismounted and mounted 
roles. 
Protection Suites
Elbit Systems won a contract valued at approximately 
US$200 million to supply Electronic Warfare and airborne la-
ser technologies to protect military helicopters of a country 
in Asia-Pacifi c. The contract will be executed over a four-year 
period. 
The company will supply self-protection suites comprised of 
the Infra-Red Passive Airborne Warning Systems (PAWS IR) 
and the Mini-MUSIC Direct Infra-Red Counter Measure 
(DIRCM) Systems. These suites are designed to increase sur-
vivability and mission eff ectiveness of helicopters in arenas 
threatened by shoulder-fi red heat seeking anti-aircraft mis-
siles. The protection suites to be supplied will be installed 
aboard both attack and utility helicopters.

Sling is adaptable to a wide range of high mobility platforms. 
The rapidly deployed 120mm mortar system enables quick 
response and enhanced survivability, in and out of action 
within 30-60 seconds. 
TORCH-X Solution
Featuring a low-weight, modular and scalable architecture, 
TORCH-X Dismounted is an integrated warrior combat net-
worked solution for combat eff ectiveness, situational aware-
ness and survivability of infantry and Special Forces across all 
echelons. Core components include advanced C2 wearables, 
GPS independent tracking devices, weapon sights and con-
nectivity to sensors which come as add-ons to the personal 
network radios and tactical computers.
BrightNite Sensor
BrightNite is a non-gimbaled, multispectral pilotage sensor 
that supports operational fl ights at night and in whiteout, 
brownout and sprayout conditions. Compatible with Elbit 
Systems’ world leading Helmet Display & Tracking System 
(HDTS) – ANVIS/HUD, the wide fi eld of view, high resolution 
system displays panoramic imagery simultaneously straight 
to the aircrews’ eyes, enhanced by 3D fl ight and mission con-
formal symbology.
Agreements Signed
The various contracts signed by Elbit Systems during the ex-
hibition included one with Fokker Services Group to provide 
advanced, proven military fl ight training capabilities. 
Under the deal, Fokker Services Group will add its consider-
able Maintenance, Repair and Operations (MRO) expertise 
and capacity to Elbit Systems’ comprehensive portfolio of ad-
vanced fl ight training solutions that could be optimised to 
meet domestic requirements.
Using fl exible, cost-eff ective business models, Elbit Systems’ 
modern fl ight training approach allows its customers to fo-
cus on conducting actual training.
NVG for British Army
Elbit Systems UK Ltd. was awarded a follow-on contract val-
ued at approximately US$19 million (approximately £17 mil-
lion) to supply Night Vision Goggles (NVG) and through-life 
support to the British Army. The contract will be executed 
over a 18-month period.
Elbit Systems UK will supply the lightweight micro binocular 
XACT nv33 NVGs in a helmet-mounted confi guration. XACT 

PULS can fire a variety of 
ammunition

Sling is suitable for light 
infantry

Fokker has offered MRO 
expertise to Elbit
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Elbit Systems demonstrated a wide range of its advanced 
defence solutions during the NIDV Exhibition Defence & 
Security 2022 (NEDS 2022-Ahoy Rotterdam) on Novem-
ber 17, while also using the occasion to sign a slew of col-
laboration contracts with various entities. 
The products and solutions demonstrated at the show by the 
company included multi-domain networked warfare capa-
bilities, precision fi res solutions, naval systems, various pro-
tection suites, fl ight academies and services, rotary wing so-
lutions, robotics & autonomous systems and the company’s 
latest electro optical systems.  
Some specifi c capabilities highlighted include: 
E-LynX MANET SDR
E-LynX MANET Software Defi ned Radio (SDR) featuring ad-
vanced MANET, multihop technology, the low SWAP E-LynX 
family is Elbit Systems’ latest generation of tactical communi-
cations solutions that support the operational requirements 
of the modern battlefi eld with its multidomain character. 
Based on open architecture SDR technology, these multi-

waveform, full duplex tactical IP radios enable simultaneous 
data, video and multiple voice sessions in both wideband 
and narrowband waveforms on a single RF infrastructure, 
covering all NATO mobile frequency bands. 
PULS Power
Cooperating with Krauss-Maff ei Wegmann, Elbit Systems’ 
precision fi res portfolio included its versatile Precise & Uni-
versal Launching System (PULS). 
Unlike standard artillery, there is no need to move artillery 
units based on the required fi ring range; PULS can fi re a vari-
ety of ammunition types to various ranges from the same 
position, to ranges of up to 300km. 
Sling Mortar System
Capable of fi ring Elbit Systems’ Iron Sting and Stylet precision 
guided mortar rounds amongst others, Sling is a 120mm 
mortar system for small size 4X4 wheeled vehicles, which 
makes it suitable for light infantry, Special Operations Forces 
(SOF) units. 
A fully autonomous, computerised, mounted mortar system, 

Elbit Showcases 
Capabilities, Signs 
Contracts at NEDS
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IAI Unveils IAI Unveils 
Easy-to-Carry TacSense ESM System

With tactical forces increasingly exposed to 
electronic threats in the modern battlefi eld, Is-
rael Aerospace Industries (IAI) has come out 
with its newest  Tactical Electronic Intelli-
gence (ESM) system: TacSense (ELL-8395). 
The system delivers extraordinary ESM perfor-
mance in a compact form factor with minimal SWaP 
(size, weight and power).
This allows TacSense to be deployed from a wide 
range of platforms including tactical ground vehi-
cles and small unmanned aerial vehicle (UAVs). 
A manpack confi guration enables the system to be 
easily carried on foot by one person, even in the 
most diffi  cult terrain. The system’s small size and 
weight also facilitate highly discreet, camoufl aged 
installation at fi xed locations.
TacSense is designed to provide high-performance ESM in 
tactical scenarios, such as ground force manoeuvres, discreet 
operation from fi xed installations, and operation from aerial 
platforms that are limited in their capacity to contain large 
sensors.
Ensuring Safety
Likely threats in the modern battlefi eld include tactical ra-
dars in use by commando and guerilla units, ground-based 
and airborne radars for search and targeting, and other 
electromagnetic activity such as communications and ra-
dar jamming.  
It is imperative to provide forces with the means to detect 
hostile electromagnetic activity — taking the force from 
“electronic blindness” to full electronic awareness, and ensur-
ing their safety and mission success. 
The system employs the latest techniques to intercept, clas-
sify, track and analyse radars, including the latest Low Proba-
bility of Intercept (LPI) emitters. Covering the entire radar fre-
quency spectrum, TacSense provides comprehensive ESM 
capabilities, aff ording operators a real-time understanding 
of hostile radars that are threatening them with surveillance 
and targeting. 
It detects forces beyond visual range, and even under deep 

cover, where radar and EO/IR systems are unable to pene-
trate.
The product has been selected for use by a fi rst customer, 
and has been contracted for delivery of several tens of opera-
tional systems.
Adi Dulberg, VP & General Manager, IAI/ELTA Intelligence, 
Comms & EW Division, explained: “With the ever-increasing 
proliferation of radar technology in the tactical arena, wheth-
er for defensive purposes or targeting, ESM is gaining critical 
importance in contending with the electronic threats. With 
TacSense, we are now able to answer the need for a compact 
and cost-eff ective system with superb performance.”
Force Multiplier
TacSense provides a clear Situational Awareness Picture 
(SAP) to support territorial spectrum dominance. 
It is a force multiplier when integrated with other fi eld assets 
such as Air Defence and Intelligence, Surveillance and Re-
connaissance (ISR) radars, Sniper systems and other long-
range weapons, Self-Protection radars and Search & Rescue 
systems.

TacSense detects forces 
beyond visual range
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Rheinmetall Rheinmetall 
to Supply MLG27-4.0 
Systems for F126 Frigates
Dutch shipbuilder Damen Naval has selected German 
technology group Rheinmetall to provide eight MLG27-
4.0 defence systems for the F126 frigates that it is con-
structing for the German Navy. 
Each frigate will be equipped with two MLG27-4.0 systems.
The order is worth a fi gure in the two-digit million-euro range 
and includes an option for equipping two more F126-class 
frigates.
The 27mm cal. MLG27 4.0 light naval gun is a member of the 
new SeaSnake RCWS family of products made by Rheinmetall 
Waff e Munition GmbH of Unterlüß, Germany, a Group subsid-
iary with multiple locations. The core element of the remotely 
controlled MLG27 4.0 is the BK-27M revolver gun.
In use throughout the German Navy, the predecessor of the 
new MLG27 4.0 serves as secondary armament on Germany’s 
current F125 frigates.
New Features
The next-generation MLG27-4.0 defence system features a se-
ries of technological innovations. It is an advanced ship de-
fence system equipped with daylight cameras, infrared sen-
sors and laser rangefi nders, and can be integrated into an ex-
isting shipboard command system, taking full account of all 
applicable Information Technology (IT) and Operational Tech-
nology (OT) security requirements.
Its new, fully digital system architecture enables direct impact 

on external target coordinates in standard WGS-84 format.
The 27mm cal. revolver gun can operate in single-shot mode, 
in adjustable bursts, or at a sustained rate fi re of up to 1,700 
rounds per minute. Its low weight and adjustable grid-fi ring 
capability, coupled with an integrated simultaneous tracker, 
make the MLG27-4.0 weapon system a powerful armament 
for modern frigates.
Tactical Edge 
In combination with other weapon systems envisaged by Da-
men Naval for the project, the F126 frigates will feature a high-
ly eff ective array of armament that delivers a critical tactical 
edge against a multitude of threats.
Hein van Ameijden, the Managing Director of Damen Naval, 
said: “We are pleased to join forces with Rheinmetall on the 
F126 project for the German Navy. The range of capabilities 
makes their MLG27-4.0 weapon system the right choice for the 
F126 frigates.” 
Roman Köhne, managing director of Rheinmetall Waff e Muni-
tion GmbH, noted: “Our MLG27-4.0 weapon system and basi-
cally the entire SeaSnake family, have proven highly eff ective 
against asymmetric threats.”
Damen Naval will work closely with key subcontractors 
Blohm+Voss Shipyards GmbH and Thales Netherlands B.V. in 
planning and building the four frigates. All four ships will be 
built entirely at German shipyards (in Wolgast, Kiel and Ham-
burg), with the fi rst frigate slated for delivery in 2028. 
Rheinmetall possesses extensive maritime expertise. In addi-
tion to armament, defensive systems like the MASS Multi Am-
munition Softkill System MASS as well as various sensors, the 
company has long supplied a wide array of simulation systems 
to the navies of Germany and other nations.
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MLG27-4.0 systems
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lowing the RAAF to improve its overall operational capability. 
Australia will also have no diffi  culty absorbing these articles 
and services into its armed forces.
The sale of this equipment and support will not alter the ba-
sic military balance in the region.
Australia’s C-130J Fleet
A fl eet of 12 C-130J Hercules are operated from RAAF Base 
Richmond by No. 37 Squadron. The aircraft were delivered to 
the base between 1999 and 2001.
The Australian Defence Force relies extensively on the C-130J 
when deploying personnel and aid. The C-130J Hercules can 
also be used in other roles, such as search and survivor assis-
tance, and medical evacuation.

The C-130J Hercules can car-
ry up to 128 passengers, 

or eight pallets of 
cargo. It can work 
alongside other 
airlifters, includ-
ing the C-27J 

Spartan and C-17A 
Globemaster III.

Upgrades to the C-
130J have enhanced com-

munications and information-
sharing, and improved the aircraft’s en-

durance during battle.
Survivability Options
The Small Arms Armour Kit, available as Customer Furnished 
Equipment (CFE), provides protection for the pilot and co-pi-
lot, crew station and bunk, forward and aft loadmaster sta-
tions, paratroop doors, nose wheel well, and liquid oxygen 
converter.
An Explosive Suppressant Tank Foam is available as CFE for 
the main and auxiliary fuel tanks, which aids in protecting 
against ballistic penetration and lightning strikes.
Related Equipment
Other systems within the potential sale include 24 Rolls 
Royce AE-2100D turboprop engines with Quick Engine 
Change Assembly and propellers installed (spares); 60 Em-
bedded Global Positioning System/Inertial Navigation Sys-
tem security devices, airborne (48 installed, 12 spares); 32 
AN/ALQ-251 Radio Frequency Countermeasure systems; 27 
Guardian Laser Transmitter Assemblies for Large Aircraft In-
frared Countermeasures (LAIRCM) systems (24 installed, 3 
spares) and 16 AN/AAQ 24(V)N LAIRCM System Processor 
Replacements (12 installed, four spares); and 24 Multifunc-
tional Information Distribution System Joint Tactical Radio 
System (installed). 
Also requested are AN/AAQ 24(V)N LAIRCM Infrared Missile 
Warning Sensors, Control Interface Unit Replacements, and 
classifi ed memory card User Data Modules; KYV-5M com-
munication security modules; AN/ARC-190 High Frequency 
radios; AN/ARC-210 radios; AN/ARN-153 tactical airborne 
navigation systems; AN/ARN-147 receivers; AN/ARN-149(V) 
automatic direction fi nders; AN/APX-119 Identifi cation 
Friend or Foe transponders and AN/AAR 47 missile warning 
systems.
It is stated that the proposed sale will support the foreign 
policy and national security objectives of the U.S.. Australia 
is one of the country’s most important allies in the Western 
Pacifi c . 

Lockheed Martin will be the 
principal contractor

U.S. Airforce’s C-130J-30
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U.S. Clears Likely Sale of

  C-130J-30
 to Australia in US$6.35 billion Deal

The U.S. State Department has approved a possible For-
eign Military Sale of 24 Super Hercules C-130J-30 aircraft 
with four each Rolls Royce AE-2100D turboprop engines 
installed and related equipment for an estimated cost of 
$6.35 billion to the Government of Australia.
The Defense Security Cooperation Agency (DSCA) has al-
ready delivered the required certifi cation notifying Congress 
of this possible sale.
Lockheed Martin Corporation, Marietta, Georgia, will be the 
principal contractor. There are no known off set agreements 
in connection with this potential sale.
Stretch Version
The C-130J-30 is a stretch version of the C-130J, a proven, 
highly reliable and aff ordable airlifter.  It off ers operators 55 
feet of cargo compartment length — an additional 15 feet 
over the original “short” aircraft. 
The additional 15 feet is provided by inserting a 100-inch for-
ward and an 80-inch aft plug to the fuselage. This translates 

into 30 per cent more usable volume for increased seating, 
litters, pallets, or airdrop platforms. 
This additional capability provides signifi cant advantages 
when transporting personnel or delivering priority cargo 
by reducing the number of sorties needed to complete the 
mission. 
In addition to the signifi cant increases in operational capabil-
ity and performance, the C-130J off ers a greater value when 
compared to any other tactical airlifter: System reliability and 
maintainability are improved by up to 50 per cent; mainte-
nance man-hours per fl ight hour are decreased by up to 68 
per cent; and fl ight and maintenance manpower are reduced 
by up to 50 per cent, resulting in a 47 per cent lower squad-
ron operating and support cost.
The proposed sale is expected to improve Australia’s capabil-
ity to meet current and future threats by providing the Royal 
Australian Air Force (RAAF) with replacements for its ageing 
cargo fl eet, guaranteeing a reliable airlift capability, and al-
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Japan and U.S. 
Collaborate on Layered 
Missile Defence Capability

During a recent demonstration conducted off  
the coast of Kauai, Hawaii, Japan’s Maritime Self-
Defense Force successfully intercepted short 
and medium-range ballistic missile targets with 
SM-3 Block IB and SM-3 Block IIA interceptors. It 
was the fi rst time a non-U.S. maritime service in-
tercepted targets with both variants of intercep-
tors. Moreover, it was the fi rst time a Japanese 
ship fi red SM-3 Block IIA. 
The demonstration was conducted in partnership 
with the U.S. Missile Defense Agency. Both types of 
interceptors are made by Raytheon Missiles & De-
fense, a Raytheon Technologies business.
“This demonstration reinforces that the partners 
now have greater capability with the interceptors,” 
said Tay Fitzgerald, president of Strategic Missile De-
fense at Raytheon Missiles & Defense. “Allies who 
use SM-3 can now cooperate more fully with the U.S. 
on ballistic missile defence missions.”
The multi-day Japan Flight Test Aegis Weapon System-07 in-
cluded engagements of ballistic missile targets with SM-3 
and a next-generation subsonic aerial target with SM-2 Block 
IIIB.
In support of the U.S.-Japan SM-3 Block IIA Cooperative De-
velopment (SCD) Project, Japanese industry and Raytheon 
Missiles & Defense designed and built the SM- 3 Block IIA 
variant. In contrast to earlier SM-3 versions, Block IIA’s larger 
rocket motors and increased kill vehicle capabilities allow for 
greater range and performance against advanced missile 
threats.
Whether on land or at sea, the SM-3 Block IB interceptor con-
tinues to excel in testing. In 2014, the Block IB variant was 
successfully launched for the fi rst time from an Aegis Ashore 
testing site in Hawaii. Later in the year, the missile destroyed 
a short-range ballistic missile target during a complex inte-
grated air and missile defence exercise in the Pacifi c Ocean.
The SM-3 Block IB interceptor has an enhanced two-colour 

infrared seeker and upgraded steering and propulsion capa-
bility that uses short bursts of precision propulsion to direct 
the missile toward incoming targets. It became operational in 
2014, deploying for the fi rst time on U.S. Navy ships world-
wide.
Furthermore, in cooperation with Japan, Raytheon Missiles & 
Defense is developing the next-generation SM-3 Block IIA in-
terceptor. It has two distinct new features: larger rocket mo-
tors that will allow it to defend broader areas from ballistic 
missile threats and a larger kinetic warhead. The interceptor’s 
kinetic warhead has been enhanced, improving the search, 
discrimination, acquisition and tracking functions to address 
advanced and emerging threats . 

The demonstration was the 
first time a Japanese ship 
fired SM-3 Block IIA

The SM-3 Block IB interceptor 
continues to excel in testing
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Patria Exhibits 
Enhanced Capabilities in 
Netherlands

Patria recently participated at the NEDS exhibition in Rot-
terdam, The Netherlands and showcased its intelligence 
and surveillance products and services. The company 
also highlighted the off ering of Patria acquired Dutch-
based NEDAERO, now Patria Netherlands, which special-
ises in manufacturing, maintenance, repair, and overhaul 
(MRO), and distribution of components and systems for 
military aircraft and helicopters.
The latest systems, such as the SONAC DTS (Dual Towed Sonar 
System), were on display. It is a modern high-performance so-
nar system for Anti-Submarine Warfare (ASW) operations. The 
system has been specifi cally designed for operations in litto-
ral waters, for various vessel classes, as well as for multipur-
pose vessels. It is packed in a removable 20-foot container 
that launches the two towed sonar systems: Variable Depth 
Sonar (VDS) and Towed Array Sonar (TAS).
The sonars can be operated both separately and simultane-
ously, enabling passive, monostatic and bi-static operation 
modes. The depth of the sonars, as well as the transmission 
parameters, can be adjust- ed optimally based 
on the Probability of Detection 
(PD). The system is opti-
mised for the medi-
um frequency band, 
and detection ranges up to 
20km.
The compact and lightweight SONAC ACS de-
signed for use with unmanned craft generated a 
lot of buzz on the show fl oor. The acoustic mine 
sweep is specially designed for sweeping infl u-
ence mines with advanced acoustic triggering. 
The streamlined cylindrical tow body is designed 

to minimise drag while also allowing mounting onto an ex-
ternal frame or to be used together with a fl oat. It can pro-
duce high sound pressure over a large frequency range 
(from infra- to ultrasonic bands), capable of eff ectively simu-
lating any ship. Additionally, it is suitable for TSM (Target 
Simulation Mode) because it can transmit any acoustic 
waveform signals.  
Also on display was CANDL, which provides a single data link 
solution for communications requiring high reliability, such 
as UAS payload data and C2. It enables air-to-air and air-to-
ground ad hoc networking as well as relaying for BLOS (Be-
yond Line of Sight) capability, thus enabling capabilities such 
as MUMT (Manned Unmanned Teaming), becoming a force 
multiplier in a hostile environment and for LVC (Live Virtual 
Constructive) training.
CANDL covers NATO IV C-band, and WRC 2012 defi ned civil 
UAS C2 frequency band in a single housing, enabling both 
military and civil UAS applications. Its networking and range 
performance can be further extended with an optional ex-
ternal HPA (High Power Amplifi er) 
module .
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     Abakan Non-Strategic 

The launcher produces a top speed of 60 km/h and has a 
deployment time of some six minutes. It takes 7.5 seconds 
to prepare a SAM for a launch, while the time between 
launches reaches around two seconds. The launcher cruises 
for 500 km on surfaced roads and has a power capacity to 
use a gas-turbine auxiliary power unit for two hours. The ra-
dar has two power generators that provide an autonomous 
power supply.
Abakan has a combined navigation and orientation system 
while driving. There is satellite navigation, and an inertial nav-
igation system is used in the absence of a satellite signal.

The time of the Abakan BMD system readiness for combat 
work from the transportation mode is less than 15 minutes, 
from the deployed state less than three minutes, and the 
standby mode less than 40 s.
The minimum combat crew is fi ve operators, while the work 
on the 98L6E radar is provided by two servicemen.
The typical composition of the Abakan BMD system includes 
one 98L6E mobile radar and four 51P6E2l mobile launchers, 
but the number of launchers can be increased at the request 
of the customer.
The Abakan non-strategic BMD system is reportedly based 
on the S-300V4 tactical air defence system. The launcher is 
produced by Yekaterinburg-based JSC Kalinin Plant and uses 
80 per cent of new electronic equipment, a new data pro-
cessing system and information exchange with the 98L6E ra-
dar. The radar is produced by LEMZ (Lyanozovskyi Electrome-
chanical Plant).
The Abakan non-strategic BMD system is intended primarily 
for export. It can be integrated into the existing air defence 
and missile defence systems of any country and ensures the 
fulfi lment of combat missions both when conducting auton-
omous combat operations and as an additional missile de-
fence module that expands the capabilities of an air defence/
missile defence group to repel massive attacks by ballistic 
missiles with a launch range of up to 3,000 km .  

Abakan non-strategic BMD 
system is based on the 
S-300V4 tactical air defence 
system

The 98L6E radar can detect 
up to 300 aerodynamic and 
bal listic vehicles 
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Russia May Deliver        
BMD System to Middle East
On October 13, the U.S. National Security Council Strate-
gic Communications Coordinator John Kirby, told the 
media that the Biden administration was dismayed by 
the OPEC+ decision to cut oil production by two mln bar-
rels per day since November.
Following the OPEC+ decision, a group of Democratic con-
gressmen introduced a draft act obliging the presidential ad-
ministration to withdraw U.S. troops and materiel from cer-
tain countries in the Middle East due to this decision. The 
draft document also envisages the redeployment of U.S. de-
fensive weapon systems to other Middle Eastern regions in 
order to maintain the security of U.S. personnel. 
Therefore, regional powers may need to look towards Rus-
sian-made air defence and ballistic missile defence weapons, 
some of which are currently in operation.
In particular, the Almaz-Antey Corporation has completed 
designing the 98R6E Abakan non-strategic ballistic missile 
defence (BMD) system. At the Army 2020 defence show, the 
company presented the 51P6E2 transporter erector launch-
er (TEL) incorporating two containerised surface-to-air mis-
siles (SAMs) with a 5x5 wheeled truck. The Army 2021 expo 
saw the presentation of both TEL and the 98L6E 4x4 vehicle-
mounted target detection and designation radar. The full 
composition of the Abakan non-strategic BMD system was 
unveiled at this year’s Army defence show.
Spotlight on Abakan
The highly manoeuvrable multichannel system has been de-
signed to protect critically sensitive military industrial, gov-
ernment, and administrative facilities against tactical ballistic 
missiles. The launcher is intended to transport two 9M82MDE 
SAMs, vertically launch the missiles in the automatic mode, 
and control them.
The Abakan integrates a 4x4 vehicle-based mobile multi-
functional ballistic target detection and targeting radar 
98L6E and several 51P6E2 mobile launchers mounted on 5x5 
vehicles. The exact number of launchers depend on a com-
bat task. Each launcher carries two vertically erectable cylin-
drical containers with two-stage 9M82MDE SAMs and a disc 

radar that is folded between the containers in transportation 
mode. A ready-to-use launcher weighs 53.5 t and is con-
trolled by a two-strong crew.
The 98L6E radar can detect up to 300 aerodynamic and bal-
listic vehicles. The Abakan is capable of engaging aerial tar-
gets with a minimum radar cross-section of 0.02 sq m at a 
distance of up to 30 km and an altitude of up to 25 km. Two 
missiles can be guided at a single target. The increased prob-
ability of hitting a ballistic target is ensured by launching two 
missiles at it with an interval of two seconds. The fl ight speed 
of the 9M82MDE SAM is three km/s.

By: Dr. Nikolai  
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MALE RPAS can also be used 
for civilian applications

Results of simulations proved 
DAA improves safety of 
airspace

Third Experiment
In June 2022, the partnership completed the third experi-
ment in this series. This experiment was performed by three 
air traffi  c controllers and six pilots, including an active MQ-9 
RPAS pilot from the Royal Netherlands Air Force (RNLAF). 
It was observed by airspace integration experts from several 
organisations including Eurocontrol, the European Defence 
Agency, the UK Civil Aviation Authority, QinetiQ, the UK Na-
tional Air Traffi  c Services and the Norwegian defence re-
search establishment.
Collision Avoidance
The experiment considered air traffi  c operations in the air-
space around Rotterdam The Hague Airport. The focus was 
on using an airborne DAA system, which is deemed as critical 
for realising MALE RPAS integration. 
DAA technology makes it possible for the RPAS pilot on the 
ground to ‘electronically see’ the traffi  c situation around the 
RPAS in the air — something that pilots of manned aircraft 
achieve by simply looking outside the fl ight deck.
This ensures that the RPAS pilot can steer away from other 
traffi  c just as pilots of manned aircraft would do when they 
see another aircraft approaching dangerously close. DAA 
provides the RPAS pilot with a display of the traffi  c situation 
around the RPAS, as well as alerts and guidance to make sure 
that the RPAS remains at a safe distance from surrounding 
aircraft and avoids collisions. 
These approaches let DAA make it possible for RPAS to fl y 
alongside manned aircraft without aff ecting the safety of the 
air traffi  c system. In this study, DAA alerts were provided to 
the pilot using GA-ASI’s Confl ict Prediction and Display Sys-
tem, CPDS.
“Over the past year, we have made various improvements to 
our simulators that give more realistic simulations than our 
previous experiments,” explained Dr Emmanuel Sunil, an 
R&D engineer and project manager NLR. “This included wind 
simulation, which can aff ect the direction used to resolve 
confl icts for some geometries. We developed an implemen-
tation of  TCAS or Traffi  c Alerting and Collision Avoidance Sys-
tem for both the NARSIM and MUST simulators. As a result, 

we simulated both the ‘remain well clear’ and ‘collision avoid-
ance’ components of detect-and-avoid systems.”
Evasive Manoeuvres
The experiment tested confl ict scenarios with other air traffi  c 
that would force the RPAS to change course to maintain safe-
ty, including confl icts that occurred when the link between 
the remote pilot ground station and the RPA had failed. In 
such situations, TCAS guidance was automatically imple-
mented by the RPAS to perform evasive manoeuvres, even if 
the link with the pilot is lost. 
The scenarios included operations that have never been test-
ed before with human-in-the-loop simulations, including 
confl icts while the RPAS is fl ying area surveying patterns, and 
during airport approaches with the RPAS pilot instructed by 
ATC to follow another aircraft at a safe distance.
The results of the simulations and feedback from participants 
showed that DAA improves the safety of the airspace and that 
both pilots and air traffi  c controllers can quickly be accus-
tomed to RPAS operations with DAA. The results from the 
simulations will be fed back to regulators and standardisation 
bodies to accelerate the integration of MALE RPAS into civil-
ian airspace .
Reference Text/Photo:
www.nlr.org

MQ-9B SkyGuardian MALE RPAS, designed and 
manu factured by GA-ASI, was used as a case study 
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Royal NLR – Netherlands Aerospace Centre, in partner-
ship with General Atomics Aeronautical Systems (GA-
ASI) and Information Systems Delft (ISD), recently com-
pleted a series of advanced human-in-the-loop simula-
tion experiments to test and develop detect-and-avoid 
(DAA) technologies and procedures for safely operating 
large drones (Remotely Piloted Aircraft Systems or RPAS) 
in European airspace. 
Medium Altitude Long Endurance (MALE) RPAS are large 
drones that have traditionally been used for military opera-
tions but they can also be used for civilian applications, rang-
ing from land surveying and infrastructure inspection to 
search and rescue. 
However, before these civilian applications can be imple-
mented, there needs to be proof that this category of aircraft 
can be integrated safely into civilian airspace.

Two NLR Simulators
The experiments were performed using two NLR simulators, 
namely the NLR ATM Research Simulator (NARSIM) which 
simulates aircraft, provides radar displays and other tools for 
air traffi  c controllers to manage air traffi  c, and makes it possi-
ble for pilots to control their aircraft and communicate with 
controllers, plus the NLR Multi Unmanned aerial system Su-
pervision Testbed (MUST), which functions as the RPAS simu-
lator and ground control station. 
These two simulators were connected to ensure that the 
RPAS simulated on MUST and the remaining air traffi  c simu-
lated in NARSIM fl y in the same virtual airspace at the same 
time, making it possible to test RPAS integration procedures 
using simulation experiments. 
The MQ-9B SkyGuardian MALE RPAS, designed and manu-
factured by GA-ASI, was used as a case study.

‘Human-in-Loop ‘Human-in-Loop 
Simulation’Simulation’ Tests  Tests 
Safety of Large DronesSafety of Large Drones
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A321XLR, 
En Route to 2024 Launch

After providing nearly 20,000 nacelles to Airbus over the 
years, Collins Aerospace is part of the original equip-
ment manufacturer’s (OEM) team preparing for the 
launch of its newest aircraft in 2024 — the A321XLR.
The A321XLR is the next step in the evolution of A320neo 
single-aisle family meeting the market demand for increased 
range and payload, creating more value for airlines by en-
abling economically viable services on longer routes. 
The A321XLR will deliver an unprecedented single-aisle air-
craft range of up to 4,700nm (8700 km), with 30 per cent 
lower fuel consumption per seat compared to previous-gen-
eration aircraft, as well as reduced NOx emissions and noise.  
Collins has eight decades of aerostructures experience and 
has certifi ed 20 modern nacelle programmes over the past 
decade alone.
Corey Gloede, chief engineer for Airbus Aerostructures Pro-
grammes at Collins Aerospace, said: “With our long history 
designing and manufacturing the full aerodynamic nacelle 
structure that surrounds the jet engines on Airbus platforms 
ranging from the A220 to the A350, Collins has delivered the 
majority of our nacelles to the A320 family of aircraft.”
Successful Test
The second test prototype aircraft for  Airbus’ upcoming 
A321XLR — outfi tted with Pratt & Whitney’s Geared Turbo 

Fan (GTF) engine combined with Collins’ nacelle — success-
fully completed its fi rst fl ight test on September 23, 2022. 
Just a few weeks later on October 4, Airbus started develop-
ment fl ight testing of the new GTF Advantage (GTFA) engine 
and Collins’ nacelle on an A320neo aircraft. Both Collins and 
Pratt & Whitney are Raytheon Technologies businesses.
What’s important about these fl ight tests is how the propul-
sion systems on these platforms not only deliver industry-
leading sustainability benefi ts and dependable operating 
costs, but how GTF-powered aircraft reduce fuel consump-
tion and carbon dioxide emissions by up to 16-20 per cent, 
nitrogen oxide emissions by up to 50 per cent and noise foot-
print by up to 75 per cent. That’s key for an aerospace indus-
try that’s looking to be carbon neutral by 2050.
GTFA Engine 
Looking to the future, the new GTFA engine will further low-
er fuel consumption and carbon dioxide emissions by up to 
one per cent compared to the current model GTF engine. 
Since the new engine is capable of a take-off  thrust improve-
ment of up to four per cent at sea level, the engine should 
enable the longer range and higher payload that will be re-
quired for the new A321XLR aircraft.
For the A320neo specifi cally, Collins’ nacelles are designed to 
ensure low weight, low noise and high strength. This high-

technology nacelle sys-
tem contributes signifi -
cantly to the A320neo’s 
superior fuel perfor-
mance and noise reduc-
tion effi  ciencies.
As the GTF engine even-
tually evolves into the 
GTFA and enters service, 
Collins nacelles won’t re-
quire any confi guration 
changes because they’re 
designed with product 
commonality to ensure 
intermixability . 
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CAE’s CEO Wins 
Lifetime Achievement Award

Parent led CAE to become 
the first Canadian aerospace 
company to achieve carbon-
neutrality in 2020

The Aviation Week Network Annual Laureate Awards cer-
emony took place last month in Washington, DC, where 
Marc Parent, CAE’s President and Chief Executive Offi  cer, 
was awarded the Philip J. Klass Award for Lifetime 
Achievement. The award recognised his achievement in 
the global aerospace arena.
“It is a tremendous honour for me to receive the Philip J. Klass 
Award for Lifetime Achievement,” said Parent. “I have been fl y-
ing since I was 17, and safety has been a driving force as I pur-
sued my passion for aviation both in my personal and profes-
sional life. In a career spanning nearly four decades, my proud-
est accomplishment has been rallying a team of 13,000 peo-
ple at CAE around a noble mission – making the world a safer 
place.”
Parent has more than 35 years of experience in the aerospace 
industry. Since joining CAE in 2005, he has led CAE’s growth by 
creating simulation products to providing solutions, services 
and technologies that enhance human performance.
Under his leadership, CAE has become one of the world’s larg-
est providers of civil aviation training services and a leader in 
training and mission support solutions for defence and secu-
rity forces and the healthcare sector.
Committed to building technology to accelerate the develop-
ment and safe adoption of innovations, Parent also led CAE to 
become the fi rst Canadian aerospace company to achieve 
carbon-neutrality in 2020. Looking toward the future, he is 
leading the company towards innovations that will make the 
future of the aerospace industry more effi  cient and greener.
Over the years, Parent has been honoured with numerous 
awards, including the Order of Canada, Industry Leader of the 
Year from the Living Legends of Aviation, has been inducted 
into Quebec’s Air and Space Hall of Fame and Canada’s Avia-
tion Hall of Fame, and named a Knight of the Ordre national 
du Québec.
As a technology company, CAE aims to digitalise the physical 
world, deploying simulation training and critical operations 
support solutions. The company empowers pilots, airlines, de-
fence and security forces, and healthcare practitioners to per-
form at their best. 

The company is investing resources into building the next 
generation of cutting-edge, digitally immersive training and 
critical operations solutions while keeping positive environ-
mental, social and governance (ESG) impact at the core. Its 
portfolio includes fl ight and mission simulators and AI-pow-
ered personalised training programme . 

CAE’s CEO Marc Parent awarded Aviation Week’s 
Philip J. Klass Award for Lifetime Achievement
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range air defence radar, selected by Indonesia in 2019. The 
sensor can be deployed as a primary system to support bat-
tlefi eld operations and border surveillance and is eff ective 
against all types of threats. It is an advanced L-band solid-
state phased array, 3D surveillance radar, eff ective to a range 
of over 500 Km.
The new Tactical Multi Mission Radar (TMMR), an AESA radar 
developed to intercept, classify, and track small and agile 
targets, such as drones, was also on display. Highly eff ective 
in supporting air defence, battlefi eld operations, border sur-
veillance and infrastructure protection, Leonardo’s TMMR 
ensures that Armed Forces are prepared to face the latest 
fast-moving, asymmetric threats.
Alongside these solutions, visitors learnt about ATOS (Air-
borne Tactical Observation System), an advanced mission 
management and surveillance system based on an open 
and modular architecture that integrates and manages air-
craft sensors, supporting the control of wide areas of land 

and maritime zones. Thanks to its ability to integrate a num-
ber of sensors and sub-systems, it can provide full situational 
awareness and timely decision-making.
With a growing presence in the Indo-Pacifi c region, Leonar-
do promoted several helicopter types for multi-mission op-
erations, including Search and Rescue (SAR), law enforce-
ment and military roles. These included the latest generation 
AW149 medium military helicopter, which can meet the op-
erational needs of armed forces across the region, and the 
AW169. The latter includes APU (Auxiliary Power Unit) capa-
bilities, which allow cabin power to remain on while rotors 
are stopped, enhancing climate control, safety and comfort 
while loading and unloading passengers and equipment. 
While the AW149 is optimised for a multitude of battlefi eld 
missions such as troop transport and re-supply/external load 
lift, and medical and casualty evacuation.
Finally, the AW139, one of the best-selling twin-engine heli-
copters in its category with over 1,100 units in service around 
the world, also made an appearance. It combines high per-
formance, reliability, cutting-edge technologies, and excep-
tional safety features. Confi gured jointly for Emergency Med-
ical Services (EMS) and Search and Rescue (SAR) missions, the 
helicopter combines advanced technology, safety design 
features and performance as well as a wide range of dedicat-
ed role equipment. 

Naval Cockpit, inspired 
by the aerospace domain, 
offers next-generation 
naval capability
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Leonardo recently participated at the Indo Defence 
Expo & Forum 2022, a notable defence and security 
event in Southeast Asia. During the expo, which took 
place in Jakarta, the company presented multi-domain 
technologies developed to meet the needs of govern-
ments and armed forces, as well as built on its position 
as a reliable partner of the Indonesian Government and 
defence industry.
Having provided strategic support to the Italian Navy for 
over 70 years, Leonardo is the market reference for several 
international naval forces. In Jakarta, the company promoted 
a range of technologies that support naval missions, includ-
ing Artifi cial Intelligence, automation, data processing and 
information management, all of which the company contin-
ues to invest in. 
A key product incorporating the latest technology is Leonar-
do’s open architecture Combat Management System (CMS), 
which can integrate and coordinate all the information com-
ing from a ship’s sensors in real-time, ensuring full situational 
awareness and allowing crews to react quickly in any situa-
tion. The company also presented its Naval Cockpit, inspired 

by the aerospace domain, which off ers next-generation na-
val capability. The cockpit is already onboard the Italian Na-
vy’s Multipurpose Off shore Patrol Vessels (PPA). Leonardo’s 
portfolio of naval solutions further includes command and 
control systems, sensors, weapon systems, underwater, op-
tronics, communications, fi xed-wing aircraft, helicopters and 
uncrewed systems.
In the weapons and ammunition systems domain, Leonardo 
exhibited its 76/62 Super Rapid (SR) Gun Mount, which has 
been chosen by several international navies for its perfor-
mance and fl exibility for air and surface defence. 
The company also highlighted its Lionfi sh small calibre naval 
turret, completely designed and developed in-house, and 
the Marlin 40, which is in service with 30 international navies. 
The Lionfi sh’s light weight makes them the best choice for 
installation on small ships. In the underwater domain, Leon-
ardo shed light on its latest-generation Black Shark heavy 
torpedo, designed to be launched from submarines or sur-
face vessels.
State-of-the-art Radars and Helicopters
Also on show in Jakarta was Leonardo’s RAT31DL/M long-

Leonardo Leonardo 
PresentsPresents Latest Security 
Tech for Sea and Land
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Fort Victoria. She was an integral member of HMS Queen 
Elizabeth’s task group last year, but she’s almost 30 years old.
Her replacements will be designed and built to meet the 
needs of a fi fth-generation aircraft carrier and its fi fth genera-
tion F-35 stealth fi ghters.
Energy-effi  cient Tech
Designed to support Net Carbon Zero by the end of their 30-
year service lives, the RFA vessels will be equipped with ener-
gy-effi  cient technologies to reduce power demand and will 
have the capability to reduce their carbon intensity by adopt-
ing low-carbon, non-fossil fuels and future energy sources. 
Each vessel will be 216 metres long and 34.5 metres wide. 
They will move through the oceans at up to 19 knots. The 
ships will be the second longest UK military vessels behind 
the two Queen Elizabeth-class aircraft carriers. 
There will be cargo space for 9,000 square metres of supplies 
and stores — that’s10 times the size of Wimbledon’s Centre 
Court.
Her fl ight deck will be able to host all the helicopters fl own by 
the UK’s armed forces and the hangar can accommodate two 
Royal Navy Merlins, with additional space for drones/crew-
less systems. 
The ships will require a crew of just 101, with accommoda-
tion available for an extra 80 personnel to support opera-
tions or embarked helicopters.
Vice Admiral Paul Marshall, DE&S Director General Ships, not-
ed: “FSS will deliver worldwide logistic and operational sup-
port to the Royal Navy, including the Maritime Strike Group 
on deployment” .

RFA vessels will be equipped 
with ener gy-efficient 
technologies to reduce 
power demand 

Tech Transfer
Defence Secretary Ben Wallace said: “This news will be a sig-
nifi cant boost to the UK shipbuilding industry. By selecting 
Team Resolute, the Ministry of Defence has chosen a propos-
al which includes £77 million of investment into the UK ship-
yards, creating around 2,000 UK jobs, and showcasing cut-
ting-edge British design. Building on ambitions laid out in 
the National Shipbuilding Strategy, this contract will bolster 
technology transfer and key skills from a world-renowned 
shipbuilder, crucial in the modernisation of British shipyards.”
On behalf of Team Resolute, Group CEO of Harland & Wolff , 
John Wood, stated: “Team Resolute is proud to have been se-
lected as preferred bidder to provide the RFA with three 
state-of-the-art ships which will fulfi l the Royal Navy’s needs 
while strengthening UK sovereign design and shipbuilding 
capability, as well as generating around £1.4 billion in social 
and economic value.”
Head of the RFA, Commodore David Eagles, added: “The 
Fleet Solid Support contract is a signifi cant step towards the 
delivery of these ships that are a key part of the RFA’s contin-
ued growth and evolution.”
At present, the RFA operates a solitary solid support ship, RFA 

Highly capable team includes BMT, Harland & Wolff and 
Navantia UK
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Team Resolute Team Resolute 
Consortium to Build UK Consortium to Build UK 
Naval Support ShipsNaval Support Ships

as well as supporting thousands more supply chain jobs. 
Harland & Wolff ’s welding academy is set to train 300 new UK 
welders during the contract. 
Final Assembly
The fi nal assembly will be completed at Harland & Wolff ’s 
shipyard in Belfast.  Blocks and modules for the ships’ will be 
constructed in the same yard, plus Appledore in Devon, and 
this work, which will also support a signifi cant British-based 
supply chain, will be undertaken in collaboration with re-
nowned shipbuilder, Navantia. 
Build work will also take place at Navantia’s shipyard in Cadiz 
in Spain.
Production is due to start in 2025 and all three support ships 
are expected to be operational by 2032. The manufacture 
contract is due to be awarded by DE&S by the fi rst quarter of 
2023, subject to completion of a successful preferred bidder 
stage and fi nal approvals.

The UK Ministry of Defence has selected Team Resolute 
consortium, comprising BMT, Harland & Wolff  and Na-
vantia UK, as its preferred bidder to construct three ves-
sels for the Royal Fleet Auxiliary (RFA), the Royal Navy’s 
indispensable supporting fl otilla.
The consortium will be awarded a £1.6 billion contract (be-
fore infl ation) to manufacture the vessels, subject to ap-
proval.   
The three ships are to be built to support Royal Navy carrier 
operations into the second half of the 21st Century.
Wherever HMS Queen Elizabeth or HMS Prince of Wales go, 
they will be accompanied by one of three ‘solid support ships’ 
— providing ammunition, spare parts and supplies to sus-
tain the carriers and their task groups thousands of miles 
from the UK.
The contract aims to deliver 200 further education opportu-
nities on graduate placements and apprentice programmes, 

An artist’s impression of the new support ship
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Visitors saw the IL-78MK-90A 
tanker and IL-76MD-90A(E) 
military transport aircraft

noeuvrable fi ghter, Su-34E fi ghter-bomber and the MiG-35 
multirole fi ghter in single- and dual-pilot confi gurations. 
Visitors could see the IL-78MK-90A tanker aircraft and the IL-
76MD-90A(E) military transport aircraft, one of the main 
means of operational delivery of Airborne Troops units to ar-
eas of operation. The company also demonstrated the BTR-
MDM multi-purpose airborne armoured personnel carrier 
and the BMD-4M airborne infantry-fi ghting vehicle for this 
branch of service.
Russian military helicopters, in particular, the Ka-52 scout/at-

tack helicopter, the Mi-28NE attack helicopter and the 
Mi-171Sh military transport helicopter, which 

have shown excellent com-
bat and op-

advanced air defences.
To build an eff ective point/area air defence system, the fi rm 
highlighted air defence assets of various ranges: the S-400 
Triumph long-range air defence missile system, the S-350E 
Vityaz medium-range air defence missile system, which has 
proved eff ective against modern UAVs, Tor-E2 short-range 
SAM system, Verba MANPADS, as well as other automated 
command and control systems for air defence units .

The Mi-17-series helicopters 
effectively perform the entire 
scope of missions, including 
the delivery of personnel of 
motorised rifle and airborne 
units erational qualities 

under real conditions, 
generated keen interest at 
the exhibition. The Mi-17-series helicopters eff ectively per-
form the entire scope of missions assigned to them, including 
the delivery of personnel of motorised rifl e and airborne units. 
They have proven themselves in conducting rescue opera-
tions and performing PLA combat training missions.
Among aerial weapons, Rosoboronexport highlighted a 
wide range of smart and guided aerial bombs and various 
guided missiles capable of eff ectively engaging ground, sur-
face and air targets, including those with an extended stand-
off  range exceeding the engagement range of current and 



54

ReportsReportsISSUE 611 DEC 2022

Russian AircraftRussian Aircraft
Create Buzz at Create Buzz at 
Airshow Airshow ChinaChina
Rosoboronexport JSC (part of Rostec State Corpora-
tion) recently displayed the latest Russian aircraft, heli-
copters, and modern aerial weapons at the Airshow 
China 2022 International Aviation and Aerospace Exhi-
bition, held in Zhuhai.

“Rosoboronexport is proud to represent Russia at Airshow 
China. Today, our countries not only maintain large-scale co-
operation but also have a particularly trusting relationship of 
strategic partnership,” said Alexander Mikheev, Director Gen-
eral of Rosoboronexport. “This year, we showcased the latest 
products from Russian aircraft and helicopter manufacturers, 
eff ective weapons, air and missile defence solutions. I am 

sure that joint work with senior PLA offi  cers and 
Chinese business executives at the exhibition will 
bring us new mutually benefi cial agreements and en-
able us to outline joint cooperation in high-tech areas.”
At its stand, Rosoboronexport off ered a full range of Rus-
sian military aircraft from Rostec enterprises, including the 
Su-57E fi fth-generation fi ghter, Su-35 multirole super-ma-
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“Together we will deliver world-class products within radar 
technology to the Norwegian Armed Forces. This contract is 
not only important for us as a strategic partner for the Nor-
wegian Armed Forces but also for our subcontractors in Nor-
way,” says Eirik Lie, president of Kongsberg.
The TPY-4 radar has signifi cant commonality with the U.S. Ar-
my’s new Sentinel A4 radar, which will replace the Sentinel 
A3.
The TPY-4 radar is part of Lockheed Martin’s eff orts to lever-

age proven technology for long-range air surveillance radars.
Lockheed Martin’s solid-state radar systems specialise in 
counter target acquisition, early warning, situational aware-
ness, and integrated air and missile defence.  The compa-
ny’s ground-based radars are the choice of more than 30 
nations.
1,000 Elements 
TPY-4 consists of over 1,000 elements that are each indepen-
dently and digitally controllable on transmit and receive; ev-
ery radiating element in the system is a miniature radar sys-
tem. This allows software-only changes to adjust to emerg-
ing threats without hardware changes.
The radar integrates the latest mature commercial technol-
ogies, including Gallium Nitride amplifi ers, with high den-
sity antenna electronics and Graphics Processing Unit-
based data processing to create a state-of-the-art radar ar-
chitecture. 
TPY-4 includes individually software controlled digital trans-
mitters and digital receivers for every single radiating ele-
ment, providing extraordinary fl exibility not only to optimise 
performance for specifi c missions, threats, and environments 
of today, but also for easy of adaptation to more advanced 
threats in the future. These adaptations can be implemented 
via simple software enhancements without invasive archi-
tectural redesign.
Key Functions
The system outperforms the competition in three important 
areas:
Target Detection: TPY-4 detects smaller, harder-to-detect 
next generation threats in heavy clutter – unwanted signals 
or echoes generated from physical objects in the environ-
ment like the ground, water, animals, etc. Clutter can make 
the detection of targets diffi  cult. The radar can see targets in 
jamming and provides long range early warning for tactical 
ballistic missiles.
Mission Diversity: TPY-4 is a multi-role radar where the op-
erator can quickly pivot from one mission to another by the 
push of a button, enabling them to address threats in a con-
tested environment.
For example, TPY-4 can track up to 90 degrees in elevation 
(no cone of silence) to support a tactical ballistic missile mis-
sion. The radar will operate in extreme climates and environ-
ments. The scalable system is designed to support fi xed site 
and mobile deployment.
Transportability: The system is available in both fi xed- and 
highly-mobile variants and is transportable via C-130, C-17, 
truck, rail, or helicopter. With TPY-4, the operator does not 
have to compromise on performance or transportability. 

TPY 4 radar can track 
smaller threats at longer 
ranges

The system is available 
in both fixed and highly-
mobile variants
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Norway Selects Lockheed’s 
TPY-4 Radars

The TPY 4 radar can identify and track smaller threats 
at longer ranges than ever before. This multi-mission 
system will integrate seamlessly into existing air de-
fence systems and can operate in contested environ-
ments.
Norway’s TPY-4 radars will be integrated into Lock-
heed Martin’s active production line, making this a low 
risk option for the Norwegian Defence Material Agen-
cy (NDMA). 
In March, the U.S. Air Force selected the TPY-4 radar 
system for its Three Dimensional Expeditionary Long 
Range Radar programme.
Chandra Marshall, vice president of Radar and Sensor 
Systems at Lockheed Martin, stated: “The TPY-4 is a 
continued advancement of our 21st Century Security 
vision supporting joint all domain operations for the 
U.S. and its allies. Norway joins the U.S. Air Force as our 
fi rst NATO partners for the TPY-4 radar, and we look 
forward to off ering this radar to solve evolving chal-
lenges of international partners.”

“The threats that air defence radar has to counter are 
increasing and enhanced operational requirements 
call for more capable radars, including detection of 
small targets at longer ranges, enhanced electronic 
protection measures and target tracking. The TPY-4 ra-
dar will provide Norway with the confi dence of 
24/7/365 homeland security for decades to come,” stat-
ed Øyvind Kvalvik, Major General and Head of Acquisi-
tions at NDMA. 
Crucial Partner
Norwegian industry has been a crucial partner in the 
development of the TPY-4 radar. Lockheed Martin lev-
eraged an extensive Norwegian supplier-base for this 
radar system. In particular, the relationship with Kongs-
berg Defense & Aerospace resulted in the production 
of the fi rst TPY-4 which included the Platform Electron-
ics SubSystem (PES) built by Kongsberg, a critical ele-
ment in the foundation of this next generation sensor 
that meets current customer requirements for long-
range surveillance.

The Royal Norwegian Air Force has selected the Lockheed Martin’s TPY-4 next generation ground-
based air surveillance radar to enhance the country’s long-range surveillance capability. The radar 
can be adapted to new missions via simple software enhancements without any architectural or 
hardware changes. 
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during the whole life of the equipment to fully answer the 
evolution of the operational needs.
Fifteen Years of Partnership
Arquus and PT Pindad have been running a long-term and 
successful relationship over the past 15 years. Throughout 
these years, Arquus has been supplying PT Pindad with ma-
jor components and parts which have been integrated in In-
donesian-made armoured vehicles. 
In the framework of that cooperation, Arquus has notably 
supplied power packs for ANOA 6x6 APC vehicles and BA-
DAK 6x6 IFV, currently serving in the Indonesian Army. The 
company has also supplied rolling chassis for the KOMODO 
4x4 multi-purpose vehicle. 
At Indo Defence 2022, Arquus and PT Pindad renewed their 
partnership and refl ected on the Memorandum of Under-
standing (MoU) signed at Eurosatory 2022 in Paris to estab-

lish future collaboration in land systems for Indonesia. This 
MoU covers the development and production of new ar-
moured vehicles, as well as corresponding systems and ser-
vices. With this agreement, both companies agreed to turn an 
exemplary relationship into an offi  cial and larger scale part-
nership. 
The aim of this MoU is to cooperate in the fi eld of military ve-
hicles and systems to address the current needs of the Indo-
nesian Armed Forces. Such cooperation will cover multi-pur-
pose armoured vehicles, reconnaissance vehicles, APC and 
IFV, as well as remote-controlled weapon stations. It could 
also include development, product qualifi cation, production 
and assembly, plus aftersales services. 
On top of its long-running relationship with PT Pindad and 
the hundreds of ANOA, BADAK and KOMODO armoured ve-
hicles serving daily, Arquus is a major supplier for the Indone-
sian Army. It has produced and delivered a total of 80 vehicles 
directly to the Ministry of Defense, including VAB, VBL and 
Sherpa Light vehicles in various confi gurations.
The cooperation could go further in case of new needs, with 
4x4 and 6x6 vehicles, both for Defense and Security needs, as 
well as corresponding services and systems, such as drive-
lines and mobility elements or RCWS (Remote-Controlled 
Weapon Stations) such as the Hornet range, already in service 
within the French Army. 

ANOA 3 meets the needs of 
the Indonesian army and law 
enforcement units
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Display Armoured Personnel Carrier 
Designed for Indonesia

Arquus and 
PT Pindad

Arquus recently took part at Indo Defence 2022, held in 
Indonesia, to renew its commitment to the Indonesian 
defence industry and strengthen its ties with major local 
fi rms and long-term partners such as PT Pindad. 
At the event, Arquus presented a VAB MK3 APC (Armoured 
Personnel Carrier) on Defend ID’s booth under Arquus’ part-
ner, state-owned company PT Pindad’s fl ag. The VAB MK3 
was exhibited in a confi guration specifi cally thought for In-
donesia, titled the ANOA 3, with several adaptations con-
ducted by PT Pindad.
The modern, well-protected and equipped APC showcased 
Arquus’ and PT Pindad’s joint cooperation to meet the needs 
of the Indonesian army and law enforcement units. Already 
in service and combat-proven in various armies around the 
world, the VAB MK3 is Arquus’ fl agship on the 6x6 market. The 
NATO-compliant vehicle also receives constant upgrades to 
better answer the operational needs of the operators on the 
battlefi eld. 
The VAB MK3 is an agile and well-protected vehicle that can 
serve as either an APC or an IFV (Infantry Fighting Vehicle), 
depending on the mission at hand. The compact architec-
ture and low silhouette make it a vehicle that is very well 
adapted to high-intensity confl icts against opponents 
equipped with multiple reconnaissance and aggression so-
lutions. The concept proves once again its validity as modern 
combat vehicles tend to grow taller and bigger, which in-
creases their visual signature on the battlefi eld.
Arquus also presented large-scale models for VAB MK3, Bas-
tion and Fortress at its booth to showcase its complete range 
of defence and security vehicles, as well as its ability to part-
ner with companies in the long run. Such a cooperation can 
include vehicle design, production, support and upgrade 

VAB MK3 was exhibited in a special 
configuration for In donesia, titled the ANOA 3 
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ing systems, programmable mission functions, such as tacti-
cal situation displays, head-up display; total integration of 
critical instruments, navigation and advanced weapons 
training skills and a back-up, all-in-one fl ight instrument, 
which combines all essential fl ight cues in one easy-to-read 
display.
The Foreign Military Sales (FMS) contract includes eight T-6C 
Texan II advanced military training aircraft, in-country fi eld 
service and logistics support representatives, programme 
management support, interim contractor support for the 
fi rst year, training for pilots and maintenance professionals, 
spare engines, spare parts and aircraft support equipment. 
Fouad Kasri, director of Sales & Strategy for Africa and the 
Middle East, Textron Aviation Defense, explained: “Tunisia is 
the thirteenth nation to acquire the T-6 and has now taken 
delivery of the 1,001st T-6 manufactured by our team in 
Wichita. We are delighted to welcome another North African 
and Mediterranean allied nation to the distinguished group 
of global air forces who rely on the next-generation T-6 Inte-
grated Training System to achieve their pilot training objec-
tives.”
Textron Aviation Defense collaborated with the U.S. Air Force 
Life Cycle Management Center (AFLCMC) and the U.S. Air 
Force Security Assistance Training Squadron (AFSAT) to sup-
port the Tunisian Air Force’s modernisation programme.

General Mohamed Hajjem, the Tunisian Air Force Chief 
of Staff , noted: “Becoming a regional leader in mili-

tary fl ight training excellence is one of the mile-
stones on the path to achieving our counter-

terrorism and border security mission require-
ments. We are grateful to Textron Aviation 
Defense, AFLCMC and AFSAT for supporting 
our acquisition of the Beechcraft T-6C Texan 
II, as well as our eff orts to achieve territorial 
sovereignty and regional stability.” 
Textron Aviation Defense expects to de-
liver the second Tunisian Air Force T-6C in 
late 2022. The remaining six aircraft are 
slated for delivery in 2023. Training of the 
initial cadre of pilots began on Oct. 31 at 

Textron Aviation Defense facilities in Wichi-
ta, Kansas.

The Tunisian Air Force will rely on TRU Simula-
tion + Training Inc., an affi  liate of Textron Avia-

tion Inc, for a suite of training devices and related 
support. The devices — slated for installation at Sfax 

air base — include a ground-based training system, an 
operational fl ight trainer and a computer-based training lab.

Global Pilot Training
A vital asset, the T-6 empowers global pilot training across 
the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Flight Training 
programme in Canada, the Euro NATO Joint Jet Pilot Training 
Programme (ENJJPT) at Sheppard AFB, Texas and the U.S. Air 
Force Aviation Leadership Programme as well as the U.S. Air 
Force, Navy, Marine Corps, Army and Coast Guard, the Hel-
lenic Air Force, Argentine Air Force, Israeli Air Force, Royal Air 
Force, Iraqi Air Force, Royal Canadian Air Force, Mexican Navy, 
Mexican Air Force, Royal Moroccan Air Force, Colombian Air 
Force, Royal New Zealand Air Force, Royal Thai Air Force and 
now the Tunisian Air Force.
Backed by 90 years of experience delivering over 250,000 air-
craft worldwide, the Beechcraft T-6 Texan II’s low acquisition, 
operating and sustainment costs enable global air forces to 
fast-track pilot production. 
The T-6 Texan II capitalises on an active production line with 
an industry-leading Manufacturing Readiness Level rating of 
10 as well as a proven supply chain and the aff ordability of 85 
per cent parts commonality with the Beechcraft AT-6E Wol-
verine.

T-6C Texan II empowers pilots 
to see the whole picture

FMS contract includes eight 
T-6C Texan II

The 13th nation to acquire the T-6, Tunisia joins a group of global air forces 
who rely on the next-generation T-6 Integrated Training System
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Tunisia Receives 
First T-6C Texan II 
Trainer Aircraft
The Tunisian Air Force has received the fi rst of eight 
Beechcraft T-6C Texan II Integrated Training Systems 
from Textron Aviation Defense in support of its opera-
tions at No. 13 Squadron at Sfax Air Base.
The Beechcraft T-6C Texan II is designed and manufactured 
by Textron Aviation Defense LLC, a wholly owned subsidiary 
of Textron Aviation Inc., a Textron Inc. company. 
The global fl eet of 1,001 Beechcraft T-6 Texan II aircraft has 
surpassed 5M fl ight hours across 13 nations and two NATO 
fl ight schools. With an installed base that 
more than quadruples its closest 
competitor, the family of Beech-
craft T-6 Texan II aircraft has been 
a top Integrated Training System 
(ITS) for over 20 years. 
The T-6C Texan II empowers pilots 

to see the whole picture. The all-digital, open-architecture 
glass cockpit off ers the clear visibility necessary for complet-
ing complex missions. 
Flight Deck Features
The best training requires advanced total situational aware-
ness. Today’s T-6C Texan II fl ight deck features include: Three 
interchangeable colour active-matrix, liquid-crystal multi-
function displays driven by two avionics computers; primary 
fl ight display, navigation, engine-indicating and crew-alert-
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PTS-P will 
provide 
space-based 
processing 
of PTW, U.S. 
military’s 
jam-resistant 
waveform

The U.S. Space Force has dubbed PTS-P a “pacesetter pro-
gramme” to signify the rapid prototyping approach and 
quick delivery timeline under the Space Enterprise Consor-
tium’s (SpEC) OTA contracting mechanism. Additional PTS-P 
hardware and software demonstrations are planned in the 
coming months, with host vehicle integration set to begin 
early next year.
Boeing’s PTS-P solution is scalable and hostable on both 
commercial or government space vehicles. The team has 
completed several hardware and software demonstrations, 
working towards a 2024 launch and ensuing on-orbit dem-
onstrations.
Defence, Space & Security Business Unit Reorganised
Boeing also announced a series of executive leadership 
changes and reorganisations aimed at accelerating opera-
tional discipline, fi rst-time quality and performance while 
streamlining senior leadership roles and responsibilities.
Eff ective immediately, Boeing Defense, Space & Security 
(BDS) will consolidate its eight divisions into four, including:
• Vertical Lift, led by Vice President and General Manager 
Mark Cherry.
• Mobility, Surveillance & Bombers, led by Vice President and 
General Manager Dan Gillian, which will include KC-46, 
SAOC, E-7, VC-25B, P-8, Bombers, AWACS/AEW&C, 777X com-
ponents and all executive transport programmes.
• Air Dominance, led by Vice President and General Manager 
Steve Nordlund, which will include classifi ed programmes; 
the F/A-18, F-15, T-7, MQ-25 and MQ-28 programmes; and 
the non-space Phantom Works portfolio, including the Virtu-
al Warfare Centers. Nordlund will also become the senior site 
executive for the St. Louis region.

• Space, Intelligence & Weapon Systems, led by Vice President 
and General Manager Kay Sears, which will include space ex-
ploration and launch programmes, satellites, munitions, mis-
siles, weapon system deterrents, maritime undersea, Phan-
tom Works Space and subsidiaries (BI&A, Millennium, Insitu, 
Liqui d Robotics, Spectrolab, Argon and DRT).
Between now and Feb. 4, 2023, Jim Chilton, senior vice presi-
dent for Space and Launch, will continue to manage space 
exploration and launch programmes, satellites and Phantom 
Works Space. On Feb. 5, 2023, Chilton will become a senior 
advisor to Ted Colbert, president and chief executive offi  cer of 
BDS, focusing on future space ventures.
These changes build upon the consolidation of Manufactur-
ing & Safety, Total Quality, Supply Chain and Program Man-
agement, and the appointment of Steve Parker as BDS’s chief 
operating offi  cer.
Additionally, Tim Peters, currently vice president and general 
manager of Mobility and Surveillance, and Cindy Gruen-
sfelder, currently vice president and general manager of Mis-
sile and Weapon Systems, will be retiring after assisting with 
the transitions.
“Over the past three decades, Tim and Cindy have played an 
integral role in delivering critical capabilities for our custom-
ers and developing top talent across the enterprise,” Colbert 
said.
Coinciding with these changes, Boeing Global Services (BGS) 
will integrate all government services – domestic and inter-
national – into one organisation, led by Torbjorn (Turbo) Sjo-
gren, vice president and general manager of BGS Govern-
ment Services. 
Reference Text/Photo: www.boeing.com

Boeing’s smart antenna technology detects enemy jammers and autonomously reshapes a 
satellite’s beams to suppress hostile jammers
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Boeing engineers recently demonstrated a new, autono-
mous technology that can prevent jamming attempts on 
U.S. Department of Defense satellite communications 
(SATCOM). 
The test was conducted on the U.S. Space Force’s Protected 
Tactical SATCOM Prototype (PTS-P). It highlighted how the 
technology could provide secure communication in contest-
ed environments.
“Maintaining communication with our deployed forces dur-
ing hostility gives us a tactical edge on the battlefi eld,” said 
Justin Bruner, PTS-P Programme Manager at the U.S. Space 
Force. “On-board, autonomous, real-time nulling of jammers 
enhance our resiliency, ensuring the U.S. and our allies can 
provide warfi ghters with secure, reliable communications in 
a contested environment. Boeing has made signifi cant 
strides in the development and execution of a nulling algo-
rithm with fl ight-like fi rmware, demonstrating agile anti-jam 
capability. PTS-P and all our Protected Anti-Jam Tactical SAT-
COM (PATS) programmes are critical to this eff ort.”
PTS-P will provide space-based processing of the Protected 
Tactical Waveform (PTW), the U.S. military’s jam-resistant 
waveform. Boeing’s solution uses software-defi ned beam-
shaping to geolocate and actively suppress jamming in real-

time, with thousands of data points gathered every second.
The hardware-software integration demonstration featured 
several simulations where an adversary attempted to block a 
user’s communication, including situations with numerous 
simultaneous jamming attempts. In every simulation, the 
prototype autonomously mitigated highly-dynamic jam-
ming attempts and preserved connectivity, including situa-
tions where the user was in close proximity to the interfer-
ence source.

Boeing DemosBoeing Demos
New Autonomous Capabilities and New Autonomous Capabilities and 
Restructures Business Unit in U.S.Restructures Business Unit in U.S.

(L) Normal Antenna beam and  (R) Smart beam 
reshaping itself to suppress jammers
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“Combining the sensors for detection, such as EO/IR, AIS, 
ADSB, active and passive radars, are already increasing the 
situational awareness for the operator. Adding an avoid sys-
tem that can propose manoeuvres to “remain well clear” 
from others or engaging automatic manoeuvring in a later 
stage to avoid collision using and coordinating with known 
standards adds another security layer for both manned and 
unmanned vehicles. A DAA system that contributes to safe 
fl ights will soon enable UASs to operate safely in shared air-
space with both manned and unmanned aircraft, signifi -
cantly expanding the fl exible use of these vehicles and their 
operations.”
Enhanced Autonomy
Remote and diffi  cult to access borders present authorities 
with challenging surveillance scenarios. Therefore, with its 

six-hour fl ight times and numerous payload combination 
options, the V-200 is an asset for coastal and overland border 
monitoring operations.
Capable of supporting wide-area ASW and countermine op-
erations, the UAS becomes a great extended endurance air-
borne tool for classifying, locating, and tracking submersible 
threats when equipped with suitable maritime sensors. An 
ASW-equipped V-200 allows an operation to take place at a 
safer stand-off  range, reducing the risk to personnel and the 
host vessel itself. Plus, it is capable of simultaneously tracking 
multiple targets in real-time when equipped with an EO/IR 
and SAR sensor combination. It improves ship detectability 
range and surveillance capabilities, enabling for the dynamic 
detection of illegal activities.
Additionally, class-leading endurance enables the V-200 to 
maintain an Over the Horizon (OTH) vantage point for exten-
sive periods, providing the host ship crew with the necessary 
information to stay one step ahead of evolving seaborne 
threats. Equipped with the appropriate Signals Intelligence 
(SIGINT) gathering payload, the V-200 can be used to inter-
cept signals and provide geodetic positioning information of 
seaborne threats in high-risk scenarios.
Bjorn added: “The fl ight demonstration enabled us to show-
case the innovative Detect and Avoid System in a real sce-
nario and was a complete success. This technology will ulti-
mately enable a future of enhanced autonomy and safety in 
unmanned aviation, with the goal to enable the SKELDAR 
V-200 to become fully operational in civilian airspace”.

The demos have shown real-
world capabilities of DAA 
System on-board the UAS

The system is being 
standardised by the EUROCAE

UMS and Saab Detect and Avoid Team
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UMS SKELDAR, a provider of Rotary Unmanned Aircraft 
Systems (UAS), recently performed live fl ight demon-
strations successfully on the SKELDAR V-200. The com-
pany used an innovative Detect and Avoid System (DAA) 
capable of automatically manoeuvring the UAS around 
intruder aircraft.
The demonstrations have proven the capability of the sys-
tem when it encountered both cooperative and non-cooper-
ative collision course scenarios. It is being considered a key 
milestone as part of the European Detect and Avoid System 
development, led by Saab.
The demonstrations have shown the real-world capabilities 
of the DAA System on-board the SKELDAR V-200 and includ-
ed live intruder encounters made by a crewed lightweight 
aircraft. 
The system used is based on the European DAA concept and 
technology, developed for both military and civil use.  It is 
currently being further developed in the European Defence 
Funds programme EUDAAS and going through validation as 
part of the European future of air traffi  c management pro-
gramme, SESAR. Both programmes are considered an inte-

gral component to not only advance technological develop-
ment, but to also prove the safety of Beyond Visual Line of 
Sight (BVLOS), which in turn would unlock the possibilities 
for multiple types of civilian UAS operations. 
The system is also being standardised by the European Orga-
nization for Civil Aviation Equipment (EUROCAE). The aim of 
the entire work is to have a complete working solution with 
global interoperability.
The project has received funding from the SESAR Joint Un-
dertaking (JU) under grant agreement No 874474, alongside 
support and funding from Saab and national research and 
development funds. The JU receives support from the Euro-
pean Union’s Horizon 2020 research and innovation pro-
gramme and the SESAR JU members other than the Union.
UMS SKELDAR’s DAA programme manager, Björn Sjögren, 
said: “The Detect and Avoid System is an important step to-
wards the integration of operating several air vehicles, 
manned and unmanned, in the same airspace. It will enable 
numerous applications in the future where unmanned sys-
tems will play a key role in the civilian, law enforcement as 
well as military sectors. 

Performs First-of-its-Kind 
Demonstration

SKELDAR V-200
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of the Leonardo Cyber & Security Academy based in Italy. 
This partnership will enhance Khalifa University’s prime re-
search and academic programmes, which offer highly spe-
cialised degrees that can take students to top-rated doctor-
ate degree holders. 
Train-the-trainers
The Khalifa University-Leonardo collaboration includes a 
train-the-trainers programme that will enable young Emirati 
security professionals to familiarise with the Leonardo plat-
form in Italy before using it to deliver training in the UAE.
Ambassador of Italy to the UAE Lorenzo Fanara explained: 
“The agreement confirms the great attention that Leonardo 
and Italy as a whole attach to the United Arab Emirates and 
to the farsighted vision of its leadership. Cyber security is a 
major challenge for both our countries and Italian high-tech 
companies, such as Leonardo, are willing to do their part to 
tackle it together by sharing expertise and capabilities.”
Dr. Arif Sultan Al Hammadi, Executive Vice-President, Khalifa 
University, said: “Khalifa University is delighted to partner 
with Leonardo, to support the Khalifa University Cybersecu-
rity Academy and help in capacity building in this vital area. 
We believe this initiative will not only build human capital 
but also develop expertise, enabling Emirati professionals to 
remain well-equipped in cyber security and safeguard the 
interests of the UAE.” 
“We are honoured to have been chosen by Khalifa University 
as partner of this ambitious project,” stated Tommaso Profe-
ta, Managing Director of Leonardo’s Cyber & Security Solu-
tions Division. 
Dr. Ernesto Damiani, C2PS Director, said: “Through the Cyber 
Academy, Khalifa University and Leonardo will aim to con-
tribute to the National Cybersecurity Center of Excellence 
ecosystem, helping to improve the UAE’s security while pro-

moting intensive and secure knowledge-sharing within the 
UAE.” 
Immersive Scenarios
At the heart of the Khalifa University Cybersecurity Academy 
will be the same proprietary platforms offered by Leonardo 
in Italy and worldwide, such as the Cyber Range. 
Designed with the principles of gamification (using mecha-
nisms similar to those of games, with the assignment of ob-
jectives and rewards for each achievement), the Cyber Range 
leverages both virtualisation and interoperability to simulate 
immersive operational scenarios. 
Utilising “digital twins” of networks, systems and applications 
to be protected, as well as threats and tools for both attack 
and defence, both individuals and groups will be able to put 
into practice the skills acquired to defend the infrastructure. 
The Khalifa University of Science and Technology, the UAE’s 
top-ranked research-intensive institution, focuses on devel-
oping world leaders and critical thinkers in science, engi-
neering and medicine. 
Leonardo is among the top world players in Aerospace, De-
fense and Security. The company has a significant industrial 
presence in Italy, the United Kingdom, Poland and the U.S., 
where it also operates through subsidiaries that include 
Leonardo DRS, and joint ventures and partnerships: ATR, 
MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space and Avio.

Cyber Range leverages 
both virtualisation and 
interoperability
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The Khalifa University of Science and Technology and 
Leonardo, the Italy-headquartered aerospace, defence 
and security multinational, have joined forces to offer cer-
tification and training programmes in English and Arabic 
through the Khalifa University Cyber Security Academy, 
an initiative based on the university’s research excellence 
and powered by Leonardo’s innovative Cyber-Range plat-
form. 
To be located at Khalifa University’s Main Campus in Abu Dha-
bi, the Khalifa University Cyber Security Academy will offer 
complete certification and training programmes, as well as 
special training initiatives designed to meet the needs of UAE 
organisations. 
Research personnel from the Center on Secure Cyber-Physical 
Systems (C2PS) will be involved in offering advanced cyberse-
curity training. They will put together their own knowledge of 

the cybersecurity threats and of the Information and Commu-
nication Technology (ICT) infrastructure specific to the UAE 
industry, as well as the advanced scenario set-up and high-fi-
delity attack replication capabilities of the Leonardo Cyber-
Range platform, to offer the training. 
The Academy will leverage Leonardo’s expertise in the design 
and delivery of solutions for the security of digital ecosystems 
and the resilience of critical assets as well as the recent launch 

C2PS research personnel will 
offer advanced cybersecurity 
training

The agreement was signed by Tommaso Profeta, Managing Director of Leonardo’s Cyber & Security Solutions Division (centre left), and Arif 
Sultan Al Hammadi, Executive Vice-President, Khalifa University (centre right)

Khalifa University, 
Leonardo
to Offer Training Programmes in English, Arabic
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HENSOLDT Unveils 
All-in-one Recording 
Solution
HENSOLDT has recently launched a new fl ight recorder 
that combines the latest sensor technologies in a com-
pact design. It will record fl ight, data link, video and au-
dio data. 
Known as the SferiRec LCR100, the device has received ETSO 
(European Technical Standard Approval) certifi cation for air-
craft equipment from the European Aviation Safety Agency 
(EASA). Thanks to its low weight, volume and power con-
sumption, the new fl ight recorder makes it possible to equip 
light aircraft and drones, as well as business jets and light 
helicopters.
Christoph Ruff ner, Head of the Spectrum Dominance, Air-
borne Solutions Division at HENSOLDT, said: “HENSOLDT is 
making an important contribution to increasing aviation 
safety. With a powerful fl ight recorder like the LCR100, not 
only can data analysis after an aviation accident help to pre-
vent future accidents; critical situations can also be pro-
cessed afterwards in a fact-based and professional manner 
using the available data.”
The SferiRec LCR100 fl ight recorder has several interfaces 
with diff erent data formats to record hundreds of parame-
ters. These include altitude, position, speed, and engine data, 
to name but a few. With a weight of one kilogram, the LCR is 
reportedly the lightest device of its kind on the market. 
The combined recorder unites all recording functions that 

were previously distributed among diff erent devices. In addi-
tion, fl ight data, as well as maintenance data, can be read out 
on an easily accessible SD card. The integrated sensors in-
clude a built-in microphone for ambient noise, a three-axis 
gyroscope and accelerometer, a temperature sensor, a GPS 
receiver and an air pressure sensor. 
The SferiRec LCR100 is the fi rst fl ight recorder to be qualifi ed 
and approved according to the certifi cation requirements of 
ED-155 and ETSO-2C197 in Europe. 
The company has more than 35 years of experience in the de-
velopment and supply of fl ight recorders. More than 1,000 
recorders of various types have been produced and delivered 
for platforms such as GE-Tornado, Tiger, NH90, P3C Orion and 
the German Armed Forces helicopter fl eet with UH-1D, Sea 
King, Sea Lynx, CH-53, BO105 and the KZO drone. It also holds 
a number of important patents in this fi eld and has devel-
oped a unique know-how in the miniaturisation of certifi ed 
crash-proof storage units.

The combined recorder unites 
all recording functions that 
were previously distributed 
among different devices

HENSOLDT’s new flight recorder
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Elettronica Makes 
Major Inroads in 
Indonesia
Elettronica recently signed a contract to equip two Indo-
nesian Navy 90m Off shore Patrol Vessels with its Naval 
Radar Electronic Counter-Measures systems, currently 
under construction at PT Daya Radar Utama shipyard. 
Further 90m Off shore Patrol Vessels are expected to be 
built by Indonesian shipyards for the Navy. This is the 
fi rst contract Indonesia has signed with Elettronica, a 
world leader in the electronic warfare sector, for more 
than 70 years.
The Radar Electronic Counter Measures System provides na-
val platforms with an eff ective Electronic Defence using a 
powerful Active Phased Array Transmitter. The generated 
jamming techniques are segments of countermeasure pro-
grammes automatically and adaptively selected for system 
eff ectiveness against terminal missile attacks and long-range 
designation radar systems.
A modular design approach permits confi guration adapta-
tion to individual ship classes. The Radar Electronic Counter-
Measures System, selected by the Indonesian Navy, is com-
posed of two JASS (Jamming Antenna Sub System) and can 
co-operate with other onboard EW sensors and actuators, is 
ITAR-free and can integrate with all currently available naval 
Combat Management Systems (CMS).
This contract is a result of the company’s strong intention to 
extend its presence in South-East Asia and starts a new part-
nership with the Indonesian Navy, to which Elettronica could 
be a reliable long-term partner to increase the in-country EW 
capabilities matching any future requirements.
Spotlight on Electromagnetic Support Operations 
Capabilities
Elettronica also showcased its solutions and capabilities in 
the Electromagnetic Support Operations (EMSO) domain at 
the recently concluded Indo Defence Expo & Forum in In-
donesia. 
With its regional partners demanding robust EMSO solutions 
across all domains, Elettronica exhibited a range of capabili-
ties applicable to the sea, land and air domains. The compa-
ny’s naval electronic warfare (EW) portfolio includes elec-

tronic support measure (ESM), and electronic countermea-
sure (ECM) functions combined with the integrated elec-
tronic warfare system ZEUS. The ESM function is used by 
ZEUS in its light version, and the ECM by Elettronica’s Nettu-
no 2.0. ELT/950 and Loki will help manage EW systems and 
support EMSO command and control. 
Maintenance of these EW systems and third-party products 
is simplifi ed thanks to the SEMS smart maintenance system. 
Elettronica’s naval EW products are scalable to equip all sizes 
of surface vessels and submarines.
Sophisticated air defences remain a concern for Asia-Pacifi c 
nations, and Elettronica’s ELT/162 and EDGE provide robust 
protection against today’s and tomorrow’s threats. The 
ELT/162 radar warning digital receiver is derived from the 
fi rm’s RWR ELT/160, which is trusted by numerous air forces 
around the world. Furthermore, its EDGE pod provides users 
with two systems in one. It provides escort jamming for 
packages of aircraft. Alternatively, it can be employed as a 
signals intelligence gathering system.

The company’s naval EW 
portfolio includes ESM and 
ECM functions

Radar Electronic Counter Measures System 
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-253°C Challenge
Hydrogen may provide more energy by mass than kerosene 
fuel, but it delivers less energy by volume. At normal atmo-
spheric pressure and ambient temperature, it would need 
approximately 3,000 litres of gaseous hydrogen to achieve 
the same amount of energy as one litre of kerosene fuel.
This is not feasible for aviation. One alternative would be to 
pressurise the hydrogen at 700 bars — an approach used in 
the automotive sector. This may represent a huge improve-
ment, but weight and volume are critical for aircraft. To go 
further one can dial down the temperature to -253°C. That’s 
when hydrogen transforms itself from a gas to a liquid, in-
creasing its energy density even more.
There are two main technologies that enable an aircraft to fl y 
directly with hydrogen. An engine can be powered with hy-
drogen combustion through modifi ed gas turbine engines 
or hydrogen fuel cells can be used to create electrical power. 
A hybrid approach can also be deployed that uses a mixture 
of both technologies.
Regardless of these options, the biggest challenge is that hy-

drogen needs to be stored at an ex-
ceptionally chilly -253°C, and kept 

at that temperature consistently throughout the whole 
fl ight, even when the tanks are depleted.

Innovative Tanks
Maintaining a low temperature requires very innovative hy-
drogen storage tanks. They currently consist of an inner and 
outer tank with a vacuum in between, and a specifi c material, 
such as a MLI (Multi-Layer Insulation) to minimise the heat 
transfer by radiation. 
Airbus’ involvement in Ariane helped gain knowledge on sys-
tems installation, on cryogenic testing and fuel sloshing 
management, or even on how to build the inner tank it-
self. Airbus recognised that getting these storage tanks right 
would be vital to the success of ZEROe aircraft.
About 15 months ago, Airbus established Zero Emission De-

velopment Centres (ZEDCs) in Nantes, France, and Bremen, 
Germany, with the task of designing and manufacturing the 
hydrogen tanks, and set to work. 
Chris Redfern, Head of Manufacturing, ZEROe Aircraft and 
Head of Propulsion Industrial Architect, explained: “It’s a tes-
tament to the teamwork across our sites to see this fi rst tank 
being manufactured so quickly. We want to optimise the tank 
for greater effi  ciency and to further reduce its environmental 
footprint: a zero-emission aircraft needs to be as close to zero 
emission as possible throughout its whole life cycle.”
The teams get straight into manufacturing a prototype, 
which they test and learn from before developing an im-
proved prototype, rather than spending time working on 
theoretical plans. 
This speed is highlighted by the progress made at the site in 
Nantes, where the team took an empty warehouse and built 
the fi rst cryogenic hydrogen tank ever produced at Airbus in 
a little over a year. 
Final Objective
The journey to bringing this technology to the market goes 
something like this: 
Engineers design the cryogenic hydrogen tanks on software 
in Toulouse. These designs are passed onto the teams in 
Nantes and Bremen, which explore the process for manufac-

ture. Once the design is agreed, the fi rst tank — which is test-
ed with nitrogen, not hydrogen — is developed. This is where 
it stands. 
The next step is to look at the prototype with a critical eye. 
The testing data is collated and all of this information goes 
into the design for a second prototype, to be fi lled with hy-
drogen. 
Work on the second tank is already underway and will take 
around another year to build and test.
The fi nal objective is to have a tank ready to install in the A380 
demonstrator by 2026-2028 .
Reference Text/Photo:
www.airbus.com
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Airbus’ ZEROe
Aircraft Plan on Steady Path

Airbus’ ambition to develop the world’s fi rst zero-emission commercial aircraft by 2035 is vis-
ibly on track. The company is putting a lot of eff orts into harnessing what it believes to be a 
compelling option: hydrogen. 
Its ZEROe concept aircraft enable it to explore a variety of confi gurations and hydrogen tech-
nologies that will shape the development of its future zero-emission aircraft.
Hydrogen is considered one of the most promising technologies to reduce aviation’s climate im-
pact. When generated from renewable energy sources, it emits zero CO2. Signifi cantly, it delivers 
approximately three times the energy per unit mass of conventional jet fuel and more than 100 
times that of lithiumion batteries. This makes it well suited to powering aircraft. 
However, challenges remain.
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Vulcano 127 Guided 

The German Navy recently completed the operational 
suitability test of the Vulcano 127 guided ammunition 
with frigate F125, which it will start fi elding now. 
According to the Italian and German governments’ require-
ments, Diehl Defence and Leonardo developed and quali-
fi ed the precision-guided ammunition family Vulcano 127 
and 155 mm. Compatibility with all 127 mm and 155 mm 
weapon systems has been ensured. 
During the fi elding, the German Navy completed the opera-
tional suitability test of the Vulcano 127mm guided ammu-
nition, fi red from frigate F125 with Leonardo’s 127/64 Light-
weight naval gun. This comprises the whole ammunition 
fl ow in the weapon, including programming and fi ring with 
proof of range and precision under operating conditions. 
These successful tests will result in the German Navy adopt-
ing the system along with the Italian Navy.
Vulcano can achieve extended ranges of 70 km for Vulcano 
155 and 80 km for Vulcano 127 in conjunction with accuracy 
against stationary and moving targets. 
Besides the basic confi guration with a Height of Burst (HoB) 
sensor, other confi gurations were qualifi ed, with terminal 
homing sensors SAL (Semi-Active Laser) and FarIR (Far Infra-
red), which are deployed against stationary and moving sin-
gle targets with accuracy. 

The diff erent capabilities of the Vulcano family make it one of 
the most accurate artillery ammunition for land and naval 
applications worldwide. 
The multi-role, Insensitive High-Explosive (IHE) warhead with 
pre-fragmented tungsten splinters is eff ective against soft 
targets, vehicles, semi-armoured vehicles, infrastructures 
and all typical infantry command posts. 
Vulcano 127mm is a family of subcalibre ammunition for 
127/54 and 127/64 Leonardo naval artillery systems com-
posed of an unguided projectile called BER (Ballistic Extend-
ed Range) and a guided one called GLR (Guided Long Range). 
The Vulcano projectile can improve the performance of oth-
er ammunition of the same calibre, both in range and accu-
racy while maintaining compatibility with the in service 
127mm gun barrels. The outline of the ammunition is almost 
identical to conventional rounds, which enables it to be han-
dled without any additional logistical burden.
The main application of the Vulcano 127 GLR is for long-
range, high-accuracy fi re support against stationary and 
moving point targets with reduced likelihood of collateral 
damage and for precise surface engagements against mov-
ing ships. The ammunition, both BER and GLR, have been 
qualifi ed according to the relevant STANAGs under joint Ital-
ian and German MoD supervision.

Ammunition Gets Ready for Action

Vulcano is one 
of the most 
accurate artillery 
ammunitions for 
land and navy



36

ReportsReportsISSUE 611 DEC 2022

Saab to 
Deliver 
Two Additional 
Radar Systems 
to U.S. Navy

Swedish  aerospace and defence major Saab has been 
awarded a modifi cation contract for two additional radar 
systems and associated installation support and spare 
parts for the U.S. Navy.
The modifi cation value for the Low Rate Initial Production 
(LRIP) lot is approximately US$30 million and was booked in 
Q3 2022, with the fi rst radar system delivery scheduled for 
2024. 
The U.S. Navy’s Shipboard Air Traffi  c Radar (SATR) AN/SPN-
50(V) 1 programme is currently in Low Rate Initial Production 
mode. 
Radar manufacturing, delivery, test, and integration will take 
place at Saab’s Syracuse, New York facilities. These are the 6th 
and 7th systems delivered on the production contract.
The AN/SPN-50(V)1 radar system, which is one of the U.S. 
Navy versions of Saab’s Sea Giraff e Agile Multi Beam radar, 
will function as the primary air traffi  c control and surveillance 
radar for manned and unmanned aviation aboard the Navy’s 
nuclear-powered aircraft carriers and large deck amphibious 
ships.
New-gen Radar Range
The Sea Giraff e Multi Sensor Solution represents Saab’s new 
generation radar range that has evolved through decades of 
spiral development and is designed for simultaneous air and 
surface monitoring.
Depending on operational needs and ship designs, the Sea 
Giraff e Multi Sensor Solution can be confi gured as a rotating 
solution comprising the Sea Giraff e 4A and Sea Giraff e 1X or 

as a fi xed face solution with the Sea Giraff e 4A Fixed Face (FF) 
and the Sea Giraff e 1X.
Erik Smith, President and CEO of Saab, Inc, stated: “We are 
thrilled to be providing these radars to enable fl ight opera-
tions on U.S. Navy aircraft carriers and large deck amphibious 
ships. The Navy’s continued trust and confi dence in Saab, Inc. 
to provide this critical capability is a refl ection on our team’s 
hard work, capabilities, and commitment.”
Delivery of the Navy’s air traffi  c control and landing capabili-
ty is overseen by the Naval Air Traffi  c Management Systems 
Program Offi  ce, (PMA 213). In cooperation with Saab, PMA 
213 is responsible for the radar system’s acquisition, deploy-
ment, and sustainment while in service within the U.S. Navy 
fl eet .

SATR programme is currently 
in Low Rate Initial Production 
mode
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Otokar’s Armoured 
Vehicles Make an 
Impact
Turkey’s land systems manufacturer, Otokar, recently 
participated at the Indo Defence 2022 exhibition in Ja-
karta, Indonesia. During the event, the company high-
lighted its land systems product range, including the 
4x4, 6x6, and 8x8 tactical wheeled armoured vehicles, 
tracked armoured vehicles and weapon systems.
Otokar’s General Manager, Serdar Görgüç, said: “Otokar is a 
registered NATO and United Nations supplier. The company 
actively serves 55 end-users with our military vehicles in over 
40 countries under many diff erent climates around the 
world. This performance is thanks to the company’s ad-
vanced development, engineering, and testing capabilities, 
and its capacity to develop accurate solutions quickly.
“We are known for our technology transfer and local pro-
duction capabilities, as we aim to expand our activities on a 
global level. We are focused on meeting the diff erent re-
quirements of our customers while creating added value in 
their defence industries and economies. Therefore, we de-
velop collaboration opportunities in our targeted markets, 
including local production models through the transfer of 
technology.”
Otokar’s wheeled armoured vehicles stand apart with their 
expertise in the design, development and system integration 
of military platforms. The company has a wide range of tacti-
cal armoured vehicles such as 4x4 (COBRA, COBRA II, COBRA 
II- MRAP, AKREP II, URAL, ISV), 6x6 and 8x8 (ARMA) that are in-
ternationally recognised for their survivability, superior mo-
bility and modularity. These combat-proven vehicles serve in 

challenging terrain and extreme climate conditions as they 
perform various operations.
While the company’s tracked armoured vehicles, such as the 
TULPAR family, are designed as a multi-purpose vehicle plat-
form with signifi cant ballistic and mine protection and high 
payload capacity to meet the requirements of modern armed 
forces for all types of missions in the battlefi eld. It off ers high 
lethality, modularity and growth potential that can be tai-
lored to meet current and future operational requirements. 
The vehicle comes in several variants that share common sub-
systems. In addition, the Automatic Track Tension system can 
adjust track tension for diff erent road conditions to achieve 
greater mobility.
Additionally, TULPAR could be fi tted with manned or un-
manned weapon systems ranging from 7,62 mm to 120 mm 
as well as air defence and mortar systems.
On the other hand, the TULPAR Medium Tank, which is a part 
of the family, is integrated with a 105 mm weapon system and 
provides a state-of-the-art solution with high fi repower .

Otokar is known for its 
technology transfer and local 
production capabilities

Otokar’s wheeled armoured vehicles stand apart with their 
expertise in design, development and system integration 
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CV90 will now be available in 17 variants 

BAE Systems 
Launches Two New 
CV90 Variants
BAE Systems recently signed a follow-on contract worth 
US$90 million with the Swedish Defence Materiel Admin-
istration (FMV). The contract is for two new CV90 variants, 
which are being added to the Swedish CV90 RENO up-
grade programme.
The new variants are the Forward Maintenance vehicle, pro-
viding critical frontline support, repair, and recovery for other 
vehicles, ensuring improved overall combat vehicle availabili-
ty. The second is the Combat Engineer variant, which will 
grow the ability to ensure route clearance and deny enemy 
forces mission-critical mobility. The two new variants will join 
the Swedish Army’s mechanised formations, with deliveries 
scheduled between 2023 and 2027.
The variants will be delivered by BAE Systems’ Swedish joint 
venture HB Utveckling AB, which brings together BAE Sys-
tems Hägglunds and Bofors manufacturing capabilities. 
“We are proud to be producing these two new CV90 variants 
for the Swedish Army,” said Tommy Gustafsson-Rask, manag-
ing director of BAE Systems Hägglunds. “The collaborative 
approach involved in the Swedish CV90 RENO programme 
has been recognised as a key success factor in achieving a 
timely, balanced, and cost-eff ective solution. We look for-
ward to supporting our Swedish customer in increasing their 
combat effi  ciency.”
The new CV90 variants will be produced at BAE Systems Häg-
glunds’ facility in Örnsköldsvik, Sweden and by Ritek in Levan-
ger, Norway. Ritek is one of BAE Systems Hägglunds’ key in-

dustrial partners in the Norwegian CV90 programme.
“Ritek has demonstrated that it has the industrial capability 
required for such a programme,” said Peter Sedin, BAE Sys-
tems Hägglunds’ director of operations. “As our production 
partner for a similar Norwegian Army programme, it made 
sense to turn to Ritek when we were looking for the optimal 
industrial setup for this FMV contract.”
There are approximately 1,300 CV90s in service with Den-
mark, Estonia, Finland, Norway, Sweden, Switzerland, and 
the Netherlands. The vehicle has a combat-proven track re-
cord and is designed to accommodate future growth to 
meet evolving missions. More recently, Slovakia and the 
Czech Republic have selected CV90 to replace their legacy 
infantry fi ghting vehicle fl eets.
The CV90 will now be available in 17 variants and is designed 
to provide mobility with high levels of protection in any ter-
rain or tactical environment. The CV90 MkIV combines im-
proved battlefi eld speeds and handling with an upgraded 
electronic architecture to support future growth capabilities 
as the complex battlefi eld evolves .

The new variants will join 
Swedish Army’s mechanised 
formations between 2023 
and 2027
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Al Tariq featured subscale Al Tariq featured subscale 
versions of Al-Tariq-S, Al versions of Al-Tariq-S, Al 
Tariq-LR at SOFEXTariq-LR at SOFEX

were featured at its stand, exemplifying EDGE’s advanced de-
signs and manufacturing capabilities. 
From the Missiles & Weapons cluster, Al Tariq, manufacturer 
of mission-proven, precision-guided munitions, featured 
subscale versions of its Al-Tariq-S  (Standard Range) and Al 
Tariq-LR (Long Range) advanced, modular, air-to-surface mu-
nitions, along with its GNSS/INS, semi-active laser and imag-
ing infrared seeker options.
Caracal showcased its fl agship assault rifl e, the CAR 816 in 
10.5” and 14.5” barrel lengths, the Caracal EF combat pistol 
and the CMP 9 submachine gun in standard and short ver-
sions. The CAR 817 DMR and CSR 338 sniper rifl es were also 
exhibited, underscoring Caracal’s approach to producing ac-
curate, modular fi rearms designed for reliability in the most 
demanding environments.
Halcon, a regional leader in manufacturing precision weap-
ons systems and solutions, showcased its Hunter hand-
launched and Hunter 2 tube-launched loitering munitions. 
Additionally, leading ammunitions company, Lahab Light 
Ammunition, displayed its full range of small calibre ammu-
nition, including 9mm, 5.56mm, 7.62mm and 12.7mm am-
munition in multiple grains and variants such as tracer, ar-
mour piercing, and full metal jacket.
The UAE’s leading Electronic Warfare and Intelligence solu-
tions provider, SIGN4L, showcased its GNSS anti-jamming 
system, GPS-Protect, its sophisticated Navcontrol-G spoof-
ing system, its V-Protect radio frequency (RF) communica-
tion jamming system, and its Wifi nder -H and Activecell-V 
homeland security solutions.
As a specialised defence exhibition, SOFEX showcased and 
demonstrated new equipment and technologies that aid in-
ternational special operations and homeland security deci-
sion makers and armed forces in maintaining domestic, re-
gional and international security. 
With over 400 military delegations and over 34 countries in 
attendance, SOFEX provided an ideal opportunity for EDGE 
to highlight its innovative ‘Made in the UAE’ products and so-
lutions.
Presence at BIAS
Separately, the EDGE Group also presented its extensive 
range of autonomous solutions and precision-guided sys-
tems at the Bahrain International Airshow (BIAS).

Organised by the Bahrain Ministry of Transportation and 
Telecommunications and the Royal Bahraini Airforce in as-
sociation with Farnborough International and celebrating a 
decade of distinction, the sixth edition of Bahrain Interna-
tional Airshow (BIAS) off ered an exciting programme of new 
features, industry-leading content, and a fi rst-class network-
ing experience with key regional decision-makers.
As an advanced technology group for defence and beyond, 
EDGE showcased its products and solutions to the GCC re-
gion and further afi eld to global markets.
AlMulla stated: “As EDGE’s advancements in autonomy come 
to fruition, the Bahrain International Airshow presented a 
great opportunity to meet with our customers and industry 
colleagues from around the world. We showcased some of 
our most innovative UAE-made solutions with our partners 
in the broader Gulf region and looked forward to discussing 
their priorities, and how we could further accelerate the 
building of sovereign capabilities in this critical domain.”
Three of EDGE’s entities displayed advanced solutions and 
products covering the domains of autonomous systems and 
precision-guided munitions. 
Halcon  showcased a range of precision-guided systems and 
loitering munitions, including the Thunder series, Desert 
Sting family, NASEF and  SKYNEX systems; while Al Tasriq dis-
played its line of highly modular long-range precision-guid-
ed munitions. 
EDGE’s autonomous capabilities were represented by ADA-
SI’s QX-1, QX-2, QX-3, QX-4 loitering munitions, and Garmoo-
sha  unmanned aerial vehicle (UAV), as well as its RASH 1H, 
Rash 2H, and Rash 2M precision-guided munition systems. 
Attendees of Bahrain International Airshow were able to vis-
it EDGE and its participating entities at the UAE Pavilion at 
Sakhir Airbase. 
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UAE’s EDGE Group used its presence at the 13th Special 
Operations Forces Exhibition and Conference (SOFEX) 
held in Aqaba, Jordan, from October 31 to November 3, 
and also at the Bahrain International Airshow that took 
place at the Sakhir Airbase from November 9 to 11, to 
strengthen its partnerships with related entities.
At SOFEX, it attempted to drive support for indigenous de-
fence production in Jordan, as well as to showcase its range 
of capabilities and advanced technology solutions.

Mansour Al Mulla, Managing Director and CEO of EDGE, said: 
“EDGE welcomed the opportunities that SOFEX created for 
us, engaging in trade and solidifying our strategic relation-
ships, while also off ering a platform to present our advanced 
products and solutions.”
EDGE displayed innovative solutions meeting the mission 
requirements of both armed forces and Special Forces.
Tailored Solutions
Tailored solutions providing high levels of mission fl exibility 

EDGE EDGE Marks Strong Marks Strong 
Presence at SOFEX, Presence at SOFEX, 
Bahrain AirshowBahrain Airshow
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importance given to this technology in the UAE. 
“We have lots of devices and communication systems for se-
curity of people that include AI. One example is intelligent 
buildings. In intelligent buildings, we are able to control and 
manage the shape of the people that come. You can recog-
nise the people by face and even have data base about their 
behaviour. All this is managed by AI,” he explained. 
He insisted that the world cannot actually escape this type 
of technology. “It will be everywhere and with as much as 
evolution of time it will be more or less present in almost all 
our devices in our daily lives.  We also have, for example, fu-
ture autonomous cars where AI plays a prominent role in 
making intelligent decisions.”
Trust Factor
On Digital Security by Design (DSbD), he noted that it was 
something which could create a resilient future and help busi-
nesses and people, making them safer in a way that we could 
trust them. “It is important to trust and have confi dence in 
what we are doing. That’s what makes it resilient.”
Talking about Provable Security, he said one cannot say some-
thing is secure 100 per cent. “We say 99.99. It is because of evo-
lution of technology. We have to accept that it is an on-going 

process. We have to put all our knowledge and best on it.”
The AIDRC Telecom Director stated that Terahertz (THz) 
communications is recognised as a promising technology 
for 6G. “Terahertz could be good from security point of view. 
Some people in reputed universities are looking at very in-
teresting systems focussing on security. The idea is to solve 
the problems. We have to look at the problems as we cannot 
say something is completely secure. This is why we always 
talk about 99.99 per cent. This is part of the game. It’s be-
cause things evolve. The malware evolves, techniques 
evolve.” 
Asked whether enough steps were being taken to tackle the 
issue of privacy in the 6G vision, Dr. Faouzi-Bader said it 
sounded strange that people talk about future technology 
privacy, but every day give their own details to Facebook. 
“Yes, privacy is something important and we should protect 
everyone’s privacy. This is something we have to take care; 
we have to learn lessons from the past, with our experience 
in social media. For example, Instagram is taking steps to 
protect minors. We have to take care of what we give as free 
data. There is a need for educating people about the impor-
tance of this,” he elaborated .

Abu Dhabi 6G Summit 
explored vital topics in the 
wireless tech landscape

TII Telecom Director says AI 
role vital in security
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Abu Dhabi 6G Summit 
Uncovers Vision for 
Next Decade

Lessons from past should 
be used to boost 6G 
security, says AIDRC 
Telecom Director, Dr 
Carlos Faouzi-Bader

By: Sakha Pramod

The global event that took place from November 3-4 at Abu 
Dhabi’s Yas Island gathered experts from scientifi c and re-
search communities, as well as industry leaders, and stan-
dardisation bodies, who are at the cutting-edge of wireless 
technologies, to discuss the roadmap for the implementa-
tion of 6G networks and the advancements taking place in 
the UAE and worldwide. 
The summit explored vital topics of interest from today’s 
wireless technologies landscape, including sustainable 6G 
systems, and highlighted the opportunities and challenges 
of emerging 6G technologies, such as Artifi cial Intelligence-
empowered communications, intelligent transportation sys-
tems, integrated communications, and more. 
The Abu Dhabi 6G Summit 2022 featured high-quality in-
sightful research and industry presentations, a demonstra-

tion track, and headline sessions from well-established re-
searchers and industry leaders that showcased the latest re-
search and ground-breaking prototypes currently under im-
plementation in the world of 6G wireless communications.
Speaking exclusively to Nation Shield on the sidelines of the 
summit, Dr. Carlos Faouzi-Bader, Telecom Director of the Arti-
fi cial Intelligence & Digital Science Research Center (AIDRC) 
at the Technology Innovation Institute (TII), stated that tech-
nology should be presented in a way that people could trust 
them.
On the role of Artifi cial Intelligence (AI) in ensuring security 
for all, he said it was a domain that had actually become a 
part of many universities. He cited Mohamed bin Zayed Uni-
versity of Artifi cial Intelligence (MBZUAI) in the UAE as an ex-
ample and noted that it was just to give a glimpse about the 

Carlos Faouzi-Bader

The inaugural edition of the Abu Dhabi 6G Summit 2022 organised recently by the Technology Innovation Institute 
(TII), a leading global scientifi c research centre and the applied research pillar of Abu Dhabi’s Advanced Technology 
Research Council (ATRC), off ered a blueprint of the vision for 6G in the upcoming decade.
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system Integrated Defeat System (LIDS) during the U.S. Army 
summer test period.
LIDS is a U.S. Army-developed counter-unmanned aircraft sys-
tem solution. It integrates KuRFS and the Coyote family of ef-
fectors with Northrop Grumman’s Forward Area Air Defence 
Command and Control system and an electronic warfare sys-
tem made by Syracuse Research Corporation.
Building off  the performance of the 2021 summer test period 
and incorporating direct input from warfi ghters operating the 
systems, Raytheon utilised real-world data to quickly enhance 
the systems and further improve the performance and de-
pendability of LIDS. During the tests, LIDS detected and defeat-
ed drones and drone swarms varying in size, manoeuvrability, 
and range, validating those updates and reaffi  rming the eff ec-
tiveness of the solution.
How do you describe the KuRFS in three words and why? 
Precise: The Ku-band of the electromagnetic spectrum sup-
ports the detection of small objects out of the clutter. This is 
what makes KuRFS an ideal sensor for the C-UAS mission.

Persistent: KuRFS provides persistent tracking for 
threat detection. And, as a 360-degree radar, 

it’s tracking in all directions at all times. 
Multi-mission: KuRFS can be deployed 

to stand sentry by itself in a “sense-and-
warn” mission so that if a base is under 
attack, the radar gives troops enough 
time to seek cover.

RAD system. And the radar also provides the cueing data for 
50-caliber guns and 30mm cannons. 
How does Raytheon intend to stay ahead of evolving 
threats by making use of the KuRFS capabilities?
From the ground up, KuRFS is an agile and scalable digital 
sensor, continually able to adapt to the evolving and most 
challenging SHORAD threats. While KuRFS started out as a 
sense-and-warn radar, its precision targeting capabilities and 
reliable performance have made it highly eff ective for ex-
panded missions, such as air surveillance, counter-RAM and 
now, counter-UAS.
KuRFS continues to evolve to stay ahead of threats. Raytheon 
Missiles & Defense works closely with the Army to update 
and sustain the system for reliable performance and readi-
ness in all environments where they operate. 
What recent upgrades have been made to the KuRFS? 
In partnership with the U.S. Army’s Integrated Fires and Rapid 
Capabilities Offi  ce, Raytheon Missiles & Defense showcased 
the capabilities of the Low, slow, small, unmanned aircraft 

KuRFS bolsters a layered 
defence by ensuring efficient 
and low-cost SHORAD 
operations

KuRFS is integrated with 
more than 15 weapon 
systems

Fixed-site KuRFS

The Ku-720 mobile sensing radar
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Raytheon’s KuRFS
Expertly Breaks Through the Clutter
From the ground up, Raytheon’s Ku-band Radio Fre-
quency System (KuRFS) is an agile and scalable digital 
sensor that can continually adapt to evolving and chal-
lenging threats. In an interview, Fahad Mohammed Al 
Mheiri, Deputy Managing Director for Raytheon Emir-
ates, highlights how KuRFS started out as a sense-and-
warn radar, but thanks to its precision targeting capabili-
ties and reliable performance, its use has been expanded 
to air surveillance, counter-RAM and counter-UAS mis-
sions. Excerpts:
What distinguishes KuRFS from other radars?
Developed in partnership with the U.S. Army, the radar was 
originally built to help defeat rocket, artillery and mortar 
(RAM) attacks in the Afghanistan and Iraq wars. It was fi elded 
in 2013 for a new mission – short-range air defence (SHO-
RAD), and it has surpassed 1.6 million operational hours.
KuRFS uses active electronically scanned array (AESA) tech-
nology that enables the exact steering of its beam toward a 
threat. The radar owes its precise sensing and fi re control to 
its operation on the Ku-band of the electromagnetic spec-
trum. 
The Ku band’s short wavelengths produce signifi cantly 
sharper image resolution than other parts of the electromag-
netic spectrum. It enables the KuRFS radar to tell the diff er-
ence between many small objects at once. It can even see 
and identify an incoming 9 mm bullet. That makes it optimal 
for picking small UAS out of a group of objects or clutter.
How many KuRFS radars are currently operational? How 
well is the system suited for Middle East countries? 
Today, the U.S. Army operates nearly 60 KuRFS radars around 
the world, providing persistent 360-degree surveillance – 
detecting, tracking and discriminating airborne objects. 
Though it’s specifi cally used for SHORAD missions, KuRFS 
can see helicopters and planes up to and beyond 100 kilo-
metres (62 miles).
KuRFS bolsters a layered defence by ensuring effi  cient and 
low-cost SHORAD operations. Warfi ghters can take it wher-
ever they go, with confi dence that the radar is up to the 
mission. Even as adversaries adapt from a single-threat 
environment to multiples to highly integrated swarms 
of drones, KuRFS meets that challenge.

Has the KuRFS been designed to work and integrate with 
multiple eff ectors? 
Once KuRFS fi nds threats, it warns and cues defensive 
weapons to intercept them using kinetic eff ectors and 
non-kinetic engagement such as directed energy. Its ability 
to detect threats from long distances gives soldiers a stand-
off  distance for safety and ample time to make an engage-
ment decision. 
For counter-UAS engagements, KuRFS gives the Coyote ef-
fector superior sensing capability against a broad set of UAS 
threats over a long-range, detecting even the smallest class 
of drones out beyond 15 kilometres. It provides the operator 
integration with fl exibility and a clear, accurate vision for 
quick decision-making to defeat the target threat.
KuRFS is integrated with more than 15 weapon systems, in-
cluding Raytheon Missile & Defense’s land-based  Phalanx 
weapon system, Coyote family of eff ectors and Phaser high-
power microwave, as well as HELWS, a high-energy laser 
weapon system made by Raytheon Intel-
ligence & Space, also a Raytheon 
Technologies busi- ness. 
KuRFS is inte-
grated with 
the Forward 
Area Air De-
fense Com-
mand and 
Control sys-
tem for the 
Army’s SHO-

Fahad Mohammed Al Mheiri
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cessful edition. Excerpts:
How was the response to the inaugural WDS held earlier 
this year?
We had an overwhelming response to the fi rst edition. The 
overall World Defense Show proposition was very well re-
ceived by the defence industry. The show statistics and feed-
back received are a testament to this. We created a fantastic 
show with an incredible bespoke venue and show features 
that enhanced this proposition further by providing a multi-
tude of platforms through which our defence community 
could connect and do business. The show was sold out three 
months before the event, so we created a temporary hall to 
satisfy the demand.
The event focused on military interoperability that show-
cased comprehensive and interactive displays of defence 
technology solutions across land, sea, air, space and security. 
It was attended by high-level representatives from industry 
giants, government offi  cials and leading decision-makers 
from within the Kingdom and across the globe. We had a tru-
ly fantastic show!
In fact, the biggest testimony for the fi rst edition is the large 
commitment we have seen from exhibitors looking to re-
book for the second edition. We have already sold over 50 per 
cent of the exhibition space. With just over a year to go for the 
show, we are now looking at expanding the exhibition off er-
ing further.
How does WDS support the industry and the advance-
ment of technology?
The global defence landscape is witnessing signifi cant trans-
formations and leveraging cutting-edge technologies to 
strengthen capabilities. As the world is focused on Artifi cial 
Intelligence (AI), robotics, autonomous systems, machine 
learning, hybrid technologies, sustainability, and blockchain, 
to name a few, World Defense Show 2024 will examine 
emerging and progressive innovation of these trends over 
the next decade.
Our participants, from R&D, start-ups to global leaders, sit at 
the heart of the theme in 2024 and will showcase the latest 
cutting-edge products and capabilities throughout the 
show. In addition, today’s innovators will take to the centre 
stage, where we will learn about these emerging technolo-
gies at the forefront of all defence domains. ‘The Future of 
Defence’ theme will be woven across all our show features 
and will deliver inspiring conversations at every level.
What is WDS doing to support start-ups in defence?
We are dedicated to creating opportunities across the de-
fence industry for innovative start-ups, entrepreneurs and 
the visionaries of tomorrow that are pivotal to transforming 
the defence landscape as we currently see it. Showcasing this 

up-and-coming technology attracts investors, and our event 
delivers a real platform for start-ups to pitch ideas, products 
and business strategies in order to generate interest.
The 2024 edition will host a dedicated area called the Future of 
Defence Hub. It will feature Research & Development centres 
and universities that will be conceptualising the future. In addi-
tion, exhibitors within this hub will include start-ups from small 
to medium-sized businesses, as well as a dedicated auditorium 
for presentations, panel discussions and funding pitching ses-
sions for investors and investees. We are excited to see this new 
show feature come to life at the next show. 
What will WDS be doing to incorporate sustainability on its 
agenda?
The mission for sustainability in the defence industry hinges on 
how we foster innovation to protect the environment and work 
collaboratively to strengthen communities and propel respon-
sible growth.
Our team is currently curating our content programme, and 
sustainability will be embedded within the agenda to ensure 
that our audiences understand the message about having the 
best skills and capabilities to address the challenges that we 
face.
The Kingdom of Saudi Arabia also has high ambitions and com-
mitments when it comes to tackling climate change and has 
launched the Saudi green initiative. The Kingdom looks to 
reach net zero carbon emissions by 2060, and half of its energy 
will come from renewables by 2030. The country has a transfor-
mation vision all embedded within the Vision 2030 goals.
What can visitors expect to witness at WDS 2024?
WDS 2024 will provide a unique community platform for the 
world’s defence industry to network, partner, share knowledge 
and discover innovations and capabilities across all the de-
fence domains.
The exhibition will feature defence companies from every sec-
tor and tier of the industry with an abundance of show features, 
all designed to deliver best-in-class events that connect visitors 
and industry representatives from across the world. The second 
edition is once again all set to attract key defence fi gures, gov-
ernment offi  cials, decision-makers, and thought leaders across 
all levels of the supply chain.
Our existing show features and content are currently undergo-
ing enhancements to deliver bigger and better opportunities 
for all our audiences. This is along with the new and exciting 
show features that represent even more tiers from within the 
industry.
Our team is excited about what we have in store, and 2024 is set 
to exceed expectations even further. We are looking forward to 
announcing our vision for the World Defense Show, and its fea-
tures and content when we launch in February 2024.
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 (L-R) Andy Pearcey, CEO of World Defense Show with Nation Shield’s Editor-in-Chief

World Defense 
Show 2024 
to Showcase Industry-leading 
Solutions in KSA

In an interview with Nation Shield, Andy Pearcey, CEO of 
World Defense Show (WDS) discussed the resounding suc-
cess of the inaugural edition along with what visitors can ex-

The inaugural World Defense Show, which concluded earlier this year, witnessed the signing of SAR29.7bn in deals 
and brought the global defence and security community together across four trade days in the Kingdom of Saudi 
Arabia (KSA). Founded by the General Authority for Military Industries (GAMI), the show focused on defence interop-
erability and received over 100 military delegations, 65,000 visits and representation from 85 countries from east to 
west. The event was packed with industry-leading networking programmes and demonstrations and paved the way 
for collaboration, sector growth and human capital development.

pect at WDS 2024. From technologies that will propel the fu-
ture of defence innovations to panel discussions and funding 
pitching sessions, the event is gearing up for another suc-
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Bell Completes U.S. Marine Corps 
AH-1Z Programme of Record

Bell Textron Inc., a Textron Inc. company, recently delivered the 189th AH-1Z Viper to 
the U.S. Marine Corps, completing the Programme of Record (POR) for the latest ver-
sion of the storied H-1 platform. The company completed the UH-1Y POR of 160 air-
craft in 2018, bringing the combined H-1 POR to 349 aircraft.
The current generation AH-1Z Viper and UH-1Y Venom are agile, mobile, and a sur-
vivable combination of aircraft used by the U.S. Department of Defense. The 85 per 
cent common platforms are the only two aircraft that share so much commonality, 
providing the Marines with logistical agility and reduced operating costs. 
The H-1 production line is still active in support of foreign military sales to approved 
U.S. allies. Bell continues to produce AH-1Z Vipers for the Kingdom of Bahrain and 
will manufacture eight UH-1Ys and four AH-1Zs for the Czech Republic in 2023.
Since the fi rst delivery of the AH-1Zs and UH-1Ys to the U.S. Marines, the H-1 mixed 
fl eet has accumulated more than 450,000 fl ight hours through a full spectrum of 
military operations. Through a long-term modernisation plan, Bell will continue to 
support the U.S. H-1s with lethality, survivability, and reliability upgrades.

Australia’s Quickstep to Produce F-35 
Components for Northrop Grumman
Northrop Grumman Corporation has signed a six-year 
agreement with Quickstep Holdings Limited to supply 
components to support the global aerospace programme. 
The order was signed under an existing MoU with the Aus-
tralian-owned and operated company, with work to be 
completed in Sydney, New South Wales.
Northrop Grumman manufactures the centre fuselage sec-
tion for all three F-35 variants. In 2012, the company inte-
grated Quickstep into its global supply chain for the F-35 
and has become the company’s largest Australian supplier 
for the programme.
“Growing our nation’s industrial base is vital to meeting the 
ongoing and future capability needs of the Australian De-
fence Force (ADF), as well as supporting the next genera-
tion of game-changing technologies,” said the Honourable 
Pat Conroy MP, Minister for Defence Industry.
The Australian Government joined the global F-35 pro-
gramme in 2002. For the last 20 years, more than 70 direct-
ly contracted Australian businesses have made signifi cant 

contributions to the design and development phases of 
the programme.
Northrop Grumman is a principal partner to Lockheed 
Martin Corporation in the design, development, produc-
tion and sustainment of the F-35 multirole fi ghter for the 
United States and its allies. In February 2022, Northrop 
Grumman delivered its 900th fuselage to the programme.
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KONGSBERG to Supply AUVS to 
Polish Navy
Kongsberg Maritime (KONGSBERG) won a contract 
from Polish shipbuilder Remontowa Shipbuilding SA 
(RSB) to supply three shipsets of KONGSBERG HUGIN 
AUV (Autonomous Underwater Vehicle) systems and 
related HiPAP positioning and communication sys-
tems for three newbuild warships for the Polish Navy.
The total contract value is over €10M, with the 
KONGSBERG equipment intended for the next three 
vessels in the Kormoran II Mine-Countermeasures 
(MCM) vessel programme. These three ships will be 
commissioned from 2026 to 2027.
The three HUGIN/HiPAP shipsets will be delivered to the yard 
over the next four years to match the new vessel delivery 
schedule. This new contract follows on from previous con-
tracts for the successful integration of HUGIN and HiPAP sys-
tems on the fi rst three vessels in the Kormoran II programme 
by Kongsberg Maritime and RSB.
KONGSBERG HUGIN Autonomous Underwater Vehicles are 
marine robots off ering autonomous remote subsea search 

Royal Jordanian Air Force to 
Purchase Bell 505
Bell Textron Inc., a Textron Inc. company, announced an 
agreement for the sale of 10 Bell 505 helicopters to the Royal 
Jordanian Air Force (RJAF) at the recently concluded Special 
Operations Forces Exhibition & Conference (SOFEX) in Aqa-
ba, Jordan.
The contract includes the delivery of the aircraft with a fl ight 
training device and a comprehensive computer-based train-
ing package to enable an enhanced approach to basic and 
advanced rotorcraft fl ight training at the King Hussein Air 
College in Mafraq, Jordan.
The Bell 505 off ers commercial and military customers pow-
er, optimal visibility and high-tech Garmin avionics. The 
company recently celebrated the 400th Bell 505 delivery 
since its launch in 2017.
“The addition of 10 new aircraft will enable us to further ex-
pand our operations in the country, in turn increasing the 
capabilities of the Royal Jordanian Air Force,” said Brig. Gen. 

Mohammad F. Hiyasat, Commander, Royal Jordanian Air 
Force.
As one of the most advanced helicopters in its class on the 
market, several details have been considered in the design of 
the Bell 505, starting with the fully digitally controlled engine 
and advanced avionics that reduces pilot workload and max-
imises safety in diff erent operational scenarios.

and survey capability. These free-swimming autonomous 
underwater vehicles are characterised by manoeuvrability 
and stability for high-quality data collection. Hydrodynamic 
shape, accurate instruments, and excellent battery capacity 
make these AUVs suitable for governments and militaries 
worldwide.
The HUGINs aboard the Kormoran II vessels will benefi t from 
Synthetic Aperture Sonar for long-range, high-resolution 
imagery, among other features.



23

Nation Shield ... A Nation’s Journey

Survitec Equipment Selected for F-16
Survitec was recently awarded a contract by Lockheed Mar-
tin to develop new fl ight equipment as part of a capability 
upgrade for the mission proven F-16 in service with air forc-
es worldwide.
Survitec will leverage its 70 years of experience in design-
ing and certifying high-performance functional garments 
to meet the safety and comfort needs of pilots operating 
the latest F-16 confi guration.
The F-16 Pilot Flight Equipment will use a fully modular de-
sign employed on F-35 Lightning II. Survitec holds the sole 
source contract for the full below-neck Pilot Flight Ensem-
ble (PFE).
The equipment currently being developed will deliver ex-
cellent levels of pilot comfort and mobility whilst operating 
the aircraft and use the latest Survival Technology to pro-
vide protection during all phases of fl ight, ejection, and 
post-ejection survival, including in-water fl otation and 
thermal protection. An extensive range of sizes and adjust-
ment features will ensure excellent anthropometric fi t 
across the full range of male and female pilots.
Using its position as a leader in military aircrew protection, 

Survitec is looking to the future with concepts already de-
veloped for the next generation of combat aircraft as well 
as continuing to develop capacities for existing fl eets oper-
ating around the world.

Airbus and Saudi’s Salam Join Forces 
Airbus’ HAPS (High Altitude Platform Station) 
Connectivity Business has signed a strategic 
partnership with Salam, a Saudi telecom-
munications and ICT company, part of 
the Mawarid Media & Communica-
tions Group (MMCG). It will look at 
developing private networks, IoT 
applications, disaster manage-
ment solutions and other connec-
tivity and high-altitude Earth ob-
servation services from the strato-
sphere to meet the needs of the 
Kingdom of Saudi Arabia.
Ahmad Al-Anqari, Salam’s CEO, said: 
“We see in Airbus’ Zephyr platform a key 
asset to provide private network services, IoT 
solutions, as well as civil, governmental and non-
governmental applications. We look forward to this partner-
ship with Airbus to serve the Saudi market in support of the 

Kingdom’s Vision 2030 goals.”
“In partnership with Salam, our Zephyr 

platform, with its demonstrated ad-
vanced capabilities, will be instru-

mental in serving several markets 
in the Kingdom of Saudi Arabia,” 
highlighted Jeff  Smith, Head of 
Connectivity of Airbus’ HAPS 
Connectivity Business.
Airbus, a leader in the HAPS mar-

ket with Zephyr, will provide low-
latency, direct-to-device 5G con-

nectivity services, and persistent 
high-resolution imaging and live vid-

eo delivered from the stratosphere. It 
will support in bridging the digital divide 

and bringing connectivity services to those who 
are unserved or underserved from a solar-powered and 

carbon-neutral platform.



22

NewsNewsISSUE 611 DEC 2022

Thales and CUBEDIN Sign MoU 

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-
ASI) has successfully completed an air-to-air laser 
communication link between GA-ASI’s Laser Air-
borne Communication (LAC) terminals integrated 
onto two company-owned King Air aircraft.
Laser communication is desirable for military ap-
plications because of its Low Probability of Inter-
cept/Low Probability of Detection (LPI/LPD) and 
anti-jam capability, supporting much higher data 
rates than radio frequency systems.
The aircraft fl ew out of Montgomery Field in Kear-
ney Mesa, California, on September 26 and performed the 
test in segregated airspace near Yuma, Arizona. During the 
fl ight test, the team maintained a link at 1.0 Gigabits per sec-
ond (Gbps) and exchanged data, including real-time naviga-
tion, video, and voice data.
GA-ASI has developed a family of optical communication ca-
pabilities and will play an important role in transitioning these 
capabilities to users in a variety of domains, from air to sea. La-

GA-ASI Demonstrates Air-to-Air Laser 
Comms

Thales and Denmark-based CUBEDIN have signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) to develop a 
collaboration. It aims to create a modular and fl exible 
platform integrating Thales’ sensors and systems into 
the CUBEDIN concept. CUBEDIN is a standardised in-
terface communications system, which connects all 
parts of the ship’s systems, sonars and sensors to build 
a robust defence.
Thales and OMT will work on designing a common so-
lution for the Naval domain; the fi rst could be deployed 
for the future Danish Navy. This collaboration will allow 
both partners to defi ne the best trade-off  when it 
comes to modularity and performances at sea.
“This partnership with CUBEDIN allows us to jointly de-
velop the next generation of mission solutions, making us an 
even stronger player in the naval fi eld and paving the way for 
future collaborations within the naval industry. This collabo-
ration with worldwide player OMT will create new and excit-
ing opportunities for both companies in Denmark and 

abroad,” said Tommy Ayouty, CEO, Thales Denmark.
“Thales and OMT have worked together on several success-
ful naval programmes in the past, so this is a fantastic oppor-
tunity to revisit that partnership in the new joint venture 
CUBEDIN A/S,” added Kåre Groes Christiansen, CEO, OMT 
Group.

ser communications will enable Remotely Piloted Aircraft 
(RPA) produced by the company to perform beyond-line-of-
sight communications for airborne, maritime, and ground us-
ers who also use optical communications, as well as with fu-
ture air-to-space optical communication applications. 
This capability can be applied as a podded solution to un-
manned aircraft, including MQ-9B SkyGuardian/SeaGuard-
ian, MQ-9A Reaper and MQ-1C Gray Eagle 25M.
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UAE President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan recently participated in the main session of the G20 
Summit, which took place in Bali, Indonesia.
Chaired by Indonesian President Joko Widodo, the 17th G20 
Heads of State and Government Summit was a platform for 
world leaders and offi  cials to engage in dialogue and ad-
dress major global issues.
In a speech to the summit attendees, His Highness Sheikh 
Mohamed began by thanking Indonesia for its presidency of 
the G20 and its eff orts in leading and coordinating the 
group’s work. He then conveyed his best wishes to India as it 
prepares to take over the presidency next year.
His Highness then turned to the topic of the session, which 
was titled ‘Food and Energy Security,’ stating, “We in the UAE 
believe that a balanced approach is the most successful in 
achieving sustainability. The UAE is committed to its respon-
sible role in energy markets, including its priorities in the 
clean energy sector. We have refl ected this commitment 
with investments worth US$50 billion in clean energy in 
more than 40 countries around the world.”
His Highness went on to explain that the UAE has estab-
lished the Mangrove Climate Alliance in partnership with 
the Republic of Indonesia, as well as launching the Energy 
Transition Accelerator Financing (ETAF) platform in coopera-

UAE President Participates in G20 
Summit in Indonesia

tion with the International Renewable Energy Agency (IRE-
NA).
His Highness Sheikh Mohamed continued: “As a global eco-
nomic hub, the UAE will continue its concerted eff orts to en-
sure more resilient and sustainable food and medical supply 
chains. We are also committed to harnessing the UAE’s global 
trade network, aviation capabilities, and advanced logistics 
facilities, to support food security initiatives and goals.”
His Highness concluded by thanking the G20 delegates and 
stating that he was looking forward to welcoming them to 
the UAE next year during COP28.

Al Rumaithi Visits Bahrain 
International Airshow 2022

Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief of 
Staff  of the UAE Armed Forces, visited the 6th Bahrain Inter-

national Airshow, which was held at the Sakhir Air Base, last 
month. 
Al Rumaithi and his accompanying delegation were briefed 
on the UAE pavilion, which is showcasing the country’s most 
prominent eff orts and national companies’ achievements in 
the fi elds of aviation and modern technology. 
He also visited a number of other pavilions participating in 
the exhibition, which witnessed the display of nearly 100 air-
craft of various types, military and commercial, in addition to 
various modern and advanced equipment and technologies 
across the aviation sector.
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UAE Ministry of Defence Signs 
Cooperation Agreement with ATRC

UAE President, King of Bahrain Attend 
‘Jelmoud 3’ Joint Military Exercise

President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Na-
hyan and His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bah-
rain recently attended the fi nal stage of the joint Emirati-
Bahraini military anti-terrorism exercise, titled “Jelmoud 3.” 
The three-day exercise involved the participation of the UAE 
Armed Forces and the Royal Guard, a unit of the Bahrain De-
fence Force, as well as several other units from the defence 
force and Bahrain’s Ministry of Interior and National Security 
Agency, as part of the close cooperation between the two 
countries. 
Before the exercise, the two countries agreed to a Memoran-
dum of Understanding (MoU), which was signed by Lt. Gen-
eral Eng. Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, Deputy Chief of 

Staff  of the UAE Armed Forces, and Major General Sheikh 
Nasser bin Hamad, who presented the exercise, its phases 
and objectives. 
His Highness Sheikh Mohamed expressed his happiness at 
attending the exercise, which highlighted the skills and abili-
ties of its participants. Furthermore, His Majesty King Hamad 
welcomed the attendance of the President His Highness 
Sheikh Mohamed at the exercise, praising the eff orts of ev-
eryone involved to ensure its success. 
“We are delighted to welcome the valiant UAE Armed Forces 
in their second home, Bahrain, and among their brothers 
during the exercise, which confi rms the close historical ties 
between the two friendly countries,” he said .

Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, UAE Minister of State for 
Defence Aff airs, and Faisal Abdulaziz Al Bannai, Secretary-
General of the Advanced Technology Research Council 
(ATRC), recently signed a cooperation agreement between 
their entities, in the presence of Mattar Salem Al Dhaheri, 
Under-Secretary at the UAE Ministry of Defence, and several 
offi  cers and offi  cials from the ministry.
The agreement aims to support national facilities and com-
panies and give them priority in the purchasing of armed 
forces-related products. It will also work towards promoting 
joint cooperation and developing bilateral relations in vari-
ous areas, especially in advanced technological research, in 

addition to exchanging expertise in the use of modern tech-
nologies and artifi cial intelligence.
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EUROSATORY 
Reveals New Brand Identity

lutions, services and expertise to tackle all types of crises, 
from high-intensity confl icts to the humanitarian and envi-
ronmental disasters specifi c to our century.
“This approach illustrates the strategic transformation of EU-
ROSATORY, both internally with the buy-in of our teams and 
externally to expand our expertise in the Defence and Secu-
rity fi elds (in their widest sense); to harness our knowledge 
of diplomatic and ministerial circles, all with the aim of sup-
porting our clients in their international development.”
Today, the EUROSATORY brand asserts its mission: to enable 
governments, supranational organisations, NGOs and busi-
nesses to anticipate and reinvent the way they to deal with 
new and increasingly frequent crises that they face owing to 
both international tensions and global warming.
Strong Visual Identity
This visual identity of the renowned event for defence and 
security reinvents the brand with a purposefully streamlined 
logo in the form of a shield: the embodiment of defence and 
security. This shape bears the mark of a stylised Eiff el Tower 
in a nod to French excellence. The creative concept of the 
2024 key visual represents a land theatre incorporating the 
capabilities off ered by the sea, air, space and cyber fi elds. 
Its overall symbolism with a woman’s face turned towards 
the future embodies the notion of foresight and illustrates 
the show’s promise: “The guarantee of fi nding and discover-
ing all the global expertise and emerging trends to address 
the challenges of today and tomorrow.”
The choice of a female face also celebrates the women and 
men dedicated to providing peace and security in the world.
Promoting Collaboration
EUROSATORY is organised by COGES Events, a subsidiary of 
GICAT (French Land Defence and Security Industry Associa-
tion) and a member of CIDEF (French Defence Industries 
Council). As a key interface between all the players in the in-
ternational community, every two years, EUROSATORY 
brings together more than 100,000 professionals working in 
the defence and security industry and managing crisis situa-
tions: businesses, governments, military staff , institutions 
and private bodies, and supranational organisations. 

The 2022 edition of the show was a resounding success, with 
1,743 exhibitors from 62 countries participating, with 62 per 
cent from outside France. Additionally, the show welcomed 
39 national pavilions, over 62,000 professional visitors from 
150 countries, more than 250 offi  cial delegations from 96 
countries, and 560 international journalists across the fi ve 
days.
The next edition of the show will be held from 17 to 21 June 
2024 at the Paris Nord Villepinte exhibition centre in France .

The new narrative aims 
to accomplish the show’s 
ambition to address current 
and future challenges
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EUROSATORYEUROSATORY  
Reveals New Brand IdentityReveals New Brand Identity

“Our decade is characterised by an acceleration in history, 
what with the global pandemic, the return of major inter-
state confl icts, the re-examination of globalisation, and the 
imperative need to engage in the ecological transition in or-
der to address major environmental challenges. In this world 
order that is in a state of upheaval, Governments have a duty 
to strengthen their capabilities to deal with growing threats 
(humanitarian and environmental disasters resulting from 
health, natural or industrial hazards, violence within societ-
ies, terrorism, new paradigms of armed confl ict, cyber-at-
tacks). The world is changing, and EUROSATORY must rein-
vent itself,” explained General Charles Beaudouin (retd), Exhi-
bition Director of EUROSATORY.
“We wished to refl ect these transformations in our brand 

identity, built around the four strategic pillars that constitute 
EUROSATORY’s strengths: an international show, and a true 
showcase for technology, combining business and insight,” 
added Maud Carcy Bessette, Communications Director.
With this revised identity, EUROSATORY is proposing a for-
ward-looking vision and a new brand narrative around the 
signature “Protect your future”. It aims to accomplish the 
show’s ambition to address current and future challenges: 
“Invent the responsible Defence and Security of tomorrow’s 
world.”
Beaudouin highlighted: “The new brand identity is fully in 
line with the geopolitical swing that we are experiencing. It 
establishes our position as a global leader and propensity to 
present in an exhaustive, tangible and innovative way the so-

With a legacy of over 55 years, EUROSATORY is now usher-
ing in a new phase in its history. The exhibition recently 
revealed its new brand identity through a new logo, co-
lours, signature and a key visual.
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to multi-mission and training aircraft, Leonardo showcased 
at BIAS 2022 a wide spectrum of latest generation technolo-
gies for complete situational awareness, and defence and 
multi-domain surveillance systems for the Arabian Gulf.
To meet the current needs, which involves constant airspace 
monitoring, Leonardo proposed the RAT 31DL three-dimen-
sional surveillance radar. For the detection, classification, and 
tracking of small- and fast-moving aerial threats, such as mini 
and micro tactical uncrewed systems, the company offered 
the multi-domain and dual use TMMR (Tactical Multi Mission 
Radar) sensor. 
Having sold over 2,000 training aircraft of various types to 40 
countries, Leonardo showcased its latest solutions centred 
on the M-345 and M-346 aircraft, by which the company is 
able to cover the entire training syllabus. 
The M-345 jet trainer is a next-generation training aircraft 
that offers the training effectiveness typical of a jet aircraft at 
costs comparable to those of high-powered turboprop train-
ers. Within the light attack version, it is capable of performing 
operational roles. 
The M-346 is the main platform at the International Flight 
Training School (IFTS). IFTS is a result of the collaboration be-
tween Leonardo and the Italian Air Force, which counts 
countries such as Qatar, Singapore, Germany and Japan 
among its customers. 
DHL-BAC Collaboration
DHL Express signed an MoU with Bahrain Airport Company 
(BAC), the operator and managing body of Bahrain Interna-
tional Airport (BIA), at the show. 
The MoU will see both parties enhance collaboration on up-
coming projects to support DHL’s planned investment in ex-
panding its local operations to better serve its customers 
both locally and across the entire region.
The signing ceremony was held at the Bahrain International 
Airport stand, by the Chief Executive Officer of DHL Express 
MENA, Nour Suliman, and the Chief Executive Officer of BAC, 
Mohamed Yousif Al Binfalah. 
Red Arrows Display 
The Royal Air Force Aerobatic Team performed at the Air-
show for the first time as part of a visit to the Gulf to promote 
UK interests.
Audiences at the major aerospace and business event en-

joyed a series of performances by the Red Arrows.
Decade of Distinction
On the closing of BIAS 2022, Minister of Transportation and 
Telecommunications, Mohamed bin Thamer Al Kaabi, said: 
“The sixth edition of the event has built on the show’s previ-
ous successes and strengthened BIAS’s position as a unique 
platform for business development, engagement and the 
showcasing of the latest technological innovations in the 
aerospace industry. It continues to generate new opportu-
nities in the aviation sector and the commercial and military 
aircraft markets.”
He added: “The event has witnessed fruitful visits and meet-
ings, and we are looking forward to seeing the outcomes of 
the deals concluded by the firms. We would also like to 
thank the sponsors, supporters, and all participants from 
delegations and companies for their trust in the airshow, 
and we look forward to seeing them again at the next Bah-
rain International Airshow.”
The Bahrain International Airshow is expected to return on 
November 13-15, 2024.
Reference Text/Photo:  Bahraininternationalairshow.com

Next edition of BIAS will be 
held on November 13-15, 
2024
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Chisholm added: “We partnered with Collins Aerospace, a 
leader in technology and solutions for global aerospace, 
and installed their Head-up Guidance System and En-
hanced Flight Vision System on the B737-700FlexCombi. 
The installation of these systems offers enhanced low-visi-
bility operations, schedule reliability, improved energy 
management, reduced carbon emissions and increased 
safety —all crucial things that improve the inflight experi-
ence for our pilots and our operations as a business.”
Collins Aerospace provided Texel Air with a Head-Up Guid-
ance System (HGS) and Enhanced Flight Vision System 
(EFVS) Virtual Reality (VR) trainer on their  stand allowing 
all attendees to experience their own simulations of the 
technology.
BAE Systems-Inzpire Tie-up
BAE Systems and training specialists Inzpire will work to-
gether to explore the development of next generation mili-
tary training.
Under a Memorandum of Understanding (MoU) an-
nounced at the Bahrain Air Show, the companies will ex-
plore opportunities to bring Inzpire’s collective training ex-
pertise into BAE Systems’ future Operational Training Ser-
vices. 
Inzpire has been involved in live and synthetic training 
across air, maritime and land for almost 15 years, designing 
and delivering immersive training experiences for both 
British and international armed forces. 
Their experts will work with BAE Systems on the creation of 
a single synthetic environment which can allow military 
forces to securely train using real world mission software 
and tactics delivering high fidelity, immersive training.
Sir Stuart Atha, Director of Training and Support Transfor-
mation, BAE Systems, said:  “The modern battlespace is con-
stantly evolving and the way we train our military forces has 
to change with it. That is why we are working with Inzpire 
and other cutting-edge technology providers like Hadean 
and VRAI to help us deliver the training advantage our cus-
tomers need.”
Simon Gilbert, Business Development and Marketing Man-
ager, Inzpire, said: “As experts in providing training design, 
development and delivery alongside a number of technical 

solutions, Inzpire has developed a training track-record 
which is perhaps unparalleled. We look forward to combin-
ing our skillsets as part of this initiative.”
The initial proof of concept, to be delivered by BAE Sys-
tems, will integrate multi-domain synthetic environments 
to enable complex collective training scenarios in a secure 
environment.
GTF-powered Aircraft
Pratt & Whitney announced at the show that Royal Jordanian 
Airlines (Royal Jordanian) had selected up to 30 of the latest-
generation, single-aisle aircraft powered by GTF engines, re-
placing its entire narrow body and regional jet fleet over the 
coming three to five years. 
Specifically, the airline has selected GTF engines to power up 
to 20 new Airbus A320neo family aircraft, including A320neo 
and A321neo models.
Royal Jordanian will introduce up to 9 GTF-powered Embraer 
E-Jets E2 aircraft, including E190-E2 and E195-E2 models. 
Pratt & Whitney will also provide the airline with engine 
maintenance through a long-term EngineWise Comprehen-
sive service agreement. Aircraft deliveries are expected to 
begin in late 2023.
“We have selected GTF-powered aircraft for their efficiency, 
longer range and operating economics,” said Samer Majali, 
Vice Chairman /CEO at Royal Jordanian. “These aircraft will al-
low us to modernise our fleet and offer new routes, while 
keeping airfare affordable and significantly reducing our car-
bon emissions.”
Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & 
Whitney, noted: “With the addition of these GTF-powered air-
craft, Royal Jordanian will benefit from the geared fan tech-
nology that revolutionised the industry with dramatic reduc-
tions in noise, emissions and fuel consumption.”
The Pratt & Whitney GTF engine is a geared propulsion sys-
tem delivering industry-leading sustainability benefits and 
dependable operating costs. GTF-powered aircraft reduce 
fuel consumption and CO2 emissions by 16 per cent to 20 per 
cent, NOx emissions by 50 per cent and noise footprint by 75 
per cent.
Leonardo’s Latest Solutions
From airborne surveillance radar and self-protection systems 
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technology, engineering, arts and mathematics (STEAM).  
The scholarship, named after the late Apollo 15 Command 
Module Pilot Colonel Al Worden, USAF-Ret. and the Endeav-
our spacecraft, delivers an all-expense paid, week-long, 
hands-on astronaut training experience at the U.S. Space 
and Rocket Centre’s renowned Space Camp in Huntsville, 
Alabama, U.S. It aims to foster greater international under-
standing and cooperation, and inspire the next generation 
of innovators, explorers, and leaders in the global aerospace 
community.
As one of only 24 people to have flown to the Moon, Worden 
was a role model for career engineers. In the decades follow-
ing his historic 1971 flight, he shared his passion for explora-
tion and innovation with tens of thousands of followers. He 
was an active advocate for the future engineering work-
force, in all disciplines, in communities around the world.  
Colonel Worden’s last visit to the Kingdom of Bahrain, before 
his death in March 2020, was in 2018 where he joined the 
Kallman team in the USA Partnership Pavilion at the Bahrain 
International Airshow and made a number of school visits 
that inspired young students and encouraged them to fol-
low STEAM education.
It was during this visit that Tom Kallman, President and CEO 

of Kallman Worldwide, Inc. and Worden were first received by 
His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa.  King Hamad was 
impressed by the Endeavour Scholarship Programme and 
wished it to be extended to include students from the King-
dom of Bahrain. Subsequently the first award was presented 
to a team of four students and one educator in 2020.
The winning ‘Endeavour Mission #9’ – Bahrain crew members 
included: 
STUDENT WINNERS: Hasan Abdulrahman Hashem; Lea Ha-
mad Janahi; Maryam Khaled Alawadi; Naser Mohamed 
Alqooti. 
Ms Amal Albinali, Chief of Strategic Planning & Projects Man-
agement Department, NSSA, was named ‘Educator Winner.’
Flexible B737
Texel Air, a Bahraini Cargo Airline, again displayed B737-
700FlexCombi aircraft at the show.
Texel Air is said to be the only commercial operator of the 
B737-700FlexCombi, which can be configured to carry cargo 
and passengers simultaneously.
George Chisholm, CEO of Chisholm Enterprises, the parent 
company of Texel air, said: “Years of research, discussions with 
partners and consideration internally have come to fruition 
with our two B737-700FlexCombi. Now we are seeing first-
hand the reality of this aircraft’s capabilities being able to 
meet and deliver our customer’s various needs providing 
them possibilities they have never seen before. It has been 
especially crucial for our business to have such flexibility dur-
ing the pandemic. We have been able to switch our configu-
rations of the B737-700FlexCombi to the changing needs of 
the global environment.”
The B737-700FlexCombi can be morphed into seven differ-
ent configurations to suit many operational requirements. 
The aircraft has an extensive list of modifications and up-
grades to support military, government and utility flying.

2022 Al Worden Endeavour 
scholarship recipients named
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in pursuing a career as a pilot.
During the first day of the airshow, Emirates and Gulf Air 
kicked off their relationship with the official signing of a 
codeshare agreement, which will enable Gulf Air customers 
to connect via Dubai to a host of Emirates’ destinations 
across Europe, Africa, the Far East and South America. 
The agreement was signed by Sir Tim Clark, President of 
Emirates Airline, and Captain Waleed Al Aalawy, CEO of Gulf 
Air, in the presence of His Excellency Zayed Al Zayani, Gulf Air 
Group Chairman, and senior officials from both the airlines.
Emirates is the largest operator of Airbus A380, with close to 
80 aircraft presently in active service flying to 37 destina-
tions in 25 countries, with more cities set to receive the dou-
ble-decker by the end of 2022. 
Emirates will retrofit more than 120 aircraft with Premium 
Economy seats starting this month as part of a US$2 billion 
investment in the onboard experience, which also includes 
elevated dining options and more sustainable choices.
The airline has been serving Bahrain since 2000, and current-
ly operates three flights a day between Dubai and Bahrain 
International Airport. 
Sustainability Workshop
Building on BIAS’s objective as providing a skill and educa-
tion hub, a workshop was held by Corrin Higgs, an Airbus 
sustainability expert, who presented to Bahraini university 
students the latest innovations and sustainability trends in 
the aviation industry, highlighting Airbus’ journey towards 
clean aerospace, its sustainability strategy focus on reducing 
the CO2 emissions of its current aircraft, and its goal to bring 
the world’s first zero-emission commercial aircraft to market 
by 2035.
Cargo Partnership
Manama-based Mena Aerospace signed a strategic alliance 
agreement through its aircraft management business (MEA) 

with Singapore’s Asia Cargo Network (ACN).
The cargo partnership agreement was signed by Dr Moham-
med Juman, founder and managing director of Mena Aero-
space, and Marco Isaak, the CEO of ACN group. 
The move will position the new alliance among the key 
freight players of Middle East, South Asia and Africa.
Under the agreement, ACN will base six of its cargo aircraft in 
Bahrain and the GCC, where it plans to service the internal 
MENA region as well as cargo routes into and from the re-
gion.
The first of its six aircraft, to include a B737-800F and B767-
300F, are due to arrive within the next 14 months, and will 
begin operations immediately.
Al Worden Scholarship
The Astronaut Al Worden Endeavour Scholarship Founda-
tion and Kallman Worldwide, in association with partners 
from the Kingdom of Bahrain — the Bahrain National Space 
Science Agency (NSSA), Ministry of Transportation and Tele-
communications and Bahrain International Airshow (BIAS) 
—announced the names of the 2022 Al Worden Endeavour 
scholarship recipients. 
The selected students demonstrated drive, determination, 
and a desire to further their studies in the fields of science, 

Emirates A380 drew in close 
to 8,000 visitors
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themes: Airports and Airlines, Cargo and Logistics, Women in 
Aerospace and Space. 
Each afternoon saw the skies above Sakhir Air Base filled with 
the world’s most renowned air display teams and aircraft, 
with showcases of the Gulf Air 787, RBAF, JF-17, Fursan Al 
Emarat, UAE Mirage 2000, RSAF Typhoon, USAF F-16 demo 

team, Global Stars, Red Arrows, DHL B767-300 Flypast, UAE 
F16, Saudi Hawks and P-8 flypast. 
Among the static highlights at the airshow was the public de-
but of the first Bell AH-1Z Viper helicopter delivered to the 
Royal Bahraini Air Force. 
Emirates Codeshare Pact
The Emirates A380 drew in close to 8,000 visitors during its 
two-day appearance at BIAS 2022. Trade visitors, aviation en-
thusiasts and the general public were able to experience its 
latest signature products, including the airline’s newest Pre-
mium Economy cabin which boasts luxurious leather seats, el-
egant wood accents, ample legroom, easily accessible charg-
ing points, one of the largest screens in the sky, in addition to 
many other meticulous touches.
In addition to its flagship A380, Emirates Flight Training Acad-
emy also displayed its Embraer Phenom 100EV training air-
craft, which was visited by many aviation hopefuls interested 

186 companies, 200 
delegations took part
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The event saw 186 participating companies across the dis-
play, exhibition hall and chalets, with 200 civilian and military 
delegations taking part.
Officially opened by Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, 
Crown Prince, Deputy Supreme Commander and Prime Min-
ister, on behalf of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of the Kingdom of Bahrain, the Bahrain International 
Airshow was organised by the Bahrain Ministry of Transpor-
tation and Telecommunications and the Royal Bahraini Air-
force in association with Farnborough International. 
The airshow followed on from Manama Air Power Sympo-
sium 2022, which brought together a high-calibre audience 
of over 300 air force commanders and operators, policymak-
ers, and industry leaders from over 25 countries for the most 
important regional air power conference in 2022.
New deals and partnerships announced at the show includ-
ed the purchase of 30 of the latest-generation, single-aisle 
aircraft powered by Pratt & Whitney GTF engines by Royal 
Jordanian Airlines (Royal Jordanian), a strategic partnership 
between MAE Aircraft Management and Asia Cargo Network 
Singapore and Texel Air Bahrain and Sierra Nevada Corpora-
tion’s (SNC) new alliance. 
In addition, Gulf Air and Emirates officially signed a unilateral 
codeshare partnership, starting this December.

Thought Exchange Platform
Two dedicated conference theatres offered a thought ex-
change platform, where senior aerospace executives from 
the Gulf region and international companies collaborated to 
bring issues of mutual interest to the fore. 
The programme included panels and keynotes on four key 

Bahrain Airshow 
Turns a Roaring Success 
with US$1.8 billion Deals

International deals and partnerships worth over US$1.8 billion were signed when thousands of aerospace 
and defence professionals from 30 countries converged at the Bahrain International Airshow (BIAS) 2022 
for three days of partnership building, collaboration and thought leadership from November 9-11.
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of the battlefi eld, bridging communication from the tactical 
edge soldier to the VHF and UHF mid-tier and the airborne 
tier, supporting seamless communications throughout.
Jordanian army currently uses the Falcon series of tactical 
vehicular and handheld communication systems.
Turtle-Pac Makes Debut
Turtle-Pac from Australia exhibited for the fi rst time at SO-
FEX, looking to sell its Air Cargo Tanks and Air Drop Tanks as 
Drop Drum 205 to militaries in the region.
“Our innovative products can increase capability for SOF 
and airborne forces,” Laszlo Torok, Director and Founder of 
Turtle-Pac said. 
The company is not new in the region. “We have deals with 
UAE to supply our Collision Bandage, which helps fi x leakag-
es in boats and ships,” Torok said.
Collison Bandage is used for emergency leaks at sea. Dam-
age to the hull of boat, ship or yacht normally cause a high 
risk of sinking. Damage to the hull is covered by the Collision 
Bandage, which infl ates to give boat buoyancy and covers 
damage to prevent leaks.
Other products on display included: Drop Spheroid Tanks, 
Cargo Spheroid 50, Drop Drum 205, Air Cargo Tanks, and 
Collapsible Ferry Tanks. 
Sky Guard UAV Showcased
Saudi Arabia’s Prince Sultan Defense Studies and Research 
Center promoted the Sky Guard UAV for the fi rst time in Jor-
dan.
“There was a lot of interest in Sky Guard and we expected to 
get some export opportunities for the UAV,” a senior offi  cial 
at the Prince Sultan Defense Studies and Research Center 
said on the sidelines of the show. “The UAV is a complete 
multi-role tactical Unmanned Aerial System (UAS), designed 
for surveillance, and reconnaissance. It has autonomous 

take-off  and landing system, and can be controlled through 
a dedicated ground control station and ground data termi-
nal,” he added.
The UAV, powered by a 44HP reciprocating engine, can race 
to a maximum speed of 100 Kts with a maximum payload of 
50 kilogrammes. The UAV can also attain a maximum altitude 
of 6000 metres and has a maximum endurance of eight 
hours.
The UAV, originally designed and manufactured by the re-
search centre, has successfully passed testing and experi-
mentation to qualify its subsystems in diff erent environmen-
tal conditions. Flight tests are also being conducted to assess 
design requirements.
Late last year, General Authority for Military Industries (GAMI) 
and Saudi Arabian Military Industries (SAMI) signed a con-
tract for development and manufacture of the SkyGuard 
UAV. SAMI had also signed an agreement with Prince Sultan 
Defense Studies and Science Research Center, with the ob-
jective of further developing the UAV.
Successful Edition
Founded in 1996 by King Abdullah II, SOFEX continues to 
grow edition on edition, acquiring paramount ranking 
amongst the specialised defence exhibitions.
SOFEX 2022 provided an ideal platform to present and dem-
onstrate new and innovative equipment and technologies in 
order to deliver swift, decisive and eff ective solutions to help 
international Special Operations and Homeland Security de-
cision makers and armed forces maintain the security and 
safety in their countries, regions and around the world.
Reference Text/Photo: 
www.sofexjordan.com

JAF expressed interest in the 
L3Harris Ground Panoramic 
Night Vision Goggle

JODDB showcased Al-Basheq 
surveillance VTOL-UAV

Wide range of U.S. military 
capabilities displayed
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The vehicle, manufactured by Maxim Supplies, gives protec-
tion against missiles, mines and explosive shocks and is char-
acterised by the strong performance with a cruising speed of 
maximum 800 km at a speed of 100 km/h.
It is produced by the Engineering Industries Complex of the 
Egyptian Armed Forces and equipped with a Remote Control 
weapon station, that is designed with high precision, light 
weight, low profi le RCWS, manufactured by ARAB Interna-
tional Optronics. 
RCWS can be mounted on any armoured fi ghting vehicle or 
support platform without roof penetration. The weapon sys-
tem provides superior viewing performance day and night.
Among the off erings were the products of the Suez Canal Au-
thority and the Polish company GERMAZ, which produces ar-
moured cars for public services (security, ambulance, police, 
money carriers, fi refi ghters) and has a distribution network 
for more than 33 countries in Europe.
Maxim Supplies participated as a representative and distribu-
tor of a diff erent and diverse group of Egyptian military prod-
ucts and leading international companies. 

Maxim supplies special purpose armoured vehicles, artifi cial 
intelligence and security products. The company represents 
diff erent manufacturers that attempt to produce distin-
guished vehicles as well as defence and security products 
not only in the MENA region but also worldwide.
Night Vision Goggles
The Jordanian Armed Forces (JAF) expressed interest in the 
L3Harris Ground Panoramic Night Vision Goggle (GPNVG), 
which provides a 97-degree panoramic fi eld-of-view that en-
ables increased situational awareness and operational eff ec-
tiveness.
“The GPNVG is designed to provide improved situational 
awareness, mobility and protection to soldiers,” stated Garry 
W. Rosholt, Corporate Vice President, Middle East Operations. 
“The individual monoculars can be detached from the sys-
tem and powered with the included power adapter to pro-
vide a low-profi le handheld night vision goggle. It provides 
the operator maximum visual information for accurate as-
sessment and acquisition.”
At the show, L3Harris showcased a wide range of equipment 
capabilities ideal for the region. The company also focussed 
on communications systems, “which is a high priority for the 
customers in the region”.
“One of the mission critical equipment we showcased was 
the RF-7850D multi-channel multi mission radio. It helps in 
Swap-reduced multi-channel communications for tactical 
vehicles and tactical operations centres. When used in a ve-
hicular application, the RF-7850D can be mounted in a 
low-profi le chassis, and can be concealed without interfer-
ing with vehicle navigation and passenger egress,” said 
Chris Olschewski, Sales Account Manager, Communica-
tions System.
The RF-7850D provides interoperability across every echelon 
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A new version of Al Wahsh that is mass-produced by JODDB 
subsidiary, Jordan Light Vehicle Manufacturing Company, 
was also on display. 
Al-Basheq VTOL-UAV
The JODDB showcased its indigenously designed and devel-
oped Al-Basheq surveillance VTOL-UAV at the show. 
The airframe is made of full carbon fi bre, and can hover, take-
off  and land vertically without the need for a runway. The 
UAV can be used for long distance surveillance including in 
border areas and deserts. The communication range can be 
adjusted according to customer requirements. The UAV is 
equipped with EO/IR2 axis stabilised payloads and weighs 28 
kilogrammes in total.
Al-Basheq I is equipped with fuel engine and can fl y up to 
two hours at a cruise speed of 24m/s and maximum speed of 
33 m/s to a range of 10 kilometres. The VTOL-UAV has a wing 
span of 4000 mm and is 1900mm long and stands 560 mm 
tall. It has a maximum payload of 6 kilogrammes.
U.S. Participation
The United States joined other participating countries in 

Aqaba at SOFEX. 
“The U.S. Security and Defence Pavilion showcased the 
strength of U.S. industry, ranging from innovations in tactical 
equipment and weaponry to military vehicles and communi-
cations systems.  The United States and Jordan enjoy a long-
standing partnership that includes a robust military assis-
tance programme, through which American fi rms are well 
positioned to support Jordan’s defence capabilities,” said 
Henry T. Wooster, ambassador, U.S. Embassy, Amman. 
This year’s exhibition showcased 28 U.S. companies, as well 
as displayed a wide range of U.S. military capabilities ranging 
from Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR) plat-
forms, Joint Tactical Air Controllers (JTAC), Thermal Optics, a 
UH-60G helicopter, High Mobility Artillery Rocket System (HI-
MARS), to include capabilities associated with several diff er-
ent units currently stationed within the CENTCOM Area of 
Operations (AOR), including Jordan. 
Sherpa Gets Noticed
Egypt’s home-made armoured vehicle Egyptian Sherpa 
caught the attention of dignitaries at SOFEX 2022.

EDGE Group displayed 
innovative solutions

Special pavilion for JAF and 
security agencies showcased 
their capabilities
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and organisations worth about US$70 million.
The contracts included the supply of many armies, security 
agencies and defence manufacturers with armoured military 
and security tactical vehicles and related equipment, in addi-
tion to, ambulances, jamming and anti-drone systems. 
The contracts also included the supply of personal protective 
gear (bulletproof helmets, vests and plates) and multiple 
weapons and ammunition and night vision sights.
In terms of services, multiple contracts were signed with a 
number of major defence industry companies in the Middle 
East to provide test and evaluation services and specialised 
courses in the fi elds of defence, cybersecurity and future 
technology projects.
Abu Al-Ragheb emphasised that JODDB, in light of its strate-
gic plans to expand the localisation of defence industries and 
advanced technologies, signed more than 10 cooperation 
agreements and memorandums of understanding with sev-
eral local and international entities and companies with the 
aim of transferring and exchanging technology and knowl-
edge, and enhancing localisation in the fi elds of defence and 
security industries, future technologies and cybersecurity.
New Products
At its distinctive pavilion, JODDB exhibited a number of ad-
vanced defence and security solutions and systems.
JODDB`s participation highlighted the progress it has 
achieved in the fi eld of defence and security systems manu-
facturing, and the design and development of new special-
ised products based on modern technologies and high capa-
bilities, with the help and expertise of Jordanian work forces. 
This can be seen through the products that were launched 
for the fi rst time in the exhibition, which could be deployed 
for the missions of Special Operations and Rapid Response 
Forces in armies and law enforcement agencies.
JODDB exhibits included a set of defence systems in the fi eld 

of vehicles and land systems that suit the missions and re-
quirements of Special Operations, Rapid Reaction and Coun-
ter-Terrorism Forces.
JODDB also announced the launch of three new vehicles, Al 
Hajras Vehicle, a tactical armoured vehicle with level VI pro-
tection (European standard), being one of them. 
The vehicle is characterised by its ability to move and ma-
noeuvre in open and build areas for its small size and light-
weight. It is armed with a Remote Weapon Station that can 
be controlled from inside the vehicle, which makes it a reli-
able option for the protection of processions and suitable for 
use by Special Forces, internal security and counter-terrorism 
forces.
On another corner of its pavilion, one could see Al Barq Vehi-
cle, which was designed and developed to suit the duties of 
the rapid reaction forces, border guards, special operations 
and tasks related to reconnaissance and forest monitoring. 
The tactical light armoured vehicle, armed with a 7.62mm 
gun, is characterised by its high manoeuvrability in rough 
terrains. 

Egyptian Sherpa caught the 
attention of dignitaries

A host of leading UAE 
defence and security 
companies participated
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ence, stated that SOFEX helped build Jordan’s defence indus-
tries and paved the way for Joint Ventures (JVs) between in-
ternational and local companies to develop the defence sec-
tor in the country. 
He noted that six countries — KSA, UAE, Bosnia, Egypt, U.S. 
and Georgia —took part in the event for the fi rst time.  
UAE Pavilion
A host of leading UAE defence and security companies took 
part in SOFEX 2022.
The companies’ participation came under the UAE Pavilion, 
which was organised by the Emirates Defense Companies 
Council (EDCC), and managed by Tawazun Council.
“The UAE National Pavilion at SOFEX 2022 was a refl ection of 
the strong brotherly relations between the UAE and Jordan,” 
said Anas Naser Al Otaiba, EDCC General Manager.
“The Pavilion displayed ‘Made in UAE’ defence and security-
related products and services by companies seeking to ex-
plore opportunities for cooperation across military and 
homeland security sectors,” he added.
Among the companies that took part in the Pavilion were 
EDGE Group, Al Fattan and Etimad. Also taking part was Na-
tion Shield, the offi  cial magazine of the UAE Armed Forces.
EDGE Strengthens Partnerships 
UAE’s EDGE Group used its presence at the event to strength-
en its partnerships within the local industry ecosystem, drive 
support for indigenous defence production in Jordan, as well 
as to showcase its range of capabilities and advanced tech-
nology solutions.

EDGE displayed innovative solutions meeting the mission re-
quirements of both armed forces and Special Forces.
Tailored solutions providing high levels of mission fl exibility 
were featured at its stand, exemplifying EDGE’s advanced de-
signs and manufacturing capabilities. 
US$70m JODDB Deals 
The Jordan Design and Development Bureau (JODDB) and its 
subsidiaries signed and activated a number of cooperation 
agreements and sales contracts at the show.
JODDB spokesman and Head of the Sales and Business Strat-
egy Department, Rateb Abu Al-Ragheb, announced that sev-
eral purchase contracts for defence systems and security so-
lutions made by JODDB and its subsidiaries were concluded 
and activated with many local and international companies 

300 companies in the 
field of defence, weapon 
manufacturing took part

Delegations arrived from 98 
countries 
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SOFEX Makes 
Strong Comeback
after Four-Year Hiatus

His Majesty King Abdullah, the Supreme Commander of 
the Jordan Armed Forces-Arab Army (JAF), inaugurated 
the exhibition, which was held after a four-year hiatus due 
to the COVID-19 pandemic.
The King, accompanied by Prince Hashem Bin Abdullah II, 
toured the exhibition, which featured the latest equip-
ment and technologies in defence and security used by 
elite and special forces worldwide, including in defence, 
planning, organisation, and training.

A special pavilion for JAF and security agencies showcased 
their military, technical, and training capabilities, and high-
lighted their international role in peace-keeping forces and 
joint drills, as well as the key products and equipment they 
oversee in terms of manufacturing and distribution.
The event featured specialised workshops, discussions, and 
live shows, in addition to private meetings and signing of 
agreements.
Ahmad Al Taweel, Deputy CEO of the exhibition and confer-

The 13th Special Operations Forces Exhibition and Conference (SOFEX) held in Aqaba, Jordan, from October 31 to 
November 3, turned out to be a grand event witnessing the participation of more than 300 companies in the fi eld of 
defence and weapon manufacturing from 38 countries, in addition to delegations from 98 countries.
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UAE’s Climate Vision
Therefore, His Highness’s speech sounded the alarm bell to alert everyone 
that “the future of the coming generations depends on the decisions, ac-
tions and steps we take today.”
It is a source of pride that His Highness’ speech stemmed from a great Emi-
rati legacy in the fi eld of environment.
The UAE paid early attention to environmental issues from the time of the 
founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest 
his soul, who placed the environment at the forefront of his priorities by 
virtue of his instinct and awareness of the importance of preserving the 
environment from pollution and other threats. 
The UAE joined environmental work only six months after the founding of 
the Union State on December 2, 1971, with a high-level delegation in the 
fi rst United Nations Conference on Environment. In 1975, the fi rst national 
law in the region aimed at protecting the environment was issued. 
This was followed by a series of positions that demonstrated a fi rm convic-
tion in the importance of the environment: the UAE was the fi rst regional 
country to announce a strategic initiative to achieve climate neutrality by 
2050 and the fi rst Middle Eastern country to sign the Paris Climate Agree-
ment in 2015. The country also launched the region’s fi rst green hydrogen 
industrial project in May 2021. It also worked to increase blue hydrogen 
production with the aim of diversifying the energy mix. It benefi ted from 
peaceful nuclear energy through the Barakah plant project and also relied 
on diversifi cation of solar energy by building Al Dhafra Solar Photovoltaic 
Plant, the largest solar energy production plant in the world with a capaci-
ty of up to 2 gigawatts of electricity.
The country’s eff orts went beyond the national border to cooperate with 
friendly and brotherly countries. It signed a strategic partnership with the 
U.S. to invest US$100 billion in producing 100 gigawatts of clean energy by 
2035. 
On November 8, the UAE signed an agreement with Egypt to establish one 
of the largest wind energy projects in Egypt and the world, with a capacity 
of 10 gigawatts. This was on the sidelines of the 27th edition of the UN Cli-
mate Change Conference (COP27), which was hosted in Sharm El-Sheikh. 
This project contributes to the consolidation of UAE-based Masdar’s lead-
ing global position in the fi eld of renewable energy. 
The UAE’s hosting of COP28 in 2023 will be a valuable opportunity to give 
international eff orts in the fi eld of climate change a great impetus based 
on the country’s position in the global energy sector. Furthermore, the 
UAE’s position as a global hub and a major supplier of energy is ever-in-
creasing in importance. All of this will consolidate the country’s global 
presence in environmental sustainability. This is reinforced by the UAE’s 
initiative to evaluate the implementation of the Paris Agreement, which 
qualifi es it to lead international action to establish an ecosystem that leads 
to taking serious steps in protecting the environment.

Editorial

By:
Staff Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The UAE President’s 
speech at COP27 in 
Sharm El Sheikh, Egypt, 
was explicit and direct. 
It united and placed 
everyone before their 
responsibilities. This was 
part of the UAE’s positive 
spirit and awareness 
of the sensitivity of 
the current historical 
moment, which calls for a 
great deal of wisdom and 
prudence. 
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