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درع الوطن ......  مسرية وطن

تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة – حفظه الله – يفتتح صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – 

وبحضور صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة صباح اليوم معرض »آيدكس 2015« يف دورته الثانية 

عرش بأرض املعارض يف أبوظبي.

وتبدأ مراســم حفل االفتتاح الرســمي بوصــول راعي الحفل و أصحاب الســمو 

الشــيوخ و معايل الوزراء وكبار رجال الدولة وجمع من الشخصيات املهمة، ووفود 

عاملية تضم عدد غفري من وزراء الدفاع والشــخصيات العسكرية املهمة من رؤساء 

األركان وقادة القوات، إضافة إىل وفود عســكرية عىل مختلف املستويات القيادية 

مــن مختلف دول العامل. ويشــارك يف »آيدكس 2015«  الــدورة األضخم واألكرب يف 

تاريــخ معرض ومؤمترات الدفاع الدويل  55 دولــة و157 رشكة وطنية و 42 جناحا 

دوليا ومبساحة عرض تصل إىل 133 ألف مرت مربع.

انطلقت أمس يف نادي ضباط القوات املســلحة بأبوظبي 
أعامل مؤمتــر الدفاع الدويل “ قمة الدفاع للمســتقبل “ 
مبشاركة واسعة من خرباء الدفاع ورواد القطاع املتخصصني 
حول العامل .  وحرض االفتتاح معايل محمد أحمد البواردي 

الفاليس وكيل وزارة الدفاع وســعادة الفريق الركن حمد 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة. وناقش 
املؤمتــر القضايــا التي تتمحــور حول املوضــوع الرئييس 

للمعرض وهو التكنولوجيا املستقبلية يف مجال الدفاع.

تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة
محمد بن راشد و محمد بن زايد 

يفتتحان معرض آيدكس 2015

انطالق أعمال 
مؤتمر الدفاع 
الدولي 
بأبوظبي
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يتميز معــرض آيدكــس منذ انطالقتــه األوىل 
1993م حيــث اتســم باعتبــاره أكــرب معرض 
للمعدات الدفاعية يف الرشق األوســط وشامل 
أفريقيا، الذي يحظى برعاية كرمية من ســيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة 
“حفظه اللــه”، وليتفوق املعــرض عىل الكثري 
مــن املعارض العاملية بفضــل دعم وتوجيهات 
القيادة الحكيمة التي شــيدت نهضة حضارية 
غــري مســبوقة، وأرســت دعائم دولــة حديثة 
أصبحــت مركــزاً فائــق األهمية باتخــاذ أهم 
القرارات االســرتاتيجية مع القــدرة عىل توفري 
أحدث البنى التحتية واملرافق املتطورة، ونجاح 
معــرض آيدكس وتبوؤه هــذه املكانة املرموقة 
عــىل خارطة املعــارض العاملية، إمنــا يرجع يف 
املقــام األول إىل توجيهــات القيادة الرشــيدة 
واملتابعــة الدؤوبة مــن قبل ســيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
وحــرص ســموه الدائم عــىل إظهــار املعرض 
بالصــورة التي تعكس املكانة التي تحتلها دولة 
اإلمارات العربية املتحــدة يف املحافل الدولية، 
مــام يعكس الخــربة التي اكتســبتها الدولة يف 
مجال صناعة املعارض واملؤمترات ليظل املعرض 
مبثابة النافذة التي يطل منها عىل أحدث النظم 
الدفاع العاملية والتقنيات العســكرية املواكبة 
للعرص، كــام وأن معرض آيدكــس الذي يعقد 
عــىل أرض الدولة يوفر لقواتنا املســلحة فرصة 
لإلطالع عىل أحدث التقنيات املستخدمة يف ما 
يعــرض من معدات تشــارك يف عرضها كربيات 
الــرشكات العاملية وتعرض مــن خاللها احدث 
األنظمة، وبالتايل توفر فرصة ال تضاهى باعتبار 
أن أغلــب املعدات واألنظمة متثــل أحدث ما 

توصلت إليه تكنولوجيا العرص.

آيدكس 2015

الفريق الركن/ حمد محمد ثاين الرميثي

خاص- درع الوطن:

تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 

املســلحة حفظه الله، وبدعم من الفريق أول سمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، تنطلق اليوم 

يف مركز أبوظبي الوطنــي للمعارض، الدورة الثانية 

عرشة ملعــرض ومؤمترات الدفاع الــدويل “آيدكس 

2015”، مبشاركة 1200 رشكة عاملية من 55 دولة.

للمشــاركة  قوياً  وســجلت االحصائيات حضوراً 

الوطنيــة، إذ يحتضــن املعــرض 42 رشكــة وطنية 

تشــارك يف “ايدكس”، الــذي يعتربه الخــرباء أكرب  

أضخم معرض دفاعي ثاليث الخدمة يف العامل. 

ويعد املعرض الوحيد يف منطقة الرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا الذي يقــدم آخر مســتحدثات 

التكنولوجيــا يف مجــال الدفــاع الــربي والبحــري 

والجوي، كام يعــد منصة فريدة لكربيات الرشكات 

العاملــة يف هذه املجــاالت لعرض آخــر منتجاتها 

وأحدث ابتكاراتها التكنولوجية، وهنا اخرتنا إحدى 

أهم هذه املنتجات التي متثل العنارص الرئيسية يف 

املجال التسليحي البحري وهي الغواصات.

ويشــهد املعرض مشــاركة من 6 دول ألول مرة 

يف فعاليات معرض آيدكــس بأجنحة وطنية، وهي 

جمهورية البوســنة والتفيا ونيوزيلندا وســلوفينيا 

وأذربيجان واليابان، حيث يتوقع أن تشــهد الدورة 

توقيع صفقات عسكرية مهمة لدولة اإلمارات.

وتتميــز الــدورة الحاليــة من آيدكــس 2015، 

مبشــاركة نحــو 240 جناحاً دولياً، منهــا 42 جناحاً 

وطنيــاً، كام يتوازى مع عقــد معرض آيدكس ثالثة 

معــارض ومؤمتــرات مهمــة، أولها معــرض الدفاع 

الــدويل، الذي يبــدأ فعالياته يوم الســبت املقبل، 

ومعرض نافدكس للدفاع البحري، ومعرض يومكس 

لألنظمة غري املأهولــة يف دول الخليج، والذي يقام 

ألول مرة ضمن فعاليات آيدكس.

وشهد االعداد للمعرض عمال جامعياً عىل أعىل 

املســتويات، الســيام بني وزارة الدفــاع والقيادة 

العامة للقوات املســلحة، وعدد كبري من الجهات 

الحكومية االتحادية واملحلية واملؤسسات الخاصة، 

والعديد من اللجان املشاركة باملعرض، وقد ارتفع 

عدد العارضني املشــاركني يف الــدورة الحالية نحو 

1200 عــارض مــن 55 دولــة، باإلضافــة إىل 420 

جناحاً دولياً.

42 شركة وطنية في حضرة 
معرض »آيدكس 2015«

ضمن 1200 مشاركة من 55 دولة
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القيادة والسيطرة المتكاملة

لفترة تزيد عن 4 عقود، كانت شركة Raytheon وما تزال شريكًا موثوقًا في 
تزويد حلول C4I لقوات الدفاع الوطني، والتي تمتاز بأداء تشغيلي مثالي 

يعمل من أول مرّة وفي كّل مرّة. توفِّر حلولنا المصممة والمتكاملة من 
أنظمة C4I مزايا فريدة في تقديم تنبيه بالحالة الراهنة ومعلومات خاصة 

بصناعة القرار، بمستوى عاٍل من الموثوقية والمرونة والقدرة الفائقة. اختاروا 
أنظمتنا للحصول على أداء تشغيلي يضاهي موثوقية شراكتنا. 

المهمة:
 الوضوح والسيطرة

C4I-mod :الكلمة الرئيسية | Raytheon.com

اطلعوا على كيفية قيامنا بتحديث وتكامل 
ودعم أنظمة C4I األكثر تطورًا في العالم.

تواصل معنا
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مــن خــالل 61,000 موظف عرب العــامل ومبيعات 

رائعة بقيمة 23 مليار دوالر، ما زالت رشكة رايثيون  

Raytheon مســتمرة يف التوســع، معتمــدة عىل 

تراثها الجدير باإلعجاب وعمره ثالث وتسعون عاماً 

يف مجــال اإللكرتونيات املواكبــة ألحدث التقنيات، 

وإدمــاج أنظمــة املهــام والقــدرات األخــرى يف 

مجاالت أنظمة االستشــعار، والتجهيزات، والقيادة، 

والسيطرة، واالتصاالت، واالستخبارات، وأمن الفضاء 

السرباين، وطيف واسع من خدمات دعم املهام. كام 

أنها تشغل مركزاً ريادياً يف التعاون الدويل، وتستمر 

يف متابعــة الحلــول املبتكــرة واملصممة حســب 

االحتياجــات، يف مجاالت الدفاع واألمن واألســواق 

املدنيــة يف جميع أنحاء العامل، وال ســيام يف مجال 

املنظومات الصاروخية.

يقــول الدكتور تايلــور و. لورنــس، رئيس رشكة 

Ray- “تعتــرب   :  Raytheon Missile Systemss

theon Missile Systemss رشكــة عامليــة، وعــىل 

الرغم مــن أهميــة املبيعات فإننــا ال نقترص عىل 

البيع فحســب عىل الصعيد الدويل، بل نشارك أيضاً 

فنحــن هنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مثالً، 

قمنا بعقــد رشاكة مــع الصناعة لتطويــر صاروخ 

 TALON™ Laser-Guided تالون املوجــه بالليزر

Rocket. كــام عملت رايثيون مع عدة دول أعضاء 

 Evolved يف حلــف الناتو لتطوير وإنتــاج صاروخ

SeaSparrow Missile املطــور. كام نقوم باإلنتاج 

 Rolling Airframse املشــرتك مع أملانيا لصــاروخ

Stand- وبتطوير صــاروخ الجيل القادم ،Missile

ard Missile-3 باالشــرتاك مع اليابــان. إننا ندرك 

كيف نعقد رشاكات عرب العامل ليك نســاعد عمالءنا 

عىل النجاح.”

وقــد حرصت رشكة رايثيــون Raytheon – من 

خالل حضورها الكبري مرة أخرى يف معرض آيدكس 

لهذا العــام – عىل عــرض محفظتها االســتثامرية 

املتنوعــة مــن التقنيــات املبتكــرة يف األســواق، 

مثــل أنظمة االستشــعار، والتجهيــزات، والقيادة، 

والسيطرة، ودعم املهام، مبنتجات مثل باتريوت، و 

 ®AMRAAM®, Maverick وStandard Missile

.Paveway و

لكن حضــور رايثيون يف املعرض يرتبط بالحفاظ 

عــىل عالقــة الرشكــة القدميــة ومتتينها مــع دولة 

اإلمــارات بقدر ما هو مرتبط بتأمني عقود جديدة. 

يقول الدكتور لورنــس: “إن رايثيون فخورة للغاية 

بعالقتهــا القدميــة والراســخة مع دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة، وقد أســهمت منتجاتنا يف الدفاع 

عن هذه املنطقة عىل مدى عرشات الســنني. نحن 

يف هذه املنطقة منذ خمســني عامــاً كرشيك قوي 

ومــزود بأفضل أنظمــة الصواريخ عامليــاً والحلول 

األخــرى ملنح القوات املســلحة القدرة عىل حامية 

مواطنيها.

Raytheon تتطلع نحو مستقبل أفضل
لتلبية احتياجات تقنيات الدفاع

تايلور و. لورنس:
رايثيون فخورة للغاية 

بعالقتها القديمة 
والراسخة مع اإلمارات

تشــارك جامعة خليفــة يف معرض ومؤمتــر الدفاع 

الــدويل “آيدكس 2015” مــن خالل عدد من طلبة 

الجامعــة وأعضــاء الهيئتــني األكادمييــة واإلدارية 

بربنامجي ماجســتري األمــن املدين والــدويل وأمن 

املعلومــات والتخصصــات يف الروبوت وهندســة 

الطريان والفضاء عىل مســتوى الدكتوراه وعدد من 

مشاريع طلبتها وخريجيها اإلبداعية. 

كــام تســتعرض خــالل مشــاركتها ىف املعــرض 

مشــاريع الطائرات بدون طيار لالســتخدامات غري 

العســكرية والتــي وصلت إىل التصفيــات النهائية 

يف جائزة اإلمــارات للطائرات بــدون طيار لخدمة 

اإلنسان والتي أقيمت مؤخرا يف ديب. 

وتــأيت مشــاركة جامعــة خليفــة يف املعرض يف 

أعقاب إعالنها عن تنظيم مســابقة محمد بن زايد 

العاملية للروبوت والتي ستستقطب أفضل العقول 

يف مجــال الروبــوت من كافة أنحــاء العامل يف تحد 

يهدف إىل االرتقاء بتكنولوجيا الروبوتات خاصة يف 

مجاالت املركبات الجويــة والربية.  ومن الطائرات 

بدون طيار والتي سيتم عرضها خالل املعرض طائرة 

تبديــد الضباب والتي وصلــت إىل الدور النهايئ يف 

الفئــة الدولية يف جائزة اإلمــارات للطائرات بدون 

طيار لخدمة اإلنسان وقد تم تصميم هذه الطائرة 

بحيث تحمــل أمالحا تســتخدم يف تبديد الضباب 

عىل الطرق الرسيعة ومدارج املطارات.

جامعة خليفة تستعرض برنامج ماجستير األمن المدني والدولي 
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واالعمال، والمجتمعات، والشعوب.
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أدخلــت رشكــة  BAE Systemss سلســلة مــن 

التحديثات عىل طائــرة يوروفايرت تايفون تهدف 

إىل تحســني دورها كمقاتلة “متعــددة األدوار” 

وضامن تفوقها املســتمر عىل الطائرات القتالية 

األخرى. وأهم هــذه التحديثات هو نظام رادار 

.Captor E-Scan متقدم جديد يعرف باسم

يتميــز الــرادار مبجموعة متنوعة مــن املزايا 

التــي تتفوق عــىل نظــام M-Scan امليكانييك، 

مثل املــدى الزائد للكشــف والتتبــع، وقدرات 

الرمي جو-ســطح املتطورة، وإجــراءات الحامية 

اإللكرتونية املعززة.

 Captor E-Scan ويســتخدم نظــام الــرادار

هوائيــاً ضخــامً جداً يوفــر حقل رؤيــة عريضاً 

Wide Field of Regard: WFoR مبقدار 200 

درجة، وهو أكرب بكثري من رادارات الطبق الثابت 

 fixed plate’ active electronically’ املســامة

scanned array: AESA. ويسمح الهوايئ بعدد 

 ،TRMs أكرب من وحدات اإلرســال واالســتقبال

األمر الذي مبزيد من القدرة واالســتقبال بحيث 

يؤدي ذلك إىل االكتشــاف املبكر لألهداف وإىل 

مزيد من املنافع عرب طيف الحرب اإللكرتونية.

وقــد قدمــت دول يوروفايــرت األربــع – اململكة 

املتحــدة وأملانيــا وإيطاليــا وإســبانيا – طلبيات يف 

نوفمرب ألجل الدمج الكامل لنظام يف أسطول كل منها، 

وتعادل قيمة العقود مجتمعة 547 مليون دوالر.

قال مديــر متطلبات التايفــون وقائد الجناح 

ســتيفن ويليامــز إن برنامــج P1Eb سيســمح 

ألسطول تايفون لدى سالح الجو املليك “بالرشوع 

يف تحقيق قــدرات الرمي جــو-أرض مع القدرة 

عىل الرمي جو-جو أيضاً.”

وأضاف: “إن قدرتنا عىل التحويل بني وضعيتي 

جو-جو وجو-أرض تعد خطوة كربى، حيث تتيح 

لطيارينا مرونة كبرية يف العمليات.”

وتعمل رشكة BAE Systemss أيضاً مع ســالح 

 MBDA’s الجو املليك عىل إدماج نظام صواريخ

 Storms Shadow ونظــام أســلحة Brimsstone

أيضــاً. وقد وصــف أحد قادة األجنحــة الجوية 

يف ســالح الجو املليك، مايك ســاتون، التحديثات 

عىل طائــرات تايفون بأنها “تضمن أننا مجهزون 

بصــورة جيدة لالســتجابة لتحديــات العمليات 

الطارئة عرب العامل، مع املحافظة يف الوقت نفسه 

عىل أمن أجواء اململكة املتحدة.”

BAE Systems تعزز قدرات طائرة
Eurofighter Typhoon

يحتــل “آيدكس” مكانة بــارزة عىل خارطة 

املعارض الدفاعيــة يف العامل، ويدرك الخرباء 

واملتخصصون أن “آيدكس” يكتســب هذه 

املكانــة التســويقية واالقتصاديــة والتقنية 

البــارزة من خالل متانــة االقتصاد اإلمارايت 

وقوتــه، ومــا تتمتع بــه الدولة مــن أمن 

واستقرار وبنى تحتية متميزة، كام يكتسب 

هذه القيمة واملكانة من خالل الدعم القوي 

الذي تقدمه القيادة الرشــيدة وعىل رأسها 

سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد االعىل للقوات 

املســلحة  - حفظــه اللــه -، وكذلك الدعم 

الالمحــدود الــذي يحرص ســيدي صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل 

عهــد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 

املسلحة عىل توفريه للمعرض مبتابعة سموه 

املســتمرة والدؤوبة التي تنعكس بالرضورة 

مــن خالل حضور ســموه فعاليات املعرض 

عىل مدى أيام انعقــاده، وحرصه عىل عقد 

سلســلة من اللقاءات املبــارشة مع ممثيل 

الرشكات العارضة وممثيل الكثري من الدول 

املشاركة باملعرض.

يــأيت معرض آيدكــس 2015 دامئــاً ليكمل 

قصــص النجــاح واالزدهــار والنمــو التي 

تشهدها الدولة، متمامً ما أحدثته مختلف 

معارضنــا الدفاعيــة الســابقة مــن صدى 

طيــب يف نفوس أبنــاء اإلمــارات وزائريها 

من مختلف دول العــامل، فهاهي األيام متر 

برسعــة ويســتقبل اليوم معــرض آيدكس 

2015 زواره، وســتكون كلمة استقباله لهم 

“أهال بكم، وسأكون قادراً عىل إبهاركم من 

جديد”

أهالً »آيدكس«

املقدم ركن / يوسف جمعة الحداد
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رصحــت ســمرية حارب، نــايئ رئيس رشكة ســاب 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعمليات التسويق، 

بأن الرشكة ســتعرض مجموعة كبرية من املنتجات 

التي تشمل األنظمة الربية والبحرية والجوية خالل 

املعرض واملؤمتر الدويل )أيدكس( 2015 يف أبوظبي. 

وستضم هذه املنتجات أجهزة الرادار املنصوبة جوا 

 air-, land- and sea-based radars وبحــرا وبرا

 Erieye, Giraffe and Sea ومن بينهــا أجهــزة(

 RBS 15, ( وأنظمة الصواريخ )ومن بينهاGiraffe

RBS70 and Taurus( وأنظمــة اإلدارة القتاليــة 

 comsbat msanagemsent التكتيكيــة  واالتصاالت 

 and tactical comsmsunications systemss

)مبا فيهــا 9LV and Tacticall( وأجهزة التدريب 

واملحــاكاة training and simsulation وأنظمــة 

offensive and de-  ململركبات الهجومية والدفاعية

 NIMR, ومــن بينها( fensive vehicle systemss

LEDS 50, والوقايــة ضــد األســلحة الكيامويــة 

 Chemsical, والنوويــة  واإلشــعاعية  والبيولوجية 

Biological, Radiology and Nuclear pro-

tection باإلضافة إىل vetronics( وأنظمة الحرب 

ذلــك  )مبــا يف   land warfare systemss الربيــة

underwa- واألنظمــة التحت-مائية )MAPAM

ter systemss )مبا يف ذلــك Sabertooth( وتنفيذ 

عمليــة اإلدارة signature msanagemsent عالوة 

SIGINT and COMINT عىل

وأضافت حــارب أن “ املعــرض واملؤمتر الدويل 

)أيدكس( يف أبوظبي ظل دامئا حدثا مهام بالنسبة 

إىل رشكة Saab واألوســاط الدفاعية العاملية ككل. 

ويعترب املعرض مكانا مثاليا لتجمع كبار املسؤولني 

واملســؤولني عن صناعــة القرار، ليــس يف منطقة 

الرشق األوســط فحســب، بل ومن جميــع أنحاء 

العــامل أيضــا. فمعــرض أيدكس هو أهــم معرض 

بالنسبة لرشكتنا يف عام 2015”.

وأضافــت حــارب أن رشكــة ســاب ســتعرض 

مجموعــة كاملة مــن أنظمة املراقبة واالســتطالع 

 airborne surveillance systemss املجوقلــة 

القادرة عىل تنفيــذ كافة املهــام الدفاعية واملهام 

املتعلقة باألمــن القومي وتنفيذ األعامل الرشطية. 

كام تشمل املنتجات التي نقدمها لعمالئنا طائرات 

 airborne early اإلنذار املبكر والتحكم املجوقلة

 warning and control )AEW&C( aircraft

 msaritimse patrol وطائرات الدوريات البحريــة

البحريــة  املراقبــة  وطائــرات   )aircraft )MPA

 )msaritimse surveillance aircraft )MSA

signals in-  ططائرات جمع املعلومات اإلشــارية

telligence )SIGINT( aircraft وميكــن للعمالء 

اختيــار الطائرات املخصصــة ألداء مهمة معينة أو 

الطائــرات القادرة عىل تنفيذ عــدة مهام مختلفة 

تبعا الحتياجاتهم ومتطلباتهم.

SAAB تستعرض أنظمة برية وبحرية وجوية 
الشرق األوسط سوق رئيسية بالنسبة للشركة

سميرة حارب:
الشركة تطرح مجموعة 

متكاملة من أنظمة المراقبة 
متعددة األغراض

تشــارك رشكة انرتناشــونال جولــدن جروب 

االماراتية ومقرها ابوظبي يف معرض “أيدكس 

2015” بجناح ضخم يضم 50 رشكة امريكية 

واوروبية واسيوية. 

وقــال ســعادة فاضــل الكعبــي الرئيس 

التنفيــذي للرشكــة يف بيــان صحفــي بهذه 

املناســبة تأيت مشــاركتنا يف آيدكــس 2015 

اســتمرارا ملشــاركاتنا الناجحة باملعرض منذ 

عــام2002 وحتــى االن مع العلــم ان هذه 

املشاركة يف هذه الدورة تعترب االضخم واالكرب 

يف تاريخ الرشكة ولهذا الســبب تشارك رشكة 

انرتناشونال جولدن جروب بجناح كبري يعترب 

االكــرب يف تاريــخ مشــاركاتنا وتنضوي تحت 

جناحنا 50 رشكة امريكية واوروبية واسيوية 

انترناشـــيونال جولــــدن جروب تشــارك في معـــــــــــــــرض آيدكس 2015
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للمــرة األوىل تقوم رائــدة الســوق األوربية يف 

مجال أنظمة الــرؤوس الحربية بعرض منتجاتها 

يف معــرض آيدكس. وتعترب رشكــة TDW رائدة 

االبتــكار يف مجــال أنظمــة الــرؤوس الحربيــة 

لألســلحة املوجهة. ويف عام 2013، كانت الرشكة 

 MBDA الفرعية املختصة باألنظمة الصاروخية

Germsanyأول رشكة يف العامل تتم بنجاح تجارب 

يف التحقق والتجربة لتقنية جديدة توفر فاعلية 

قابلة لرتقية ومتكيفة مع الهدف.

إن العمليــات العســكرية يف أوضــاع الحرب 

الالمتامثلة تســتدعي دقــة عالية وتأثــرياً نهائياً 

للــرأس الحــريب يتكيــف تحديداً مــع الهدف. 

فأنظمة الــرؤوس الحربية الحاليــة ال تفي بهذا 

املتطلــب، أو أنها تقوم بذلــك بدرجة محدودة. 

واملطلــول هو نظام يحقــق تأثــرياً نهائياً ميكن 

تعديلــه يف طبيعته ودرجته بحيث يحدث اآلثار 

املناســبة يف أي هدف محــدد ومنطقة عمليات 

معينة. لقد عملت رشكة TDW لعدة ســنوات 

للتعرف عــىل حلول تقنية لحل هذه املشــكلة، 

وقد قام اآلن مهندسو الرشكة بتطوير تكنولوجيا 

مؤثــرة جديــدة تســتطيع القــوات املســلحة 

بواســطتها تحقيق الفاعلية املتكيفة مع الهدف 

والقابلــة للرتقيــة. وبهــذا النظام املــرن أصبح 

بإمكان القوات املســلحة الحــد من األرضار غري 

املقصــودة، مع املحافظة يف الوقت نفســه عىل 

فاعلية عالية يف التأثــري عىل الهدف. وقد قامت 

رشكــة TDW بالفعــل بالربهنة عــىل أن هذه 

التقنية تعمل بشــكل موثــوق يف بيئات واقعية. 

وميثــل هذا النجاحخطوة مهمــة نحو مزيد من 

أنظمة الرؤوس الحربية الحديثة األكرث مرونة من 

أجل الصواريخ يف املستقبل.

ال تشــمل أنظمــة الــرؤوس الحربيــة ذات 

االســتجابة املرنة رؤوســاً حربية قابلــة للرتقية 

Dial-a-Yield وميكــن تعبئتها ونرشها بطريقة 

تدريجيــة ومعدلة حســب الهــدف يف مناطق 

عمرانية عند تجنب األرضار املصاحبة فحســب، 

بل تضم قامئة هذه التكنولوجيا املستقبلية أيضاً 

Dial-a- رؤوســاً حربية بوضعية قابلة للتحويل

 ،Dial-a-Direction وقابلــة للتوجيــه ،Mode

أو رؤوســاً   ،Multi-Effects اآلثــار ومتعــددة 

حربية خاصة.

تســهم أنظمة الرؤوس الحربيــة التي تنتجها 

رشكة TDW إسهاماً حيوياً يف أداء مجموعة كبرية 

ومتنوعة من أنظمة األسلحة املتطورة، كاألسلحة 

 Brimsstone   و Meteor املوجهة مثالً، وتشمل

  RBS15Mk-3  وTAURUS KEPD 350  2و

.Sting R و

TDW  تعرض أنظمة رؤوس حربية جديدة
لمواجهة تهديدات الحرب الالمتماثلة

انترناشـــيونال جولــــدن جروب تشــارك في معـــــــــــــــرض آيدكس 2015
تضــم رشكاءنا االســرتاتيجيني الذيــن قدموا 

لعــرض ابــرز منتجاتهم يف املجــال الدفاعي 

واالمنــي وتعترب هــذه الــرشكات قيادية يف 

املجال الدفاعي عىل مســتوى العامل وسوف 

تتاح أمام هذه الرشكات فرص كثرية يف توفري 

معدات وتجهيزات مختلفة للقوات املسلحة 

والعسكرية. 

واضــاف ان رشكــة انرتناشــونال جولــدن 

جــروب تعتــرب من اكــرب املورديــن للقوات 

املســلحة االماراتية مبا يخص لــوازم الجنود 

واالنظمة الدفاعية املتطورة. 

واشار اىل ان دور الرشكة ليس تجاريا فقط 

بل اصبحت لديهــا قدرات للدخول يف مجال 

التصنيع العسكري مع رشكائها االسرتاتيجيني 

وستكشف خالل “ آيدكس 2015” عن العديد 

من املبادرات و االسرتاتيجيات املستقبلية. 

واشــار ســعادته اىل وجود منافســة عىل 

تزويد القوات املســلحة باهم وابرز االنظمة 

الدفاعيــة االمر الذي دفــع الرشكات العاملية 

وشجعها للمشاركة باملعرض وعرض ما لديها 

من انظمة دفاعية متطورة
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لقد ثبت نجاح إدخال الطائرة املقاتلة رافال من صنع 

رشكة Dassault إىل مرسح العمليات يف أفغانســتان، 

مام جعــل الرشكة الفرنســية الصانعة تقــوم بتجهيز 

الطائرة بنظام اســتقبال الفيديو املعزز واملشــغل عن 

Remsotely Operated Video Enhanced Re-  ععد

ceiver: ROVER systems املتقــدم تقنيــاً الذي يتم 

تشغيله عن بعد، املصمم بحيث يتالءم مع اسرتاتيجية 

تكتيكيــة جديدة يف املنطقة، وقد أســهم تنوع البنية 

الهندســية املفتوحة للطائرة الفرنســية يف جعل ذلك 

ممكناً. وقد ســمح جهاز ROVER بتنفيذ مهام دعم 

جوي عن قرب يف امليدان، وضمن استخدامه التنسيق 

العمليايت املشــرتك الكامل بني طائــرة رافال والقوات 

الربية الفرنسية واألجنبية، ما يسمح لطواقم الطائرات 

بالتمييز بصــورة أفضل للقــوات املعادية عىل األرض 

مبسافات كافية ومن ارتفاعات عالية.

تتوافر لنظام الفيديو ROVER واألدلة الجويني 

 Forward Air Controllers: FACs األماميــني 

صــور يف الوقت الحقيقي يتــم الحصول عليها من 

Rafale’s Damso-  الالل حاضن التهديف لطائــرة

clès، ونتيجــة لذلك يســتطيع الطيــارون واألدلة 

الجويون األماميــون عىل األرض تبــادل بيانات يف 

غاية األهمية بصورة آلية، وذلك لإلرساع بالهجامت. 

وباإلضافــة إىل ذلك فإنه يف الوقــت الذي يتم فيه 

تركيب معظم أنظمــة ROVER عادة يف حواضن 

التهديف، فإنها يتم تركيبهــا داخل طائرات رافال، 

مام يســمح بتنزيل الصــور من أنظمة استشــعار 

أخرى )مثل إلكرتونيات القطاع األمامي( إىل مراكز 

القيادة والسيطرة. وقد أصبح نظام ROVER اليوم 

معياراً لــألداء، ومل يعد مثة تصور جدي للتشــغيل 

باألدلة الجويني األماميني والنفاثات الرسيعة بدون 

هذه النظام. ويف سبيل مزيد من الرضبات الدقيقة 

من طائرة رافال، ودعم جوي قريب، ودعم قدرات 

اســتهداف ديناميكية قامت وزارة الدفاع الفرنسية 

ورشكة Thales بإطالق عملية تطوير Talios، وهو 

حاضن تهديف متعدد الوظائف من الجيل الجديد، 

ســيحل تدريجياً محل حاضــن Damsocles اعتباراً 

مــن عــام 2018 فام بعــد. وســيتم تجهيز حاضن 

Talios بأنظمة استشــعار تلفازيــة وحرارية عالية 

الوضوح عىل حد سواء، ومبحدد مدى ليزري مأمون 

عىل العــني، ومحدد أهداف ليــزري قوي، ومؤرش 

ليزري، ونظام تتبع ليزري. وهو باملقارنة مع الجيل 

الســابق Damsocles سيوفر مزيداً من القدرة عىل 

االكتشــاف والتحديد والتتبع ومــدى الرضبات، يف 

النهــار ويف الليل، ضد األهداف الثابتة أو املتحركة، 

مع تحديــد موقع الهدف بدقة وجــودة للصور ال 

مثييل لها. وســوف يتمتع أيضاً بالقدرة عىل تعقب 

األهــداف الجوية، وبذلك يعترب متمامً لإللكرتونات 

البرصية يف القطاع األمامي لطائرة رافال.

Rafale المتطور في المقاتلة ROVER إدخال نظام
يسهم في تحسين سرعة الهجوم ومدى دقته
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كانت رشكة Polaris Defense أول رشكة لتصنيع 

املركبــات  الصالحة لــكل التضاريس ATV التي 

تقوم بتوريد هذا النوع من املركبات العســكرية 

U.S. Spe-  ققيادة العمليــات الخاصة األمريكية

والجيــش   cial Operations Comsmsand

األمرييك. وحققت هذه املركبات نجاحاً ســاحقاً 

يف مســارح العمليــات أدى إىل طرح خط كامل 

من املركبات املخصصة لألغراض العسكرية، منها 

توقيــع عدة عقود ناجحة يف جميع أنحاء الرشق 

 Polaris Defense األوســط. وتواصــل رشكــة

التعــاون بصــورة وثيقــة مع الواليــات املتحدة 

وقــوات التحالــف، وتتواجد هــذه املركبات يف 

صفــوف الخدمــة لدى أكــرث مــن 70 دولة يف 

الوقــت الحايل. ومع زيادة الرتكيز عىل العمليات 

الخاصــة األمريكيــة والدولية وقــوات الطوارئ 

وقوات املشاة الخفيفة، نجد أن املركبات القتالية 

Polaris De-  للفائقة الخفة التــي تنتجها رشكة

fense تشــمل املركبة الصالحــة لكل التضاريس 

 the MV850 all-terrain vehicle: ATV

واملركبــة التكتيكية الخفيفة الوزن الصالحة لكل 

MRZR lightweight tactical all- التضاريس

terrain vehicle :LTATV واملركبــة القتاليــة 

 DAGOR ultra-light comsbat الفائقة الخفة

vehicle :ULCV  وقد دشــنت املركبة القتالية 

 DAGOR ultra-light comsbat الفائقة الخفة

vehicle :ULCV أول افتتــاح لهــا أثناء معرض 

ومؤمتر الدفــاع الدويل أيدكس يف أبوظبي، وهي 

مركبة تتميز بقدرتهــا الفائقة عىل حمل جامعة 

مشاة مكونة من تسعة أفراد، عالوة عىل متيزها 

 Polaris Defense كأفضل مركبة تنتجهــا رشكة

مــن حيث الحجــم والحمولة. وقــد تم تصميم 

DAGOR ultra- املركبة القتالية الفائقة الخفة

light comsbat vehicle :ULCV لخدمة املشاة 

الخفيفة وقوات العمليات الخاصة، وميكن نقلها 

بســهولة بواســطة الطائرات التكتيكية. واملركبة 

قــادرة عىل حمل  ما يقــارب  3.250 رطل فوق 

الطــرق الوعــرة، األمر الذي يجعــل منها مركبة 

قويــة وفعالــة يف أداء املهــام الصعبــة. وتدعم 

DAGOR ultra- املركبة القتالية الفائقة الخفة

light comsbat vehicle :ULCV سلسلة إمداد 

ومتوين، األمر الذي يجعلها ســهلة االســتخدام، 

باإلضافة إىل سهولة صيانتها يف أي مكان يف العامل.

المركبات الفائقة الخفة فوق الطرق الوعرة 
Polaris Defense من إنتاج شركة
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شــهدت تقنيات الطائــرات املوجهة من دون طيار 

أعىل معدالت الزيادة يف اإلنفاق العسكري العاملي 

عىل مدى الســنوات الخمس املاضيــة يف الواليات 

املتحدة األمريكيــة عىل وجه التحديد، حيث قامت 

بزيادة امليزانية املخصصة لها من 3.3 مليارات دوالر 

يف العــام 2010 لتصل إىل 5.72 مليارات دوالر هذا 

العــام. يف الوقت الذي تقــوم فيه الدول يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا بإنفاق ما يزيد عىل 

16.5 مليار دوالر عىل أنظمة الطائرات املوجهة من 

دون طيار والطائرات العمودية عىل مدى السنوات 

العــرش املقبلة، فــإن ذلك يلقي املزيــد من الضوء 

عــىل التحــول العاملي يف جوانب الرتكيــز واإلنفاق 

عــىل الدفاع. ويأيت مؤمتر نظــم الطائرات من دون 

طيار، املقرر انعقــاده يف 23 فرباير الجاريب، جزءاً 

مهامً ضمــن من مؤمترات الدفاع التي ستشــهدها 

دورة العــام الجــاري 2015 مــن معــرض الدفاع 

الدويل “آيدكس”.  ويستقطب املؤمتر الذي تنظمه 

مجموعة سرتميالين للتســويق كبار صانعي القرار 

من الحكومات والجيوش وصناعة الدفاع، ويناقش 

قادة الجيوش والصناعة من حول العامل العديد من 

املوضوعات األكرث سخونة يف مجال الدفاع يف وقت 

الحق من هذا الشــهر خالل دورة العام 2015 من 

معرض الدفاع الدويل “آيدكس”، وســتكون تقنيات 

الطائــرات املوجهــة مــن دون طيــار واحدة من 

املوضوعات الخاضعة للنقاش.

ومن املقرر أن يتطرق خرباء الدفاع من القطاعني 

الخاص والعــام إىل هذا املوضوع بالغ األهمية، مع 

تقديــم التحليل حــول الدور الــذي تلعبه تقنيات 

الطائرات املوجهة من دون طيار يف تغيري أســاليب 

اإلنفاق والتوظيف والتدريب العســكري، وتحديد 

معامل القوى املستقبلية يف جميع أنحاء العامل.

16.5 مليار دوالر حجم اإلنفاق على »طائرات 
من دون طيار« شرق أوسطيًا 

 تحلق في »سماء آيدكس 2015«

تشــهد الدورة الثانية عرشة ملعــرض ومؤمترات 

الدفــاع الــدويل “آيدكــس 2015”، مجموعــة 

من املؤمتــرات املهمة تضم مناقشــات متنوعة، 

وتشتمل طاولة تلك املؤمترات عىل استعراض بناء 

قوة املســتقبل ملواجهة التهديدات، واالستفادة 

من أحــدث التقنيات املتوفــرة يف القرن الواحد 

والعرشين واالســتخدامات املتعــددة للمعدات 

العسكرية الحديثة.

وتتضمــن املؤمتــرات متحدثني رســميني، ميتلكون 

خربات دولية كبرية، ويســتعرضون خالل الجلســات، 

مجموعــة مــن االســرتاتيجيات األمنية والعســكرية 

والرؤى املستقبلية إلدارة منظومة األمن والدفاع، وفقاً 

ألحدث التكنولوجيات العاملية.

وتأيت الــدورة الثانية عرشة مــن معرض ومؤمترات 

الدفــاع الــدويل آيدكــس، بابتــكارات وتكنولوجيات 

جديــدة، تأكيــداً عىل مســرية التطور والنجــاح التي 

حققها املعرض يف دوراته الســابقة، التي انطلقت قبل 

أكــرث من عرشين عامــاً. من جانبه أكد اللــواء الركن 

الدكتــور عبيد الكتبــي رئيس اللجنــة العليا املنظمة 

للمعرض، أنه ســيكون هناك تقنيات جديدة يف مجال 

األمــن ومكافحة اإلرهاب، انعكاســا  لألوضــاع التي 

تســود املنطقة يف الوقت الحايل، كام سيتم يف املؤمتر 

املصاحب، مناقشة كل ما يخص األمور األمنية، وأعتقد 

أنــه ليس هناك أي نوع من التهديدات، لكننا بطبيعة 

الحال اتخذنــا كافة االحتياطات األمنية الالزمة لنجاح 

املعرض. وأشــار إىل أن املعرض نجح يف ترسيخ مكانته 

كأحد أهم معارض الدفاع الشاملة عىل مستوى العامل، 

ومتكــن عىل مدار الســنوات املاضية من اســتقطاب 

املعنيــني واملتخصصني بالصناعــات الدفاعية واألمنية 

من مختلف أنحاء العامل.

مواجهة التهديدات وتوظيف التقنيات على طاولة مؤتمرات 
»آيدكس 2015«
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إن أخطر التحديات التي ميكــن أن تواجهها املهام 

العســكرية ال تتعلــق بقدرة العدو غالبــاً بقدر ما 

تتعرض بالقيود التــي تفرضها التضاريس الطبيعية 

والبيئة الصعبة عىل املعدات واألجهزة العسكرية.

وتتميــز آلة التصوير الخاصة ب “الوعي امليداين 

 Enhanced Situational Awareness املعــزز” 

 ،DRS Technologies التي أنتجتها رشكــة :ESA

 ،Finmseccanica إحــدى الرشكات التابعة لرشكــة

بقدرتهــا عىل تجاوز هذه املشــكلة الصعبة، حيث 

تسلح آلة التصوير سائقي املركبات القتالية الضخمة 

بزاوية رؤية تقرتب من 360 درجة لرصد التضاريس 

والبيئــة املحيطة، األمر الذي مينح الســائقني ميزة 

استثنائية ال تضاهى تضمن سالمة املهمة ونجاحها 

يف آن واحد.

وعن طريــق وحدة تُعرف باســم “وحدة جهاز 

Driver’s Vision Enhanc-  ععزيز رؤية السائق”

er Wide )DVE Wide“ msodule تحتــوي عــىل 

ثالث كامريات تصوير تعمل باألشعة تحت الحمراء، 

 Enhanced ”يقوم نظــام “الوعي امليداين املعــزز

بتأمــني مجــال   Situational Awareness :ESA

رؤيــة visual field بزاوية X -30 -107 درجة عن 

طريق الزجاج األمامي windshield للمركبة، األمر 

الذي مينح الســائق رؤية واضحة للطريق أمامه مبا 

يف ذلك األطراف عىل  كال جانبي الطريق.

ويف الوقت نفســه، تقوم شاشــات عرض مبجال 

رؤيــة X -30 -40 مثبتتــني عــىل جانبــي املركبة 

بالســامح للســائق بتحديد أفضل طريقة للمناورة 

 obstacles يف املســاحات املغلقــة وحول املوانــع

الطبيعية أو غري الطبيعية. 

وتسمح آلة تصوير موجهة نحو الخلف للسائق 

 safely reverse بإعــادة املركبة إىل الخلف بأمــان

وتســمح لقائد املهمة بتوزيع قواتــه الخلفية بكل 

En-  ققة. ومبساعدة نظام “الوعي امليداين املعزز”

يتــم   hanced Situational Awareness :ESA

تأمــني الحامية واألمن والســالمة للقوات، ومن ثم 

الخروج من املواقــف أو األماكن الصعبة بكل يرس 

وسهولة.

وقد جــرى تطويــر تقنية DRS بحيــث تكون 

موفرة مــن الناحيــة االقتصادية لكل مــن املركبة 

واملهمــة يف آن واحــد. وميكــن تحديــث وحــدة 

جهاز تعزيز رؤية الســائق” األســايس  وتطويره إىل 

نظــام “الوعي امليداين املعزز” بكل ســهولة بفضل 

تصميمه البســيط الذي يسمح باستبدال أي قطعة 

فيه  كــام ميكن إضافــة آالت التصويــر الخارجية 

أو إزالتها، األمر الذي يســمح للمســتخدم بتعديل 

املركبة حسب متطلبات املهمة املتغرية.

وتعتــرب وحــدة جهاز تعزيــز “رؤية الســائق” 

األسايس الجيل التايل لتعزيز الرؤية، ويتم تزويدها 

بنظــام متقدم للتصويــر الحراري، وتقــوم أنظمة 

االستشعار Sensors ب “توصيل” “stitch” الصور 

إلكرتونيــاً مــن ثالث وحــدات التصويــر الحراري 

املرتاصة جنباً إىل جنــب بهدف توليد منظر أمامي 

متكامل seamsless front view، األمر الذي يؤدي 

إىل تحسني مجال الرؤية بدرجة كبرية.

وباستخدام هذا النظام يستطيع السائق التحرك 

بزاويــة 107 درجــات لرؤية حــواف الطريق عىل 

كل جانب أو الختيــار جانب دون آخر من جانبي 

الطريق الــذي ميكن أن يكون وحفوفــاً باملخاطر، 

األمر الذي يرفع مستويات األمن والسالمة بالنسبة 

للقوات، باإلضافــة إىل تجاوز الطــرق والتضاريس 

الوعرة.

كــام يقوم النظــام بعرض عالمات املســافة بني 

العجلتني التي تحدد عرض املركبة. فهذه العالمات 

متنح الســائق مؤرشاً عىل موقع املركبة، كام تسمح 

لــه بتحديــد أفضل طريقــة للمنــاورة يف األماكن 

املغلقــة أو املواقع املحفوفة باملخاطر التي غالباً ما 

تتعرض فيها املركبات لالنقالب. 

ويــؤدي النظام إىل تعزيز القــدرة عىل الصمود 

وخفــة الحركة وحامية القوات عــالوة عىل ضامن 

األمن والســالمة من أجل تحويل الوعي امليداين إىل 

ميزة ميدانية. 

نظام »الوعي الميداني المعزز« يعزز القدرة 
على الصمود وخفة الحركة

النظام يعمل على ضمان 
األمن والسالمة من أجل 

تحويل الوعي الميداني
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تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم مركز 

التجارة والخدمــات اللوجســتية املُفضل بني دول 

مجلس التعــاون الخليجــي، وذلك بفضــل البيئة 

التنظيمية والتجارية املشجعة للتجارة التي  توفرها 

إضافــة إىل البنية التحتية العاملية املســتوى لدعم 

الرشكات. وســلطت رؤية اإلمارات العربية املتحدة 

2021 الضوء عىل التطــور االقتصادي واالجتامعي 

الدولــة، وشــّددت عــىل رضورة تنويــع املــوارد 

االقتصادية وبناء اقتصاد املعرفة.

ويعترب تطوير شــبكة سكك حديدية وطنية أحد 

أبــرز املرشوعــات االقتصاديــة  للوصــول إىل هذا 

التنوع، فمــن املعروف أن وجود شــبكة متكاملة 

للنقــل بالســكك الحديدية هو عامــل بنية تحتية 

اســرتاتيجي يف املــدن الكربى والدول حــول العامل، 

فليس هنالك أي وسيلة نقل أرضية أخرى تستطيع 

نقل كميات ضخمة من البضائع واملنتجات وتؤمن 

بديالً مســتداماً لنقل للمسافرين مثلام تقوم بذلك 

الســكك الحديدية، فهي تعمــل مثابة دافع رئييس 

للنمو االقتصــادي بطريقة آمنــة وفعالة وصديقة 

للبيئــة.  ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة، تعمل 

االتحــاد للقطــارات عىل تطوير وتشــغيل شــبكة 

الســكك الحديدية الوطنية، فمنذ تأسيسها  أخذت 

دولــة اإلمارات املتحدة خطــوة هامة ضمن النمو 

اإلســتثنايئ الــذي شــهدته خالل األعــوام األربعني 

املاضية. وستوفر شبكة السكك الحديدية التي متتد 

عــىل مســافة 1,200 كيلومرت والتي يتــم تطويرها 

عــىل ثالثة مراحل صناعة جديدة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وســتحدث نقلــة نوعية يف قطاع 

النقل والخدمات اللوجستية يف الدولة. ومع مكانة  

الدولة كمركــز تجاري إقليمية وعاملي، فإن االتحاد 

للقطارات ســتعزز من هذه املكانة من خالل ربط 

املراكز الصناعية والســكنية الرئيسية خاصة عندما 

ســرتتبط الشــبكة مع موانئ الدولــة ومع اململكة 

العربية السعودية وُعامن. 

وســيكون لهــذا املســتوى الجديد مــن الرتابط 

والفــرص التجاريــة أثر إيجايب كبري عــىل اإلقتصاد 

املحــيل، فمــن املتوقع أن تحقق شــبكة الســكك 

الحديدية التي تبلغ قيمتها 11 مليار دوالر أمرييك 

وفقاً لدراســات ســابقة زيادة إجامليــة يف الناتج 

املحيل اإلجاميل تقدر بأكرث من 3مليار درهم بحلول 

عــام 2030، األمــر الذي يحدد بوضــوح دورها يف 

التنمية الصناعية.

االتحاد للقطارات تستعد إلحداث نقلة نوعية 
في نمو وتطور اإلمارات

اإلماراتيــة  بوتــس”  “أســيس  أعلنــت رشكــة 

ASIS Boats - إحــدى الــرشكات الرائدة عاملياً 

واملتخّصصة يف تصميم وتصنيع القوارب الصلبة 

القابلة للنفخ لســالح البحريــة وقوات الجيش 

والدفاع - عــن تأكيد مشــاركتها يف “نافدكس” 

)NAVDEX(، املعرض األبرز واألهم يف املنطقة 

للدفــاع البحري وأمن الســواحل. وبانعقاده يف 

الفــرتة ما بني 22 و 25 فربايــر يف مركز أبوظبي 

الوطنــي للمعارض، يســتقطب الحدث العديد 

مــن الــرشكات الدوليــة املتخصصــة يف الدفاع 

األمن البحري من شتى أنحاء العامل.  وستكشف 

“أســيس بوتــس” ألول مرة عن أكــرث القوارب 

العســكرية الصلبة والقابلة للنفــخ تطّوراً عىل 

مســتوى العامل، والذي تم بنــاؤه ليقّدم قدرات 

فائقــة وفريــدة عــىل التحّمــل، وأداًء عالياً ال 

يُضاهــى، حتــى عىل األمــواج املتالطمــة، ومبا 

يضمن أكرب قدر من الراحة، ويقلّل من مسبّبات 

اإلجهاد أو التعب.  وستعرض الرشكة أيضاً قاربها 

Alumsiniums Jet Boat  العسكري من األملنيوم

بطول 12.5 مرتاً والذي أطلقته مؤخراً، ال ســيام 

وأنه يجمع بني ســبائك األملنيوم البحرية 5086، 

وخاليا مغلقة هجينة فائقة القوة ومعبّأة مبادة 

رغوية لتوفــر طاقة اســتثنائية للغاية. وبفضل 

التصميم الفريد والقدرات املميزة، ميكن لقارب 

األملنيــوم  Alumsiniums Jet Boatالتكيّف مع 

أي مهمــة وتحت أي ظروف. وســيتوفر القارب 

لعرض حي عــىل املاء للزّوار مــن حافة املنصة 

الرئيسية التي تقع بجانب “نافدكس”.

»أسيس بوتس« تعود للمشاركة في معرض »نافدكس 2015«
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نظام املحاكاة القتايل GESI هو حالياً يف الخدمة 

لــدى الجيش األملاين باســم SIRA. ومن املواقع 

الرئيسية التي تستخدم نظام GESI/SIRA كأداة 

لتطويــر مهارات القيادة مدرســة ضباط الجيش 

األملاين يف دريســدن، حيث يعتــرب النظام إحدى 

وســائل التعليم الرئيســية املتاحة للموظفني، إذ 

ميثــل محوراً متســقاً يف تعليم مهــارات القيادة 

للوحــدات الصغــرية بشــكل أســايس من خالل 

دورتني تدريبيتني للضبــاط مدة كل منهام ثالثة 

أشــهر، تــأيت إحداهام بعــد التدريب األســايس 

األويل ملدة ســتة شــهور، والثانية بعد برنامجهم 

األكادميي يف الجامعة ملدة أربع ســنوات. وخالل 

هاتني الدورتــني يقوم الطالب باســتخدام نظام 

GESI بشــكل كبري يف تعلم ومامرســة مهارات 

القيادة يف مستويات مختلفة من السلطة، حيث 

توفــر بيئة النظــام املمتعة واملركــزة أداة فعالة 

للتدريــب رسعــان ما يدرك الطــالب أنها عنرص 

رئييس يف طريقة تدريبهم ليصبحوا ضباطاً شباباً.

ومــن الالفــت أن من املبــادئ األساســية يف 

تدريب الجيش األملاين أن يتعلم الضباط الشباب 

قيــادة مســتوى واحد عــىل األقــل، واثنني عىل 

األرجح، أعىل من املســتوى الذي يتولون قيادته 

يف تعيينهم األويل.

العمــالء  ازديــاد  نتائــج  إحــدى  متثلــت 

املســتخدمني لنظام GESI من إنتاج CAE يف 

التطويــر املســتمر للنظام األســايس؛ إذ قامت 

رشكة CAE عىل ســبيل املثــال، نتيجة ملبادرة 

أملانيا باســتخدام نظام GESI لتدريب الطالب 

يف أكادمييــة إدارة األزمات، بتطوير هذا النظام 

من أجــل مجموعة مــن االســتخدامات، مثل 

إدارة الطــوارئ والعمليات غــري الحربية، كام 

كان هنــاك تطوير حديث آخــر للنظام، وذلك 

 Joint بدمجه بنظام املحاكاة املرسحي املشرتك

Theatre-Level Simsulation: JTLS لرشكــة 

Rolands & Associates: R&A إليجــاد حل 

املحــاكاة العاملي البناء GlobalSims. وســوف 

Rolands & Associ-و CAE  ققــوم رشكتــا

ates: R&A بعرض حل GlobalSims الشــامل 

وألعاب الحرب للتدريب املشرتك الذي يساعد 

القادة وجميع مستويات األركان عىل التحضري 

ملجموعة من السيناريوهات العملياتية.

CAE من إنتاج GlobalSimو GESI نظاما
يساعدان على تدريب وتأهيل صناع القرار

محسن راشد – درع الوطن 

أشــار العقيد الركن مهندس محمد عيل خميس 

النقبي رئيس لجنة يومكس ، عىل أن مشاركتهم 

العــام بـــ أرمكــس 2015 تعد املشــاركة االوىل 

من خالل االنظمــة غري املأهولة مــن التقنيات 

االحــدث مــن االنظمــة الدفاعية ، مشــريا اىل 

أن هــذا هو التوجــه العاملي الــذي تتطلع اليه 

مختلــف االطراف املعنيــة بالصناعات الدفاعية 

عىل مســتوى العامل ، الفتــا اىل أن دولة االمارات 

تعد من الدول الســباقة يف استخدامات االنظمة 

غري املاهولة يف املجال املدين ، وذلك بعدما دشن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب ، العــام املايض مبادرته الخاصة باســتخدام 

الطائــرات العمودية بدون طيــار يف إطار حزمة 

من الخدمات الحكومية الجديدة ، داعيا الجهات 

الحكومية لالستفادة من هذه التقنيات لتقريب 

املســافات واختصــار االوقــات وزيــادة فاعلية 

وســهولة الخدمات الحكومية املقدمة للمجتمع 

، وبذلك تكــون االمــارات أوىل دول العامل التي 

تعتمد عىل تقنيات االنظمة غري املأهولة .

يومكـــس تشـــارك ألول مرة بتقنيـــــات حــديثة مــن األنظــــــــــــــمة غير المأهولة
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تتمتــع رشكــة DynCorp International بخربة 

طويلــة تزيــد عىل ســتة عقــود كرشيــك موثوق 

به للعمــالء التجاريني والحكوميني والعســكريني، 

وســتطرح الرشكة، التي تشارك يف معرض “آيدكس 

2015”، مجموعــة من املنتجات املختلفة يف مجال 

الطريان واإلمدادات اللوجســتية والتدريب وجمع 

املعلومات والحلول التشغيلية.

 DynCorp International ورصحــت رشكــة 

بأنهــا “تعتز بتقديم الدعم الــالزم لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيــة عن طريق تأمني املنتجــات الفريدة التي 

تلبي متطلبات كل عميــل يف عامل حافل بالتقلبات 

املستمرة”. 

 DynCorp International رشكــة  وتعتــرب 

رشكة صناعيــة عاملية رائدة يف مجال تأمني الكوادر 

البرشيــة األمنية املدربة واملتمرســة الالزمة لتنفيذ 

كافة املهام يف جميع أنحاء العامل.

 DynCorp International رشكــة  وتعمــل 

حالياً عىل تأمني الخدمات واإلمدادات اللوجســتية 

املتكاملة للواليات املتحدة وحلفائها أثناء العمليات 

الحربيــة وعند تنفيــذ مهام حفظ الســالم واملهام 

اإلنســانية ومهام التدريب يف أفغانستان والكويت 

DynCorp Interna-  ععــامن. وتســتغل رشكــة

tional خربتها العاملية الواســعة يف خدمة عمليات 

الطوارئ، وتســتعني بشــبكة عاملية واســعة وفرق 

مدربة ومتخصصة ميكــن نرشها برسعة إىل مواقع 

العمليات. وقد تم إرسال أكرث من 20 ألف خبري إىل 

أكرث من 70 موقع يف جميع أنحاء الرشق األوســط 

تنفيذاً لخمسة أوامر تشغيل.

وتحرص الرشكــة عىل االلتزام بالجــدول الزمني 

املحــدد لتنفيذ املهــام املختلفة بغــض النظر عن 

الظــروف واالرتباطات، حيث تقــوم أطقم الرشكة 

بتأمني اإلمدادات اللوجستية والخدمات العملياتية 

يف الفلبــني. وتشــمل هذه اإلمــدادات والخدمات 

توليد الطاقة واملياه وخدمات مياه الرصف والصيانة 

وخدمات الطريان والنقل ومناولة املعدات الحربية، 

وعمليات الشــحن وجمع املواد الخطرة والتخلص 

منها، وصيانة املرافق/املبــاين، وإدارة أمان اإليواء/

اإلعاشــة، والخدمــات الغذائية وخدمــات الوقود 

والربامــج الرتفيهيــة وبرامج رفع الــروح املعنوية، 

عالوة عىل الخدمات األخرى.

وتعتز رشكــة DynAviation بطــرح مجموعة 

كبــرية ومتنوعة مــن املنتجات الفضائيــة وأجهزة 

الطــريان والعمليــات الجوية عىل مســتوى العامل. 

وتقــدم الرشكة كافــة الخدمات املتخصصــة، بدءاً 

من إجــراء أعامل الصيانة اليومية ألجهزة ومعدات 

الطــريان واألجهــزة األرضيــة وعمــل التعديــات 

والعمرات الالزمة، وانتهاء بعمليات املدارج الجوية 

وعمليــات الطائرات الشــاملة، وذلــك مبا يضمن 

تحقيق األمن والسالمة والفعالية واألداء األمثل.

اإلمكانيــات   DynGlobal رشكــة  وتســتغل 

 DynCorp املتكاملــة املتنوعة لدى الرشكــة األم

International وســنوات خربتها الطويلة من أجل 

تقديم خدمة مميــزة لعمالئها التجاريني يف جميع 

أنحاء العامل.

DynCorp تؤمن الخدمات واإلمدادات المتكاملة 
لعمليات حفظ السالم والمهام اإلنسانية

يومكـــس تشـــارك ألول مرة بتقنيـــــات حــديثة مــن األنظــــــــــــــمة غير المأهولة
وأشــار العقيد النقبي أن هناك نحو 33 رشكة 

رائــدة بني محليــة وعامليــة أعلنت مشــاركتها 

يف معــرض “ يومكــس “ ويف مقدمتهم أبوظبي 

االســتثامرية لالنظمة الذاتيــة “ أدايس” الراعي 

لالنظمــة غــري املأهولــة “يومكــس” ، وراعــي 

العروض الحية التي ســتقام يف طريف باملنطقة 

الغربية.
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لقــد تبني بــني وقت وآخر مــدى الحاجة إىل نظام 

دفاعي صاروخي جوي قوي، فهو رضوري يف البيئة 

العامليــة الحالية من أجل ســالمة الــدول يف أنحاء 

العامل، وتســهم تقنية الرضب للقتل من إنتاج رشكة 

لوكهيــد مارتــن يف توفري أحد أكرث الحلول شــموالً 

ودقــة وقوة، حيــث يقيض عىل التهديــد املحتمل 

بواســطة اصطــدام الصــاروخ االعــرتايض بالهدف 

مبارشة إلبعاده عــن املناطق املحمية عندما تكون 

بالغة األهمية.

ويقــرتب نظــام الــرضب للقتل مــن األهداف 

القادمة بإحدى طرق ثالث حسب الرتتيب:

استشعار التهديد: باستخدام نظام الدفاع األريض 

الذي يكتشــف الخطر ويحدد موقعه بدقة، يقوم 

نظــام الرضب للقتــل بتقدير نقطــة اعرتاضية ألي 

تهديد قــادم، فيطلق الصاروخ االعرتايض، بعد ذلك 

تقــوم أنظمة البحث الــراداري عىل مــن الطائرة 

بالبحث عنه وتحديد موقعه بدقة من خالل البحث 

واملسح ومعالجة بيانات املوقع يف سبيل تعزيز دقة 

الصاروخ، ويف الوقت نفسه يقيس الرادار املحمول 

عىل من الطائرة معلومات الهدف الحاســمة التي 

يتم اســتخدامها بعد ذلك من قبــل نظام التوجيه 

يف الصاروخ االعرتايض لتحديد نقطة االستهداف يف 

جسم الهدف.

التوجه للهدف: لضامن أقىص تأثري فإن الصاروخ 

االعرتايض نفســه يتصف بالرشاقة البالغة وبالقدرة 

عىل املناورة من خالل التحكم بالتوجيه الرسيع. إن 

صاروخ لوكهيد مارتن من طراز PAC-3 يحقق ميزة 

التحكــم أثناء الطريان من خالل اســتخدام محركه 

الصاروخــي الدافع القوي، وســطوحه الديناميكية 

الهوائيــة، ومحــركات التحكم باالرتفــاع والتوجيه 

بالقصور الذايت. والعنرص الرئييس يف رشاقة الصاروخ 

هو محركاتــه ACMs 180، وهي محركات صغرية 

وقصــرية األمد قرب مقدمة الصاروخ، حيث تضمن 

الرشاقة املطلوبة.

إيقــاف التهديــد: حينــام يعــرتض الصاروخ 

التهديد فإنه يدمر الهدف عن طريق االصطدام 

املبارش الذي يشــبه اصطــدام رصاصة برصاصة 

أخرى وســط األجواء، ولهــذا االصطدام املبارش 

طاقة حركية عالية، حيــث يحمي املنطقة التي 

يتم الدفاع عنها من األنقاض.

إن نظام لوكهيد مارتن الصاروخي الدفاعي يوفر 

طريقة من عدة مستويات للدفاع الصاروخي ضامناً 

لســالمة املنطقة الخاضعة للحامية من التهديدات 

القادمة.

 Lockheed نظام تقنية الضرب للقتل من
Martin يركز على الدقة والقوة الدفاعية
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تشارك رشكة Finmseccanica يف معرض آيدكس 

2015، ويعتــرب هذا الحدث الــذي يقام مرة كل 

عامني أحد معارض الدفاع الرئيســية عىل أجندة 

املعارض العاملية.

متثل دول الخليج منطقة مهمة للغاية، ورشيكاً 

مثاليــاً للرشكــة، باعتبارهــا إحدى أكرث األســواق 

ديناميكيــة يف العــامل، حيث تتمتع باســرتاتيجية 

واضحــة تتمثل يف النمــو يف مجــال التكنولوجيا 

العالية الحتالل مركز الريادة عىل املستوى العاملي. 

ويعود وجــود Finmseccanica يف دولة اإلمارات 

إىل أكــرث من 40 عامــاً، أي إىل وقــت مبكر يعود 

إىل ســبعينيات القرن املايض، عندما بدأت الرشكة 

تحقق نجاحات كــربى بإنتاج طائــرات التدريب 

 ،)MB.339و  Aermsacchi )MB.326 الســابقة 

  SIAI   Marchettiوطائرات التدريب األساســية

SF.260(( املوجــودة يف الخدمــة يف عدة دول يف 

شــبه الجزيرة العربيــة، إىل جانب طائــرة النقل 

التكتيكيــة G.222، ومع توريــد املدافع البحرية 

مــن طــراز OTO Melara. ومنــذ ذلــك الحني 

حظيــت مجموعــة Finmseccanica بإنتاج عدد 

مــن املنتجات يف جميــع قطاعاتها االســرتاتيجية 

الرئيســية. وقــد أدى هذا التطور إىل إنشــاء مقر 

للرشكــة يف دولة اإلمارات موقعه يف أبوظبي يقوم 

بتنسيق وجود Finmseccanica يف دولة اإلمارات، 

وكذلك يف املنطقة عموماً.

وبالنســبة إىل قطــاع املروحيــات، فــإن الرشكة 

ســيكون لها حضور يف معرض آيدكس 2015 حيث 

AgustaWest-  تتقوم بعرض العديد من منتجات

land التجاريــة، وشــبه الحكوميــة، والعســكرية 

 AW169 الرائدة. وتشــمل هذه املنتجات مروحية

مــن الجيل الجديد بتصميمهــا املخصص لخدمات 

الطــوارئ الطبية، ومروحيــة AW139 األكرث مبيعاً 

بنســختها املصممة للبحــث واإلنقــاذ، واملروحية 

 ،AW149 العســكرية املتعــددة املهام الجديــدة

واملروحيــة املتوســطة-الثقيلة الثالثــة املحــركات 

AW101، ومروحيــة القــوات البحريــة املتعددة 

املهــام AW159. ويف قطاع الطريان، تعرض الرشكة 

 Alenia Aermsacchi يف آيدكس طائرة التدريــب

MB.339  ايت اختارتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحدة إلنشاء فريق االستعراضات الجوية الوطني 

“الفرسان”.

طائرات تدريب متطورة وتقنيات مبتكرة خاصة 
Finmeccanica بتبادل المعلومات من

 M-345 HET طائرة التدريب
أحدث حل للمرحلة األساسية 

المتقدمة لمنهاج التدريب 
للطيارين العسكريين

تشارك كليات التقنية العليا من خالل عدد كبري من 

النشــاطات التي ينفذها الطالب والطالبات وخرباء 

تقنيــات التعلــم باملامرســة والتدريــب والتأهيل 

الطاليب يف الدورة الثانية عرش ملعرض ومؤمتر الدفاع 

الخليجي “ايدكس 2015”. 

وتنظــم الكليات خــالل املعــرض مجموعة من 

األنشــطة املرتبطة بفعاليات املعرض بالتعاون مع 

الرشكاء املحليــني والدوليني وتعرض قدرات الطلبة 

املواطنــني يف مجــاالت التصميــم التقنــي املتقدم 

وانجازاتهــم يف مجال تقنيات الطــريان اآليل بدون 

طيــار.  ويقدم جنــاح الكليــات يف املعرض مناذج 

ألحــدث ما توصلت اليه تقنية املعلومات يف مجال 

نقــل املعلومة وتوفــري بيئة حديثــة لتهيئة املناخ 

للطــالب للحصول عــىل أفضل درجــة ممكنة من 

املعرفــة إىل جانب عــرض الكليات بعــض الربامج 

التعليمية والتدريبية واملشــاريع البحثية واألعامل 

واإلنجــازات الطالبيــة واملشــاريع التجاريــة التي 

تنفذهــا الكليــات اضافــة اىل العــروض العملية 

والســمعية البرصيــة.  وســيتم خــالل املعــرض 

التعريف باملشاريع اإلبداعية واالبتكارية يف كليات 

التقنية العليا عىل مســتوى الدولة فيام سيشــكل 

جنــاح الكليات ملتقى للتباحــث يف فرص التطوير 

واالســتفادة مــن الخــرباء املتواجديــن يف املعرض 

لتنفيذ مشاريع نوعية يف مجاالت االبداع الطاليب.

كليات التقنية العليا تعرض خبرات االبتكار الطالبي في »آيدكس 2015«
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مازالــت مجموعــة Manitou Group عىل مدى 

أكرث مــن ثالثني عاماً تقــدم الحلــول للتعامل مع 

املــواد إىل كبــار الالعبني يف مجايل الدفــاع واألمن، 

لتأمني احتياجات اللوجستيات العسكرية، وصيانة 

الطائرات، وبناء املخازن واملستودعات. إن مجموعة 

Manitou تقدم معــدات قوية ومدمجة ومتنوعة 

توفر حلوالً متعددة املهام.

ومن خــالل قدرتها يف رفع ونقل ما يصل إىل 40 

طــن، وارتفاعات عمليــة تصل إىل 42 مــرتاً، تقوم 

بتوفــري جميع أنواع املعدات العاليــة األداء؛ مبا يف 

ذلــك آليات املناولة عن بعد وشــاحنات الرافعات 

الوصــول،  ومنصــات  الســارية،  ذات  الشــوكية 

والجرافات االنزالقية التوجيــه، ومعدات التخزين، 

 Manitou وغري ذلك. وتشمل نقاط القوة يف حلول

مناولة املواد العاملية إىل جانب القوة واملوثوقية.

كــم إنها رائــدة يف حلــول التضاريــس الوعرة، 

والتخليص األريض للمركبــات، والقدرات يف الطرق 

غــري املمهــدة. وكذلك يدخــل ضمــن اختصاصها 

حامية املكونات الحساسة، وكذلك الحلول املصممة 

حســب الحاجة، مثل تصفيح الــدروع، وإمكانات 

النقل الجوي، وخيارات وملحقات محددة.

وهنــاك نحــو 1,400 متعامل يف أنحــاء العامل، 

Easymsan-  ااإلضافــة إىل اآلالت يف املوقع، ونظام

ager وهو نظام إدارة أســاطيل بســيط ومرن، مع 

تحديد املوقع الجغرايف أو بدونه، ألي عالمة تجارية 

أو آلة.

 Manitou وتعترب البســاطة هي شعار مجموعة

من خالل االستخدام الرسيع والبديهي، حيث يعترب 

نظام JSM )عصا التحكم بالتشــغيل والحركة( هو 

نظــام Manitou املريح الذي يســيطر عىل جميع 

الحركات بيد واحدة. وتتوافر الســهولة يف الصيانة، 

بغض النظر عن املدى النموذجي، وذلك عن طريق 

القدرة عىل الوصول للمحركات والتشخيص وتوافر 

الخدمــة والصيانــة. كــام تتوافر مئــات امللحقات 

لتلبيــة احتياجــات العمالء، مثل ســطول الروافع، 

ودالء خلط الخرســانة، والسالل، والروافع الشوكية 

واألوناش وشــاحنات البيك أب، وفرايش التكنيس، 

ومنظفات الضغط العايل.

قوة وموثوقية وقدرات عالية األداء
حلول Manitou الخاصة بعمليات الجيش عالميًا

 Manitou تعد مجموعة 
رائدة في حلول التضاريس 
الوعرة والتخليص األرضي 
للمركبات وتصفيح الدروع 

والنقل الجوي

مــن املقرر تنظيم معرض يوروســاتوري، وهو أهم 

معــرض يف العامل للدفــاع األريض والدفــاع الجوي 

واألمني، يف العاصمة الفرنسية باريس العام القادم، 

ولهذا تجري االستعدادات لتنظيم هذا الحدث عىل 

قدم وساق.

وترشف مجموعة COGES عىل تنظيم املعرض 

الــذي يجــري تنظيمــه كل عامني يف شــهر يونيو، 

ويعتــرب املعرض أكــرب معرض متكامــل من حيث 

شــمولية املنتجات املعروضة فيه. ومتنح مجموعة 

COGES الرشكات العارضة فرصة ذهبية للتواصل 

مع عدد كبري من كبار الــزوار، كام تقدم مجموعة 

كبــرية ومختلفة مــن الخدمات املهمة ملســاعدة 

تلك الرشكات يف تطوير مشــاريعها، وتوسيع رقعة 

عملياتهــا. وقــد كان معرض يوروســاتوري للدفاع 

األريض والدفــاع الجوي واألمنــي يف دورته األخرية 

عــام 2014 معرضــاً عاملياً بــكل املقاييس، وهو ما 

أكدته مشاركة ست دول جديدة. ونجح املعرض يف 

دورته املشــار إليها يف تلبية توقعات عدد كبري من 

املتخصصني واملســؤوليني الحكوميني. وقد شارك يف 

معرض يوروساتوري للدفاع األريض والدفاع الجوي 

واألمنــي يف دورته األخرية عــام 2014 نحو 1.507 

رشكــة عارضة )70 % منها عامليــة( متثل 59 دولة، 

وقامت بعرض منتجاتها داخل صاالت املعرض وخارجه 

عىل مساحة تقدر بحوايل 175.964 مرتاً مربعاً.

يوروساتوري يستعد إلطالق دورته الجديدة العام القادم



201521

محسن راشد – درع الوطن 

اكــد نادر أحمــد الحــامدي ، املشــغل األكرب 

للطائــرات العمودية يف الخليج والرشق األوســط 

وشــامل أفريقيــا ، عــىل أن مشــاركتهم مبعرض 

ومؤمتر ا لدفاع الدويل أيدكس 2015 ، تأيت تتويجا 

للرؤية اإلســرتاتيجية لطريان أبوظبي والتي تتمثل 

يف أن تكــون  واحدة من أهــم  رشكات الطريا ن 

املروحــي يف العامل ، وذلك بناء عىل ما تقدمه من 

خدمات تنافســية،يف مجال  دعــم رشكات النفط 

داخــل الدولة وخارجهــا  أو يف مجال  الصيانة أو 

التدريب أو االسعاف الجوي ، مضيفا إىل إن قطاع 

الطريان له خصوصية فليس باملقدور التنافس مامل 

تكــن العبا مهام يف هذا املجــال ، مؤكدا أن دولة 

اإلمارات العربيــة املتحدة حققت تفوقا الفتا  يف 

مجال   الطريان بشــقيه املدين والعســكري  ، جاء 

ذلك خالل اللقاء الذي أجرته معه النرشة اليومية 

ملجلة “ درع الوطن “.

ويف ردا عــىل أهميــة تواجــد طــريان أبوظبي 

مبعرض الدفاع الدويل أيدكس 2015 ، وما يكتسبه 

املعرض من ســمعة عاملية ، أشار الحامدي اىل أن 

معرض أيدكــس يعد من أهم املعــارض العاملية 

التي تقام عىل أرض أبوظبي ، فاملشاركة يف معرض 

الدفــاع بعــدد العارضــني الكبري والــذي يتجاوز 

الـــ  1200 عارض  يعترب فرصــة متكننا من إظهار 

قدرات رشكتنا باإلضافة إىل اإللتقاء   بصناع القرار 

وكــربى الرشكات ،  وذلك بهدف االطالع عىل آخر 

املستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاع وهو 

ما يتامىش متاما مع توجهات  رشكة طريان أبوظبي 

بامتــالك الخربة، الفتا اىل أنــه من هنا تأيت أهمية 

مشاركتنا الستعراض قدرات رشكتنا وإمكانياتها يف 

املجاالت املختلفة التــي تعمل بها، مضيفا اىل أن 

رشكة طــريان أبوظبي رشكة وطنيــة ، ال ميكن أن 

تتخلف عن التواجد بفعالية وحضور مميز.

وحول الخدمــات التي يروج لها طريان أبوظبي 

يف معرض الدفاع الدويل أيدكس ، أوضح الحامدي 

اىل أن طــريان أبوظبي ميتد عمرهــا اليوم ألربعني 

عاما مضت ، ولها تاريخها وسريتها فيام حققته من 

إنجازات يف مجال الطريان املروحي  وكذلك  مجال  

الطائــرات ذات األجنحة الثابتــة ، باالضافة اىل ما 

حققته يف مجال الصيانة , ومجال البحث واإلنقاذ 

، واإلســعاف واإلخالء ا لجوي، مشريا اىل أن  طريان 

أبوظبي سعت يف خطوة مهمة إىل إنشاء أكرب مركز 

)محاكاة( متخصص للتدريب عىل الطريان املروحي   

يف الرشق األوسط ويف شامل أفريقيا ،  ويبلغ حجم 

اإلســتثامر  فيه 440 مليون درهم  , يتضمن املركز 

مثانية أجهــزة محاكاة للتدريــب  ، وترتاوح قيمة 

الجهــاز الواحد مــا بني 55 – 74 مليــون درهم ، 

ويتوقــع أن يتم تدريب نحو 2000 طيار ســنويا  

من دولة اإلمارات والخليج العريب وأفريقيا والهند 

، الفتــا اىل أن طريان أبوظبــي مل تكتفي بذلك بل 

أسســت أيضا رشكة أواس لخدمات  صيانة  وبيع 

قطع غيار الطائــرات  ، وذلك بالرشاكة  مع رشكة 

أجوستا ويستالند ، وذلك لإلستجابة للنمو املستمر 

ألســطول الطائرات يف املنطقــة ، حيث أن الطلب 

بات كبريا عىل خدمات الطائرات العمودية.

وردا عىل حجم أسطول طائرات طريان أبوظبي 

، ونوعيــة الطائرات وهــل هناك توجــه بزيادة 

أســطول طائراتها ، أوضح الحامدي أن طريان أبو 

ظبي متتلك 61 طائرة منها 56 طائرة مروحية من 

نــوع AW139 ، ونــوع AW139VVIP ، ونوع 

Bell 412EP ، ونــوع EPI 412 وهــي االحدث 

يف العامل مــن حيث االمان والرسعــة وما بها من 

تقنيــات حديثــة ، باالضافــة اىل 5 طائرات ذات 

الجناح الثابت من نوع DASH8 Q200  ، ونوع 

DASH8Q300  ، ونوع DASH8 Q400  وتعد 

االخــرية االحدث عامليا ، إضافــة اىل أن طريان أبو 

ظبي تدير نحــو 90 طائرة لجهــات مختلفة من 

الجيــش والرشطــة للدعم اللوجســتي وعمليات 

الصيانــة وترقيــة الطائــرات وعمليــات االنقاز 

واالسعاف الجوي.

نمتلك 61 طائرة منها ما يعد األحدث عالميًا
رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي:

طيران أبوظبي بصدد إنشاء 
أكبر مركز )محاكاة( للتدريب 

على الطيران المروحي بحجم 
إستثمار 440 مليون درهم
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تعترب الطائرة E-2DAdvanced Hawkeye طائرة 

AEW&C air-  إلإلنذار املبكر والتحكــم املجوقلة

craft الوحيــدة التي جــرى تصميمهــا واختبارها 

وإنتاجها، وتم بناؤهــا خصيصاً لتنفيذ مهام اإلنذار 

املبكر والتحكم املجوقلة، وتعترب الطائرة الرئيســية 

املكلفــة بالتحليــق قبــل بــدء عمليــات القصف 

ولضامن تقديم الحامية الالزمة للوحدات املقاتلة.

E-2DAdvanced Hawk- الطائرة  تتســتطيع 

eye، املعروفة بقبتها وذيلها الرأيس، تنفيذ عمليات 

املراقبة واالستطالع غري املسبوقة بزاوية 360 درجة 

وتخزيــن املعلومــات الخاصة بها. كام تســتطيع، 

بفضل جهاز الرادار املتطــور الجديد للغاية لديها، 

رصد األهــداف الصغرية من عىل مســافات بعيدة 

فوق املاء أو عىل الســاحل أو فوق اليابســة بغض 

النظر عن الظروف واألحوال الجوية.

وتســتطيع طائرة واحــدة من طائــرات اإلنذار 

املبكر والتحكم املجوقلة إدارة املعركة وتنفيذ مهام 

الدفــاع الجوي والصاروخي، وتســاهم اإلمكانيات 

الهائلــة التي تتميز بها قرون االستشــعار لديها يف 

تحقيق األمن الداخيل والدويل بصورة تامة.

E- ويف شــهر يونيو عام 2014 حققــت الطائرة

2DAdvanced Hawkeye إنجازاً كبرياً عندما قام 

ســالح البحرية األمريكية برتســية عقد ممتد لعدة 

North- 3.6 مليار دوالر عىل رشكة  ـــنوات بقيمة

rop Grumsmsan Corporation لتسليم 25 طائرة 

من طراز E-2DAdvanced Hawkeye، ويف شــهر 

أكتوبــر عام 2014 أعلن ســالح البحرية األمريكية 

أن الطائــرة E-2DAdvanced Hawkeye نجحت 

 ،IOC ”يف اجتيــاز “القــدرات التشــغيلية األولية

وهو مصطلــح يعني أن أول رسب عمليايت – رسب 

Carrier Airborne Ear-  إلإلنذار املبكــر املجوقل

ly Warning Squadron: VAW 125 – أصبــح 

جاهزا لبــدء الرتتيبات الالزمة لنــرشه اعتامدا عىل 

الطائرة E-2DAdvanced Hawkeye ومن املقرر 

يف   E-2DAdvanced Hawkeye الطائــرة  نــرش 

 E-2C عام 2015. ومــن الجدير بالذكر أن الطائرة

Hawkeyes، وهــي الطائرة الســابقة عىل الطائرة 

E-2DAdvanced Hawkeye، تتواجد يف صفوف 

الخدمــة يف جميــع أنحاء العــامل يف الوقت الحايل، 

حيــث تتواجد يف فرنســا ومرص وتايــوان واليابان. 

ويستخدم ســالح البحرية األمريكية حاليا طائرات 

E-2C ضمن أسطوله الخامس.

ويف شــهر نوفمرب عام 2014 أعلنت وزارة الدفاع 

 E-2DAdvanced اليابانية أنها تزمع رشاء الطائرة

Hawkeye لتلبيــة متطلبــات جمــع املعلومــات 

االســتخباراتية. ومع تزايد عدد الدول األخرى التي 

اشــرتت الطائرة E-2D يؤكد الخرباء أن اســتعداد 

الطائــرة للعمــل بصــورة متوافقــة مــع القوات 

األمريكية من شــأنه أن يحقق عدة مزايا عسكرية 

وعملياتية، عالوة عىل املكاسب التي تحققها عملية 

التحديث واالستدامة.

 E-2DAdvanced Hawkeye وتتميز الطائــرة

مبرونتهــا الفائقة، حيــث ميكنها اإلقــالع والهبوط 

عىل املدارج الجوية القصرية، كام ميكن استخدامها 

يف دعــم املجهود الحريب وتنفيــذ العمليات البيئية 

واإلنســانية واملهام األمنيــة التقليدية األخرى. كام 

تســتطيع الطائــرة Hawkeye تقديم الدعم الالزم 

لعمليــات البحــث واإلنقــاذ وعمليــات مكافحة 

تهريــب املخدرات، وســاهمت بالفعل يف عمليات 

اإلغاثة اإلنسانية عقب الكوارث الطبيعية.

الطائرة E-2DAdvanced Hawkeye  تضمن 
حماية الوحدات المقاتلة بأنظمة اإلنذار المبكر
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يعترب رادار SABR أحــدث رادارات AESA للتحكم 

بالنريان املتطورة، وقد تم تصميمه خصيصاً كتحســني 

 Martin’s F-16 بســيط ومعقــول الثمــن للطائــرة

Fighting Falcon مــن صنع رشكــة لوكهيد مارتن. 

وقد تــم تصميــم رادار SABR يف عــام 2006، وتم 

اســتخدامه يف الطائرات أول مرة يف عام 2008، ومتت 

تجربته عىل طائرة F-16 تابعة لســالح الجو األمرييك 

يف عام 2009، وبالتايل فقد تم اختياره بصورة تنافسية 

من قبل رشكــة Lockheed Martin لربامج تحديث 

رادارات F-16 ألجل ســالح الجو األمرييك وتايوان يف 

عام 2013.

وقــد اتبع رادار SABR منــذ ذلك الوقت جدوالً 

متســارعاً للتطوير، حيث تم إنجاز مراحل التصميم 

الرئيســية الخمس جميعاً يف اإلثني عرش شهراً األوىل 

بعد وقوع االختيار عليه. وبالنظر إىل مستوى النضج 

North- فقد قامت رشكة SABR  للعايل جداً لرادار

rop Grumsmsan بتســليم نظام التصميم الهنديس 

والتصنيعي EMD األول إىل لوكهيد مارتن يف ديسمرب 

2014، حيــث تشــبه أنظمة التصميــم هذه أنظمة 

اإلنتاج املســتقبلية، وســوف يكون APG-83 راداراً 

جاهزاً يف عام 2017. يوفر رادار SABR أداء متميزاً 

يف وضعيتــي جو- جو وجو - أرض، وموثوقية عالية، 

وتوفري كبري يف تكاليف الدعم. وميكن مشاهدة رادار 

SABR وقدرات متطورة أخرى أثناء معرض آيدكس 

Northrop Grums- 2015 يف منصــة عرض رشكــة

msan ضمن جناح الواليات املتحدة يف املقصورة -02

A10 ومنصــة العرض CS-2. ويعتــرب نظام التوجيه 

LITENING مــن إنتاج رشكة نورثــروب جرومان 

نظام اســتهداف ومراقبة قامئاً بذاته ومتعدد أنظمة 

االستشــعار، ومجربــاً يف القتال. ويســهم النظام يف 

متكــني طواقــم الطائرات مــن اكتشــاف األهداف 

وتتبعها ذاتياً وتحديدها عىل مسافات بعيدة للغاية 

من أجل إطالق األســلحة أو مهام االســتخبارات غري 

التقليدية واملراقبة واالستطالع.

رادار SABR يوفر أداءًا متميزًا 
وموثوقية عالية

سوف يسهم حل شركة 
 Northrop Grumaman
في تزويد أساطيل طائرات 

F-16  في أنحاء العالم 
AESA بقدرات رادار

املشــهد يف “آيدكــس” يدعو للفخــر.. فمن 

حرض الدورة األوىل من هــذا املعرض يف عام 

1993  ومــن يحــرضه اليــوم ســيدرك كيف 

ميكــن لألحالم مهام كانت كبرية أن تتحول اىل 

حقيقية “فقط” لــو توفر اإلميان بها وتوفرت 

االرداة القوية والقيادة الرشــيدة التي وفرت 

كل اإلمكانيــات لتحقيــق النجــاح والتميــز. 

والحقيقة أن نجاح آيدكس ليس فقط يف عدد 

العارضني وال يف عدد الدول املشــاركة  فأهم 

نجــاح حققته الدولة مــن وراء هذا املعرض 

الدويل املتميز هو تطويــر قاعدة وطنية من 

اإلمارت  فأصبحــت  العســكرية  الصناعــات 

اليوم من دول الخليــج العريب التي لها وزنها 

وحضورهــا يف مجــال الصناعات العســكرية 

وهــذا مــا ينعكس عــىل االقتصــاد الوطني، 

وظهــرت العديد مــن الــرشكات التي تعمل 

يف مجال تصنيع االســلحة مثــل رشكة توازن 

القابضــة ومجموعــة رشكاتها مثــل كاراكال، 

وتــوازن لألنظمة الدفاعيــة املتطورة، وكذلك 

رشكة أبوظبي لبناء الســفن، وما مييز “توازن” 

أنهــا رشكــة تعمــل يف مجــال االســتثامرات 

االســرتاتيجية وتركــز عىل تطويــر الكفاءات 

التصنيعية والتكنولوجيــة ونقل املعرفة عىل 

املدى البعيد.لقد بني هذا املعرض عىل رؤية 

وإســرتاتيجية بعيدة املدى لكنها واضحة لذا 

استطاع أن يحقق نجاحا عامليا ليصبح اضخم 

معرض دفاعــي ثاليث “بري, جــوي وبحري” 

يف العــامل وليكون املعرض الــدويل الوحيد يف 

الرشق االوسط وشــامل افريقيا الذي يعرض 

اهــم التقنيات الدفاعية.وهكــذا تؤكد قيادة 

اإلمــارات للعامل أنها تخطــط لتحقق النجاح 

والتميز والريادة يف مختلف املجاالت.

رؤية آيدكس

محمد الحامدي
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أخــذت رشكــة »روس أوبورون إكســبورت« – 

ر الرويس الوحيد لألسلحة والخدمات  وهي املصدِّ

العســكرية – تروِّج يف األسواق العاملية أرسة من 

العربــات العســكرية عالية الحاميــة من طراز 

إنتــاج  مــن   )»Typhoon-K«( »تايفــون-يك« 

»مصنع العربات الخاصة« يف روســيا. وتشــمل 

األرسة نوعني من العربات برتتيب العجالت 6×6 

ن من املجموعات  هــام: عربة ذات هيكل مكــوَّ

القياسية )طراز »تايفون-63968«(، وعربة ذات 

هيكل متكامل )طراز »تايفون-63969«(، وكذلك 

العربة برتتيــب العجــالت 4×4 برتتيب املحرك 

أمام مقصورة السائق )طراز »تايفون-53949«(. 

العربات مــن أرسة »تايفون-يك« مصممة من 

املجموعات املوحدة ومتتاز مبواصفات عالية مثل 

االعتامديــة عالية والقدرة عــىل املناورة واجتياز 

األرايض وتجســدت فيها الحلــول الحديثة فيام 

يخــص الحامية وســهولة االســتخدام والرتتيب 

واملعدات. 

هذه العربات قادرة – بدون التهيئة املســبقة 

– عــىل اجتيــاز املخاضــات بعمق حتــى 1,75 

مــرت، وصعــود املنحــدرات بزاويــة 30 درجة. 

وبفضل محــركات الديــزل من الجيــل الجديد 

بقــدرة 450 حصــان )350 حســان للعربة من 

طــراز »تايفــون-53949«( وصنــدوق الــرتوس 

الهيدروميكانييك ذي ســت نســب تروس، فإنها 

قــادرة عىل التحرك برسعة تزيــد عن 100 كلم/

ساعة ومتتاز مبدى عمل ال يقل عن 1000 كيلومرت. 

الهيدروهوائية  التعليــق  مجموعــة  تضمــن 

نعومــة الحركــة ومتكــن مــن التغيــري اآليل أو 

املقصــود ملواصفــات صالبة مجموعــة التعليق 

ومقدار املســافة بني الطريق والنقطة الســفىل 

للعربــة وموضع صنــدوق العربة بالنســبة إىل 

سطح الطريق. 

أرسة  مــن  العربــات  جميــع  تجهيــز  يتــم 

»تايفــون-يك« بنظام معلومــايت للتحكم، ودورة 

مركزية لضبط ضغط الهواء يف اإلطارات املضادة 

للمؤثــرات القتاليــة، ونظــام للرؤيــة الدائرية، 

ومجموعة أوتوماتيكية إلطفــاء الحريق، ومولد 

كهربايئ يُدار مبحرك ديزل مســتقل. كام ميكن أن 

يتــم تجهيز هذه العربات مبجموعات مســتقرة 

لألســلحة يتــم التحكم فيهــا عن بُعد. تســليح 

العربات ميكن تغيريه وفقاً الحتياجات املستخدم. 

لتأمني سهولة ورسعة ركوب ونزول الجنود تم 

تزويــد العربات برتتيب العجالت 6×6 بســطح 

)معرب( قابل للنزول يف مؤخرة بدن العربة. 

وعنــد تطويــر هــذه العربــات أضيفت إىل 

الخربات الواســعة يف تصميم واستخدام عربات 

الجيــش مفاهيــم جديــدة للتصميــم وأحدث 

تقنيات للحامية من أخطر تهديدات. 

تقاوم العربات املدرعة »تايفون-63968« )تسع 

لـ19 فرداً( و»تايفون-63969« )تســع لـ12 فرداً( 

النفجار عبوة ناســفة تعــادل 8 كيلوغرامات من 

مــادة )ت.ن.ت( تحت العجــالت أو أي منطقة 

من القاع. وبالنسبة إىل العربة »تايفون-53949« 

يكون هذا املؤرش مبقــدار 6 كيلوغرامات. جميع 

العربات من هــذه األرسة محمية من الرصاصات 

والشــظايا مبســتوى )3( حســب معايــري الناتو 

القياســية العســكرية STANAG 4569، وميكن 

تعزيز هذه الحامية حتى مستوى )4(. 

تم ضــامن املســتوى العايل للحاميــة بفضل 

الدروع املؤتلفة التي تشمل جسامً مدرعاً وألواح 

دروع إضافيــة مجهــزة بعنارص مــن خزفيات، 

وكذلك بفضل الشكل االنسيايب للجسم وأحواض 

قابلــة للنزع مضــادة لأللغــام. مقاعــد األفراد 

مجهزة بنظام تعليق بالسقف وعنارص امتصاص 

قوة انفجــار اللغم، كام أنها مزودة بأحزمة أمان 

ومساند رأس لتثبيت رأس الجندي يف مكانه. كام 

راعى املصممــون إمكانية تركيب حامية إضافية 

مثــل التجهيــزات الداخلية املقاومة للشــظايا، 

وكذلك حصائر معلقة خاصة تزيد من مســتوى 

الحامية من القواذف املضادة للدبابات.

»تايفون -كي« تدخل في األسواق العالمية 
العربات المدرعة الروسية الحديثة من النوع المضاد لأللغام

قادرة على اجتياز المخاضات 
بعمق حتى 1,75 متر، وصعود 

المنحدرات بزاوية 30 درجة


