
النشرة اليومية
اإلمارات العربية املتحدة - القوات املسلحة

مديريـــة التوجيــه املعنــوي

اليوم5
مجلة عسكرية واسرتاتيجية

26 فبـــراير2015

درع الوطن ......  مسرية وطن

12
مركبة »حفيت« قدرات 
دفاع جوية متنقلة ال 
16مثيل لها

مليار درهم قيمة صفقات المعرض 
حتى نهاية اليوم الرابع



26 فرباير 2015

2015 2

محمد بن زايد يزور عددا من األجنحة المشاركة فـــــــــــــــي »آيدكس 2015«

قام صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائــب القائــد االعــى للقــوات 
املسلحة بزيارة اىل فعاليات أمس 
الرابــع ملعــرض الدفــاع الدويل” 
ايدكــس 2015” وتجــول يف عدد 
مــن االجنحة الوطنيــة والعربية 

والدولية املشاركة يف املعرض .
الشيخ  الســمو  ورافق صاحب 
محمد بــن زايد ال نهيان يف عدد 
من الجوالت سمو الشيخ طحنون 
بن محمد ال نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطقة الرشقية.
  والتقــى صاحب الســمو ويل 
عهــد ابوظبي خالل الجولة بعدد 
العارضة  والرشكات  الدول  ممثيل 
وتبــادل معهــم االحاديث حول 
معــرض “ايدكــس 2015” واطلع 
عى احدث االنظمــة واملبتكرات 

يف الصناعــات الدفاعية التي يتم 
عرضها حاليا يف املعرض .

 وبــدأت جولة ســموه بزيارة 
اىل الجناح االمريــي حيث اطلع 
ســموه من املســؤولني يف الجناح 
عى أهــم وأحــدث املعروضات 
التي يتضمنها الجناح والذي يضم 
عددا من الــرشكات منها رشكة “ 
رايثون “ ورشكة “جرنل داينمكس 
ورشكــة “لوكهيد مارتــن ورشكة” 
ورشكــة “ايــه ام جــرنال” ورشكة 
“اوشــكش” ورشكــة “نورثــروب 
السمو  جرومان” وشاهد صاحب 
ويل عهــد ابوظبــي عــددا مــن 
النامذج ألنظمة الصواريخ وانظمة 
االستشــعار والقيادة والســيطرة 
وانظمــة االنذار املبكــر وانظمة 

القيادة والسيطرة والرادارات.
   كام زار سموه الجناح االردين 

وتعرف من املســؤولني يف الجناح 
عى طبيعة مشاركتهم يف ايدكس 
يقدمونها  التي  املعروضات  واهم 
حيث اطلــع عى مركز امللك عبد 
الله الثــاين للتصميــم والتطوير” 
كاديب” ومهامه يف تصميم وتطوير 

الدفاعيــة  األنظمــة  وتعديــل 
واألمنيــة باســتخدام التكنولوجيا 
الحديثة واجهزة ومناظري الكشف 
بالصواريــخ  الخاصــة  الحراريــة 

املضادة للدبابات.
 وقام ســموه بعد ذلك بزيارة 
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اىل جنــاح كنــدا حيــث تعتــر 
مشــاركتها اكــر مشــاركة لها يف 
سلســلة معــارض أيدكس حيث 
رشكــة  و50  عارضــا   16 تضــم 
الدفــاع  صناعــة  يف  متخصصــة 
هيئــات  واربــع  والتكنولوجيــا 

الكندية  الحكومية  الهيئــات  من 
ويقدم الجناح مجموعة متعددة 
من املنتجــات الخاصــة بالدفاع 
واالمن مثل املدرعات والطائرات 
القيــادة  وانظمــة  العموديــة 
التدريب وامن  والتحكم وانظمة 

واالتصال  التكنولوجــي  الفضــاء 
واملراقبة واالستطالع.

  ويف جناح جمهورية التشــيك 
اطلــع صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد ال نهيــان من 
املســؤولني عــى مجموعــة من 
التشــيكية  للرشكات  املعروضات 
 “ اوريتســت   “ رشكــة  ومنهــا 
املتخصصــة يف مجاالت الكشــف 
املحظورة  والغــازات  املــواد  عن 
ورشكة “ اومنيبــول “ التي تدعم 
وتطــور صناعة منتجــات الدفاع 

التشيكية . 
   وتضمنت جولة صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد ال نهيان 
الســعودي حيث  الجناح  زيــارة 
تعرض املؤسسة العامة للصناعات 
العســكرية الســعودية مجموعة 
من املنتوجات العســكرية خاصة 

الثقيلــة  واملعــدات  املدرعــات 
والطائرات بدون الطيار .

  وزار صاحب السمو ويل عهد 
الســوداين حيث  الجناح  ابوظبي 
كان يف اســتقباله لدى وصول اىل 
الجناح معــايل عبدالرحيم محمد 
حسني وزير الدفاع السوداين حيث 
استمع سموه من الوزير السوداين 
عى حجم مشــاركة الســودان يف 
املعــرض ومدى اســتفادتهم من 
التواجد يف هــذه املنصة العاملية 
يف التواصل مع املصنعني والخراء 
والرشكات الكرى وتبادل الخرات 
معهم ، ويعرض الجناح السوداين 
99 منتجــا متنوعــا مــن انظمة 
االسلحة وانتاج الدروع وتطويرها 
املدفعيــة  نــريان  ادارة  ونظــام 
وادارة نريان الرشاشات من خالل 

االنظمة الكهروبرصية.
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قام الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 
أركان القــوات املســلحة بجولة تفقــد لفعاليات 
وأجنحة معــرض ومؤمتر الدفاع الــدويل ايدكس 

. 2015
وزار ســعادته عــدداً مــن أجنحــة الــرشكات 
الوطنية والدولية املشاركة يف الدورة الثانية عرشة 
ملعرض آيدكس 2015 . تعرف سعادته من ممثيل 

الــرشكات إىل معروضــات األجنحــة وأحدث ما 
أنتجته كرى رشكات التصنيع العســكري وموردو 
األنظمــة من تكنولوجيا دفاعيــة متطورة تعكس 
آخر ما توصلت إليه الرشكات الوطنية والعاملية .

وتبادل رئيس أركان القوات املسلحة األحاديث 
مع العارضني وممثيل الرشكات حول مشــاركاتهم 
واالتجاهات العاملية لقطاعات االنتاج العســكري 

وأهمية معــرض ومؤمتر الدفاع الــدويل آيدكس، 
حيــث أكد العارضون أن معــرض الدفاع آيدكس 
نجــح يف إثبــات مكانتــه عى خريطــة املعارض 
العاملية وأصبح معروفاً عى نطاق واسع لكريات 
الــرشكات العاملية املعنية بقطــاع الدفاع، وأصبح 
حدثــاً مهامً للــدول واملصنعني املهتمني بســوق 

الدفاع املتنامي يف املنطقة.

قام ســعادة اللــواء الركن طيار اســحاق صالح 
محمــد البلويش رئيس هيئة االمداد أمس بجولة 

يف أجنحة معرض الدفاع الدويل آيدكس  2015.
وتعــرف رئيــس هيئــة االمــداد مــن ممثيل 
الرشكات املصنعة لألسلحة واملنظومات الدفاعية 
واملعدات العســكرية ومســؤويل صناعة السالح 
يف مختلــف األجنحــة عــى أحدث مــا ابتكرته 
مصانع الســالح والعتاد لديها وما اشتملت عليه 
من أنظمــة دفاعية متطورة تواكــب التطورات 

واملستجدات.

رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد أجنحة 
معرض »آيدكس 2015«

رئيس هيئة اإلمداد يتفقد الشركات العارضة في آيدكس

حمد الرميثي يف جولة تفقدية ألجنحة املعرض

اسحاق البلويش يف جولة باملعرض
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اســتقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد 
القــوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع الــدويل “آيدكس 2015” 
اللــواء بحــري أركان حرب محمد طارق عباس الســيد مدير الكلية 
البحريــة املرصية. وتــم خالل اللقــاء التي حرضها عــدد من كبار 
ضباط القــوات البحرية اســتعراض أوجه التعاون، ومناقشــة عدد 
من املواضيع العســكرية ذات االهتامم املشــرك السيام التي تتعلق 

بالجوانب البحرية.

استقبل سعادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص العلوي قائد القوات الجوية 
والدفاع الجــوي مبكتبه يف معرض الدفاع الــدويل ” آيدكس 2015 ” اللواء 
بحري تريفري جونس قائد قوة الواجب633 االسرايل و الفريق جاويد أحمد 

رئيس أركان املنتجات الحربية الباكستانية 
جرى خالل اللقاء اســتعراض عالقات التعــاون املتميزة التي تربط دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة ودول الزوار خاصة ذات الصلة بشــؤون القوات 
الجوية والدفاع الجوي  وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشركة. 

اســتقبل العميد الركن صالح محمــد صالح العامري قائــد القوات الرية يف 
مكتبه باملعرض أمس كال عى حده الفريق أول ذكاءالله رئيس أركان القوات 
البحرية الباكســتانية و جوزيف رانك امللحق العســكري األمريي وذلك عى 
هامــش زيارتهم لفعاليات معرض آيدكس 2015. وتــم خالل االجتامع الذي 
حرضه عدد من ضباط القوات الرية وأعضاء الوفد املرافق للضيف، استعراض 
أوجه التعاون والتنســيق القائــم بني دولة اإلمارات العربيــة املتحدة ودول 
الزوار، إىل جانب مناقشة عدد من املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرك.

اســتقبل الفريــق الركن حمــد محمد ثــاين الرميثي رئيــس أركان القوات 
املســلحة مبكتبه يف معرض “ ايدكس 2015 الفريق أول سري أدريان برادشو 
نائــب القائد األعى لقــوات التحالف يف أوربا والفريــق أحمد قايد صالح 

نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري .
جرى خــالل اللقاء اســتعراض عالقــات التعــاون املتميــزة التي تربط 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة ودول الزوار خاصة ذات الصلة بالشــؤون 
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشركة. 

قائد القوات البحرية يستقبل مدير الكلية 
البحرية المصرية

قائد القوات الجوية يبحث التعاون 
العسكري مع كبار زوار معرض آيدكس

قائد القوات البرية يلتقي عددا 
من كبار العسكريين

رئيس األركان يلتقي عدد من كبار 
المسئولين  الزائرين للمعرض

نارص العلوي رئيس أركان املنتجات الحربية الباكستانيةالرميثي مع نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري

العامري مستقبالً رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية املرشخ مستقبالً مدير الكلية البحرية املرصية
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أبوظبي يف 25 فراير شــهد ســعادة 
اللــواء الركن ســامل هــالل الكعبي 
مســاعد رئيــس االركان لالحتيــاط، 
يف نادي القوات املســلحة بأبوظبي 
الــرشكاء  تكريــم  حفــل  أمــس، 
االســراتيجيني ملجلة “درع الوطن”، 
الــذي نظمتــه إدارة املجلــة عــى 
ومؤمتــر  معــرض  أعــامل  هامــش 
آيدكس2015، وكرمت من خالله 27 
رشيكا اســراتيجيا، نظري اسهاماتهم 
الفاعلــة يف انجــاح أهــداف املجلة 
وتجســيد رؤيتها ورسالتها، ومواصلة 

مسريتها.
حرض الحفــل عدد مــن قيادات 
وضباط  القوات املسلحة، ومجموعة 
مــن الشــخصيات العامــة، ولفيف 

من ممثيل بعــض الدوائر الحكومية 
والرشكات وسائل اإلعالم يف اإلمارات.
بهذه  ويف ترصيحــات لســعادته 
املناســبة، قــال اللــواء الركن ســامل 
هالل الكعبي مساعد رئيس االركان 
لالحتيــاط، إن الرشاكــة والتعــاون 
أصبحــا مثاال يحتذى بــه، ليس عى 
الصعيد املحيل أو اإلقليمي فحسب، 
بل عــى الصعيد الدويل أيضاً، وذلك 
بفضــل توجيهات القيادة الرشــيدة 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولة حفظه 
الله، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب رعاه الله، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبــي نائــب القائد االعى 

للقوات املسلحة.
وأضاف ســعادته أن “مجلة درع 
الوطــن”، حققــت الســبق يف رصد 

الصحفية  والتقارير  االخبــار  وجمع 
الخاصة بالقوات املسلحة بقطاعاتها 
كافــة، واســتطاعت توثيــق مراحل 
تطويــر القوات املســلحة منذ عهد 
املغفــور له بإذن الله تعاىل الشــيخ 

اللــــواء الكعـــــبي: »درع الوطـــن« توثـــــــق تطــــــــــــــــــــور قواتنــــا المسلحة
كرمت شركائها االستراتيجيين على هامش »آيدكس 2015«

تكريم نورث قروب

تكريم رشكة BAE سيستمز

تكريم رشكة لوكييت مارتن

تكريم أدنك

تكريم يورو ساتوري
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اللــــواء الكعـــــبي: »درع الوطـــن« توثـــــــق تطــــــــــــــــــــور قواتنــــا المسلحة

تكريم رشكة ساب

تكريم أوشكوش

تكريم معرض ديب

تكريم أدفانز إنرجريتد سيستمز

تكريم رشكة تالس

تكريم سيجم سفران

زايــد بن ســلطان آل نهيــان طيب 
اللــه ثــراه وحتى اآلن، مبــا يعكس 
رؤية واسراتيجية اإلمارات، ويواكب 
يف الوقــت ذاتــه تطلعــات القيادة 
الرشــيدة للدولة، ونحجت يف وضع 

اسراتيجية ممنهجة تدير من خاللها 
االســراتيجيني  مع رشكائها  التواصل 
عــى املســتوى املحــيل واإلقليمي 
والــدويل يف القطاعــات الحكوميــة 

والخاصة كافة.

الــرشاكات  أن  ســعادته  وأكــد 
الجهات  بــني مختلــف  املؤسســية 
يســهم يف تعزيز العالقــات الثنائية 
بني مختلف األطراف، ويرســخ مبدأ 
التعاون، ويؤدي إىل تحقيق األهداف 

املشــركة، الفتــا إىل أن مــا حققته 
“درع الوطــن” مــن رشاكات يوضح 
حجم العمل والخدمات التي تتبناها 
يف املجتمع بقطاعاته املختلفة، سواء 
العسكرية أو  اإلدارية أو االجتامعية.
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قطعت رشكة طريان أبوظبي أشواطا هامة يف مجال 
ما تقدمه من خدمات تنافســية  ذات مستوى عال  
، ومنها خدمات اإلسعاف  واإلخالء  الطبي الجوي.

ورصح السيد   خالد مشــهور الرئيس التنفيذي 
للقسم التجاري   يف طريان أبوظبي أن  رشكة طريان 
ابوظبي دشنت يف أكتوبر 2013  أول طائرة إسعاف 
مــدين  من نــوع Bell 412 EP   لصالح رشكة أدما 
العاملة  وما يتبعها من رشكات ) أدنوك ( بالتعاون 
مع رشكة اإلسعاف الوطني  ،إلنقاذ ا لحاالت الطارئة 
مــن املواقع البروليــة الرية  والبحريــة يف  إمارة 
أبوظبي. ولفت السيد   مشهور إىل أن رشكة طريان 
أبوظبي  تحرص  باستمرار  عى إمتالك األحدث يف 
عامل الطريان  ، وتحديث وترقية أســطولها ، وتنوع 
خدماتهــا لتبقــى يف صدارة  الــرشكات املتخصصة 
يف خدمات الطريان املروحي. وأشــار الســيد خالد 
مشــهور إىل أن  رشكة طريان أبوظبي  ســاهمت يف 
إنجــازات الهــالل األحمر   الســعودي  يف اململكة 

العربية السعودية 
يف مجال اإل سعاف  و اإلخالء  الطبي   وذلك من 
خالل  عقد معها منذ أربع ســنوات   ، موضحا أنها 
قدمت مبشــاركة الهالل األحمر السعودي  خدمات 
ملــا يقــارب الـــ )٢٠٤٥( مريض قدمــت عر هذه 
الطائرات املتخصصة   با إلســعاف وا إلخالء الطبي 
قبل   أربع سنوات وحتى اآلن ، مبعدل ساعات طريان 

تجاوزت الـ١٠٠٠ ساعه طريان ، وتنشط عملياتها يف 
موســمي الحج ورمضان املبــارك . يف مكة  املكرمة 
واملدينــة. من جانب اّخر ذكر الســيد  روبرت بول   
املدير التنفيذي لرشكة اإلسعاف الوطني  ) الرشيك 
الطبي ( أن الطائرة تتميز مبواصفات إسعافية عالية 
، وتضم رسيرين ملصابــني وثالثة مقاعد إثنان منها 
للمســعفني والثالــث إحتياطي ، كــام أن مقصورة 
اإلسعاف تحوي أجهزة أجهزة طبية متطورة تجعل 
منها غرفة عناية مركزة يف الجو، إضافة إىل احتوائها 
عى رسير خــاص باألطفال والرضــع ، يثبت وقت 
الحاجة، فالطائرة مخصصة إلسعاف جميع العاملني 

يف حقول النفط وأرسهم،  و أشار بول إىل أن عملية 
التواصل بني الحقل النفطي والطائرة تتم من خالل 
مركز إتصال أعد لهذا الغرض ويقع يف أبراج اإلتحاد، 
وأضــاف أن الطائرة تقدم خدماتها من خالل فريق 
طبــي ولوجســتي يضم نخبــة مــن ذوي الكفاءة 
العاليــة يف التعامــل مع األزمــات  ويضم موظفني 
مختصــني يف مجــال اإلتصــال إضافــة إىل طبيب 
يتواصل مع نظريه يف الحقل ملعرفة حالة املريض. و 
أشار  إىل أن الطائرة متواجدة بشكل دائم يف مطار 
طريان أبوظبي يف حال استعداد كامل عى  الساعة 

لإلستجابة ألي طلب إستدعاء.

أشــاد معايل الشــيخ حمدان بــن مبــارك آل نهيان 
وزير التعليم العــايل والبحث العلمي الرئيس األعى 
لجامعة اإلمــارات باالتفاقية التــي أبرمتها الجامعة 
مع مجموعة الهامــيل العاملية ومنحتها مبوجبها حق 
االمتياز الســتخدام بــراءيت اخراع يف مجــال تدوير 
مخلفات الكربون باســتخدام تقنيــة النانو الحديثة 

ملدة تراوح ما بني 12 إىل 15 سنة قادمة. 
وقــع االتفاقيــة خالل حفل أقيم أمــس عى هامش 
فعاليات “ آيدكس 2015 “ سعادة الدكتور عيل راشد 

النعيمي مدير الجامعة وســعادة السيد سامل محمد 
الهاميل رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاميل . 

وأضاف معــايل الوزير أن هذا اإلنجــاز هو األول 
من نوعه عى مســتوى جامعات الدولة وهو متيز 
مؤسيس فريد يأيت ترجمة لتوجيهات نحو الريادة 
والتميــز واالبتكار لتحقيق رؤيــة اإلمارات 2021 
من قبل القيادة الحكيمة برئاســة صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة “ 
حفظه الله “ ورؤى صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم ديب “ رعــاه الله “ وبدعم 
واهتامم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات 

املسلحة . 
وأكد معاليه أن جامعة اإلمارات تجسد رؤية القيادة 
الرشــيدة نحو إيجاد الحلول املتجــددة يف املجاالت 
اإلســراتيجية عــى املســتويات املحليــة واإلقليمية 

والعاملية.

طيران أبوظبي  ريادة في خدمات الطيران المروحي 
واإلسعاف الجوي 

جامعة اإلمارات تمنح في »آيدكس« امتياز استخدام براءتي اختراع 
لمجموعة الهاملي لتدوير مخلفات الكربون.
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أعلنت رشكة أبوظبي لبناء السفن، الرشكة الرائدة 
يف مجــال بنــاء وصيانــة وإعادة تأهيــل القطع 
البحرية املدنية والعسكرية والتجارية، أمس عن 
االنتهاء من املرحلة الثانيــة من مرشوع غناضة، 
حيث سلمت 24 سفينة غناضة للقوات البحرية 

اإلماراتية.
وأكــد الدكتــور خالــد املزروعــي، الرئيــس 
التنفيذي لرشكة أبوظبي لبناء الســفن ، مواصلة 
العمل مع قوات البحرية اإلماراتية عى أســطول 
سفن غناضة، معتراً تجهيز قوات البحرية بأفضل 
الســفن يف فئتهــا مصدر فخر واعتــزاز كبريين ، 
وشــكر قوات البحريــة اإلماراتية عى اســتمرار 

ثقتهم بقدرات أبو ظبي لبناء السفن.
ويعد زورق غناضة الرسيع سفينة قتالية عالية 
الرسعة ومتعــددة األدوار بطــول 27 مراً ميكن 
استخدامها كوحدة ضمن قوة مهامت، أو كوحدة 

واحدة بذاتها، أو يف العمليات غري القتالية. 
وتتميــز زوارق غناضــة الرسيعــة بنظام دفع 
 MTU يتكون من محركني نفاثني مائيني من طراز
رولز رويس FF 600 مينحان الســفينة رسعة 45 

عقدة. 
وقامــت أبوظبــي لبناء الســفن ميوجب هذا 
املرشوع بتسليم 12 سفينة جديدة وتحديث 12 
ســفينة غناضة أخرى. وقد تــم تحديث وتعديل 

ســت ســفن لتصبح قوارب حربية مع قاذفات، 
حيث ضمت بنادق نيمو عيار 120 مم، وبندقية 
عيار 12.7 مم يف مؤخرة السفينة. كام تم تجهيز 
السفن برادارات مع تكنولوجيا GEM، وتحديث 
أجهــزة االتصــال VHF/UHG. كام تم تحديث 
وتعديل ست سفن أخرى الســتخدامها كقوارب 
قتالية، حيث ضمت بندقية عيار 27 مم وبندقية 
عيار 12.7 مم وتســتطيع الســفينة استيعاب ما 

يصل إىل 40 فرداً من مشاة البحرية.
وقامــت رشكة أبوظبــي لبناء الســفن، ضمن 
مــرشوع غناضة الجديــد، ببناء هيكل وســطح 

الســفينة، فضالً عن ترتيب غرفة القيادة وجوف 
السفينة، حيث تم بناؤها من األلومنيوم. 

وتضم جميع السفن مجموعة النظم القتالية، 
والتــي تتضمن قدرات ونظــامً صاروخية ميكنها 
العمــل ضمن مهامت جامعيــة أو فردية. ويتيح 
الرادار GEM للســفن معرفة مؤرشات وبيانات 

املسار الصحيح.
يشــار إىل أن رشكة أبوظبي لبناء الســفن التي 
تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعتر إحدى الرشكات 
الرائدة يف مجــال بناء، وصيانــة، وإعادة تأهيل 

القطع البحرية املدنية والعسكرية.

 أبوظبي للسفن تسلم البحرية اإلماراتية 24 سفينة
تتميز بالقتالية العالية وتعدد األدوار

تعرض وزارة الداخلية األجيال الحديثة للتقنيات 
وتطرح العديد من خدماتها اإللكرونية املتطورة 
الجديــدة عر جناحها يف معــرض ومؤمتر الدفاع 

الدويل “آيدكس 2015” 
وقال اللــواء الدكتور أحمد نــارص الرييس مدير 
عــام العمليــات املركزيــة برشطــة أبوظبي إن 
معــرض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس 2015 “ 
يعد حدثــا بالغ األهمية ألنه يؤكــد ريادة دولة 
اإلمــارات يف صناعــة املعــارض إقليميــا ودوليا 
وبــات موضــع اهتــامم دويل وواجهــة مرشفة 
لدولــة اإلمارات العربية املتحدة ومرآة عاكســة 

للتطور والتقدم التنموي الذي تشهده الدولة يف 
املجاالت كافة . 

وأضاف أن معــرض “آيدكس” ميثل نافذة مهمة 
لاللتقــاء بني الــرشكات املعنية مبعــدات الدفاع 
والخراء املعنيني بهذا املجال الفتا إىل أن املشاركة 
يف املعــرض تتيح للزائرين االطالع عى الخدمات 
اإللكرونية التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور 
وعــرض أحــدث مشــاريع أنظمــة املعلومات 
والرويــج للخدمات اإللكرونيــة املتعددة فضال 
عــن نــرش الوعي لــدى أفــراد املجتمــع كافة 
ومؤسسات األعامل بـأهمية االستفادة من هذه 

الخدمات. وقال العميد مهندس حســني الحاريث 
مدير مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي 
إن املديرية تشــارك يف املعرض من خالل اطالع 
الزوار عى األنظمة والحلول التقنية املستخدمة 
يف مجــال الســالمة املروريــة وأنظمــة الضبط 
املروري وأنظمة رصد متجاوزي اإلشــارة الحمراء 
وتعريفهم مبركز األنظمة املرورية الذكية والذي 
يتضمــن أنظمة تتبع وتوزيــع الدوريات ونظام 
إدارة ســالمة التحويــالت املرورية ونظام تحليل 
الحــوادث املروريــة ونظــام التوعيــة املرورية 

الذكية.

»الداخلية« تعرض األجيال الحديثة من التقنيات في »آيدكس 2015«
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أشــاد عامــر الطبــاع مدير عــام معــرض ومؤمتر 
قــوات العمليات الخاصة “ ســوفكس “ يف األردن 
باإلنجــازات الكبــرية واملتميزة التــي حققتها دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة يف مختلــف املجاالت 
والقطاعــات يف ظل قيادتها الرشــيدة التي جعلتها 

منوذجا للتطور والنهضة والتميز يف كل املجاالت. 
وقال الطباع إن “ ســوفكس “ الذي تعقد دورته 
الـ/ 11 / خالل شهر مايو القادم يف العاصمة األردنية 
عامن .. يســري عى خط تكاميل وتعاون اسراتيجي 
مــع معرض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس “ الذي 

تستضيفه العاصمة أبوظبي. 
وأكد مدير عام “ ســوفكس “ أن هذه املؤمترات 
واملعــارض املتخصصــة ومبا تقدمه مــن أحدث ما 
توصلــت إليــه التكنولوجيا والصناعــات الدفاعية 
املتطــورة .. تعــد ملتقى عامليا لكريــات الرشكات 
املصنعة للســالح والذخرية واملستلزمات العسكرية 
ومنصة هامة الستعراض وتبادل الخرات والتجارب 
مام يصــب يف تعزيز قدرات الجيش واملؤسســات 
العســكرية.  وأعرب عن إعجابه مبســتوى التنظيم 
املتميز ملعرض “ آيدكس 2015 “ - الذي يستضيفه 
مركــز أبوظبي الــدويل للمعارض خــالل الفرة من 
/ 22 / إىل / 26 / مــن شــهر فرايــر الجاري - ويف 

كل دوراته الســابقة وهو ما يؤكده 
اإلقبــال املتزايد للــرشكات العارضة 

 .. الدفاعيــة  التســليحية  ملنتجاتهــا 
إضافــة إىل األعداد الكبــرية من الوفود 

الزائرة من مختلف دول العامل. 
وأكد عمق عالقات التعاون والرشاكة التي 

تربط قياديت وشــعبي اإلمــارات واألردن والتي 
أسس دعامئها املغفور لهام الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان وامللك الحسني بن طالل. 
ومثن الطباع جهود صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة “ حفظه الله “ 
وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم ديب “ رعاه الله “ وصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعى للقوات املسلحة يف تهيئة مقومات 

نجاح مؤمتــر ومعرض “ آيدكس “ مام جعله 
منصة عاملية مبثل هذا الحجم واملكانة. 
وبشــأن معرض ومؤمتــر قوات 

العمليات الخاصة “ سوفكس 
“ .. قــال الطبــاع إنــه 

مــن أكــر املعــارض 
كل  ويقام  واملؤمترات 
قاعــدة  يف  ســنتني 
امللك عبدالله األول 
يف عامن يف األردن 
جاللة  رعاية  تحت 
امللك عبد الله الثاين 
األمري  سمو  ورئاسة 
فيصل بن الحســني 
القوات  بدعم من  و 

املسلحة األردنية. 
ينطلق  أنه  إىل  وأشار 
املعــرض  مــع  تزامنــا 
مؤمتر “ ســوفكس “ الذي 
يتضمن سلسلة من حلقات 
دراســية شــاملة وموضوعية 
لكبار املســؤولني العســكريني 
من جميــع أنحاء العامل و يقدم 
معالجة ملجموعة واسعة من القضايا 
الراهنة ذات الصلة مبكافحة االرهاب 

واألمن الداخيل.

اإلمارات نموذج للتطور والنهضة 
والتميز في مختلف المجاالت

مدير عام معرض »سوفكس« :

26 فرباير 2015

مــن املقرر تنظيم معرض يوروســاتوري، وهو أحد 
أهــم املعــارض يف العــامل للدفــاع األريض والدفاع 
الجوي واألمني، يف العاصمة الفرنسية باريس العام 
القــادم، ولهذا تجــري االســتعدادات لتنظيم هذا 

الحدث عى قدم وساق.
وترشف مجموعة COGES عى تنظيم املعرض 
الــذي يجــري تنظيمــه كل عامني يف شــهر يونيو، 
ويعتــر املعرض أحــد أكر املعــارض املتكاملة من 

حيث شمولية املنتجات املعروضة فيه.
ومتنح مجموعــة COGES الــرشكات العارضة 
فرصة ذهبية للتواصل مع عدد كبري من كبار الزوار، 

كام تقدم مجموعة كبــرية ومختلفة من الخدمات 
املهمة ملساعدة تلك الرشكات يف تطوير مشاريعها، 

وتوسيع رقعة عملياتها.
وقــد كان معــرض يوروســاتوري للدفاع األريض 
والدفاع الجوي واألمني يف دورته األخرية عام 2014 
معرضا عامليا بكل املقاييس، وهو ما أكدته مشاركة 
ســت دول جديدة. ونجح املعرض يف دورته املشار 
إليهــا يف تلبية توقعات عدد كبــري من املتخصصني 
واملســؤوليني الحكوميــني. وقــد شــارك يف معرض 
يوروساتوري للدفاع األريض والدفاع الجوي واألمني 
يف دورتــه األخــرية عــام 2014 نحــو 1.507 رشكة 

عارضة )%70 منهــا عاملية( متثل 59 دولة، وقامت 
بعرض منتجاتها داخل صاالت املعرض وخارجه عى 
مســاحة تقدر بحوايل 175.964 مرا مربعا.  وجاء 
معرض يوروساتوري للدفاع األريض والدفاع الجوي 
واألمنــي يف دورته األخرية عــام 2014 ليؤكد دوره 
املعــروف يف مجــال األمن الداخــيل واألمن املدين 
وأمن الرشكات من خالل مشــاركة عــدد كبري من 
الزوار والوفود العاملــة يف تلك املجاالت، باإلضافة 
إىل عدد كبــري من الهيئات والجهات واملؤسســات 
التابعة لوزارة الداخليــة. وقد طرح أكرث من 50% 

من الرشكات العارضة حلوال أمنية عدة.

معرض يوروساتوري يستعد إلطالق دورته الجديدة العام القادم
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عقــد مؤمتــر الدفــاع لالبتــكار والتكنولوجيــا 
)DITEC( 2015 تحت شــعار “مــن الفكر إىل 
التطبيق”، أمس،  ضمن فعاليات معرض ومؤمتر 
الدفاع الــدويل )ايدكــس 2015 (  بالتعاون بني 
“توازن”٬ رشكة االســتثامرات االســراتيجية، مع 
لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا لتسليط الضوء 
عى أحــدث التوجهات العلميــة والتكنولوجية٬ 

واالبتكار يف مجال الدفاع واألمن الوطني.
واجتمع مســؤولون حكوميون وعســكريون، 
إىل جانــب مجموعة من صناع القــرار والخراء 
والجهــات املعنية بهــذا القطاع حيث ناقشــوا 
أحــدث التوجهات التي تؤثر عــى قطاع الدفاع 
وانعكاســاتها عى األمن الوطني. وقدم الدكتور 
جاسم العيل، مستشار توازن خالل املؤمتر عرضاً 
حــول الجوانب الهندســية، البحثيــة ومبادرات 
التنمية وآفاقهــا يف متكني واســتدامة التطور يف 

القطاع الدفاع اإلمارايت.
ومبشــاركة وزارة دفاع دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة كرشيك اسراتيجي ولجنة أبوظبي لتطوير 
التكنولوجيا كمنظم للحدث، يجمع املؤمتر القادة 
العامليني الســتعراض قصص النجــاح من مختلف 
أنحــاء العامل حول االبتــكار والتكنولوجيا يف قطاع 
الدفــاع، وعــرض أحــدث التقنيــات وتطبيقاتها، 
فضالً عن مناقشــة طرق االستفادة من االبتكارات 

العســكرية ضمــن القطــاع املــدين. وســيتناول 
املتحدثون املتطلبات املســتقبلية لقطاع التصنيع 

االمني والدفاعي لدولة اإلمارات.
وقال ســعادة ســيف محمد الهاجري الرئيس 
التنفيذي لـ” توازن القابضة”: “تحتل قضايا األمن 
والدفاع أولوية رئيســة للدول من مختلف أنحاء 
العامل٬ حيث يستمر هذا القطاع يف التطور بوترية 
متسارعة وذلك بفضل االبتكارات الجديدة التي 
يشــهدها. وأصبح من الرضوري للدول أن تبقى 
عــى اطالع دائــم  بأحدث التطــورات  لضامن 
حاميتها واســتدامتها، وهذا ما دفعنا لدعم هذا 

الحــدث كــراٍع رئييس. وتعــد مشــاركة الخراء 
الدوليــني وصناع القــرار أمراً هاماً للمســاهمة 
تبادل املعرفة بهدف الحفاظ عى األمن الوطني 

وتعزيزه٬ ودعم استدامته.” 
ويشهد املؤمتر مشاركة مجموعة من املتحدثني 
مــن دولــة اإلمــارات والذين ميثلــون عدد من 
الجهات مثل: وزارة الدفاع، لجنة أبوظبي لتطوير 
القابضــة”، رشكــة مبادلة  التكنولوجيا،”تــوازن 
للتنمية، وكالــة اإلمارات للفضاء، جامعة خليفة، 
معهد مصدر للعلــوم والتكنولوجيا، رشكة برول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( وجامعة اإلمارات.

توازن تسلط الضوء على أهمية العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار في مجال الدفاع واألمن الوطني

سيف الهاجري:
أصبح من الضروري للدول 
أن تبقى على اطالع دائم  
بأحدث التطورات  لضمان 

حمايتها واستدامتها

انطلقــت أمس أعامل مؤمتــر “ الدفاع لالبتكار 
والتكنولوجي 2015 “ تحت شــعار “ من الفكر 
إىل التطبيــق “ .. وذلك ضمــن فعاليات معرض 

ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس 2015 “. 
ويهدف املؤمتر إىل تسليط الضوء عى أحدث 
التوجهــات العلمية والتكنولوجيــة واالبتكار يف 

مجال الدفاع واألمن الوطني. 
وناقش مســؤولون حكوميون وعسكريون إىل 
جانب مجموعة من صناع القرار والخراء وممثيل 
الجهات املعنية بهذا القطاع .. أحدث التوجهات 

التــي تؤثر عى قطاع الدفاع وانعكاســاتها عى 
األمن الوطني. 

و جمع املؤمتر القادة العامليني الستعراض قصص 
النجــاح مــن مختلف أنحــاء العامل حــول االبتكار 
والتكنولوجيا يف قطاع الدفاع وعرض أحدث التقنيات 
وتطبيقاتها فضال عن مناقشــة طرق االستفادة من 

االبتكارات العسكرية ضمن القطاع املدين . 
وركز املشــاركون عى أهميــة التعاون بني 
املؤسســات التعليميــة الجامعيــة والرواد يف 
قطــاع الدفاع إىل جانب ســبل حامية امللكية 

الفكريــة يف هذا املجال. كام تناول املتحدثون 
املتطلبات املســتقبلية لقطاع التصنيع االمني 

والدفاعي لدولة اإلمارات . 
وشهد املؤمتر مشاركة مجموعة من املتحدثني من 
دولة اإلمارات والذين ميثلون عددا من الجهات مثل 
وزارة الدفــاع ولجنة أبوظبي لتطويــر التكنولوجيا 
“ تــوازن القابضة “ ورشكة مبادلــة للتنمية ووكالة 
اإلمــارات للفضــاء وجامعة خليفــة ومعهد مصدر 
للعلوم والتكنولوجيا ورشكة برول أبوظبي الوطنية 

“أدنوك” وجامعة اإلمارات.

مؤتمر »الدفاع لالبتكار والتكنولوجيا 2015« يسلط الضوء على أحدث التوجهات 
العلمية والتكنولوجية واالبتكار في مجال الدفاع واألمن الوطني
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أمل الحوسني – درع الوطن
يتميز تصميم مركبة “حفيت” للدفاع الجوي الذي 
اقرحته الرشكتان “إم يب دي أيه” و”منر للسيارات”  
بتوظيفه للنظم القتالية املتعددة األغراض من “إم 
يب دي أيه” ، مبا يف ذلك برج التســليح، وأجهزة 
االستشعار، ونظم التعرف 
عى العــدو والصديق 
التلقائيــة، وصواريخ 
ومنصة  “ميسرال”، 
القيــادة واإلطــالق، 
املقصــورة،  ومعــدات 

التي ســيتم تركيبها عى مركبة “حفيت 640 أيه” 
املدرعة الخفيفة.

ســيتيح الجمع بني النظم القتاليــة املتعددة 
األغراض والجيل الجديد من صواريخ ميســرال 
من “إم يب دي أيه” وتركيبها عى أحدث مركبات 
“منــر” قدرات دفــاع جوية متنقلــة ال مثيل لها 
لحامية الكتائب والقوافل املدرعة أثناء املناورات 

وكذلك األصول والبنى التحتية الرية.
وأكملت الرشكتان بالفعل الدراسات الهندسية 
األولية وهي يف مرحلة الدمج الكامل للنظم حال 
تلقي الطلبات. ومعظم مكونات مركبة “حفيت” 

مركبة »حفيت« قدرات دفاع جوية متنقلة ال مثيل لها

مريم الرميثي – درع الوطن
أشاد سورين انكيتسكو وكيل وزارة االقتصاد الروماين 
مبعرض ومؤمتــرات الدفاع الــدويل “آيدكس 2015” 
وأهميته العاملية باعتبــاره منصة لتقنيات الدفاع يف 

املستقبل.
وأعرب يف ترصيح لنرشة “درع الوطن” عن خالص 
تقديره وشكره إىل حكومة دولة اإلمارات عى دعوتهم 
لحضور هذا املحفل العاملي الذي يضم تحت ســقفه 
مختلف الخرات يف مجال التقنيات العسكرية. وقال: 
بحكــم عمــيل يف وزارة الدفــاع الرومانية لســنوات 
عديــدة، أتيحت يل فرصة لزيارة العديد من املعارض 
العسكرية العاملية، ومعرفة الفرق بينها وبني آيدكس، 
وميكنني أن أقول أن معرض آيدكس ليس فقط مجرد 
حــدث، وليس فقط معرض، هــو اآلن أكرث من ذلك، 
هو منر للتكنولوجيا العســكرية املستقبلية، ومنصة 
لعــرض أحــدث التقنيــات العســكرية. وأضاف: يف 
الوقــت الحــايل تتطلب الظروف املحيطــة بأن نركز 
يف صناعة الدفاع لتعزيــز األمن القومي، ويف الوقت 
نفســه فأن هــذه الصناعات العســكرية تعمل عى 
تطويــر االقتصاد، وخلــق املزيد من فــرص العمل، 
وإتاحــة الفرصة إلجراء البحــوث العلمية التي تفيد 
الجوانب املدنية والعســكرية. وأعــرب وكيل وزارة 
االقتصاد الروماين عن ثقته بأن يحقق معرض آيدكس 
لهذا العام نجاح منقطع النظري، لعدة أســباب، وأكد 

بأن هناك العديد من الدروس املستفادة حول الدفاع 
يف املستقبل يطرحها املعرض يف دورته لهذا العام.

وأشــاد بعمــق العالقات الوطيدة بــني جمهورية 
رومانيــا ودولة اإلمــارات، مؤكداً أن حضــور الوفد 
الرومــاين لفعاليــات آيدكس يعكس اهتــامم بالده 
بتطويــر عالقات التعــاون بني البلديــن يف مختلف 
والسياســية.  واالقتصاديــة  العســكرية  املجــاالت 
وأشــار إىل زيارة الوفــد االقتصادي اإلمــارايت مؤخراً 
إىل جمهورية رومانيا وتشــكيل اللجنــة االقتصادية 
املشركة بني دولة اإلمارات وجمهورية رومانيا والتي 
تعمل عى تعزيز الروابط االقتصادية واالســتثامرية 

والتجارية بني البلدين، وتحديداً يف القطاعات الهامة، 
التي يعول عليها لدعم مســرية التنمية الشاملة، مثل 
املشــاريع الصغرية واملتوســطة والصناعــة والزراعة 
والصحة، باإلضافة إىل مشــاريع الطاقــة. ويف الختام 
أعــرب ســورين انكيتســكو وكيــل وزارة االقتصــاد 
الرومــاين عــن تطلع بــالده إىل املزيد مــن التعاون 
العســكري مع دولــة اإلمارات، وخاصــة يف مجاالت 
التدريب وتبادل الخرات فيام يخص صناعة األنظمة 
غري املأهولة UAV’s، ومختلف الصناعات العسكرية 
مبا يلبي احتياجات القوات املســلحة يف كل من دولة 

اإلمارات وجمهورية رومانيا.

آيدكس منبر للتكنولوجيا العسكرية المستقبلية
وكيل وزارة االقتصاد الروماني:
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جاهزة وهي تأيت كوحدات تركيبية.  
أمــا النظــم القتاليــة املتعددة األغــراض من 
“إم يب دي أيــه” فهــي تخدم حاليــا العديد من 
القــوات املســلحة حــول العــامل، ويتألف برج 
التســليح من مستشــعر حراري لــألداء النهاري 
مبيزة اســتقرار الدوران وهو متكامل مع محدد 
ليزري للمســافات. ومع أربعــة صواريخ “آي آر 
ميســرال” الجاهزة لإلطالق من “نســق أطلق 
وانس”، ستتمكن مركبات “حفيت” من اعراض 
طائفة واســعة من التهديدات -املقاتالت العالية 
املناورة، واملروحيات القتالية، والطائرات القتالية 

مــن دون طيار، والصواريــخ الجوالة- ويف مدى 
يتجاوز 6 كلم وارتفاعات تصل إىل 5000 مر. كام 
أن قــدرات التنقل العالية لـ “حفيت” وانخفاض 
أعباء طاقم التشــغيل وفــرة رد الفعل القصرية 
ســتوفر لقوات الدفاع الجــوي قوة إطالق عالية 
ضد الهجامت املؤكــدة: حيث ميكن لوحدة من 
ســتة مركبات “حفيت” أن تشــتبك مع ما يصل 
إىل 24 هدف مختلف قادم من أي اتجاه يف أقل 
من 20 ثانية، مــع القدرة عى إعادة تحميل 48 
صاروخ ميســرال )8 صواريخ ميســرال إضافية 

داخل حاوية مركبة حفيت(.

أمل الحوسني – درع الوطن 
تشــارك مجموعــة الحمــراء يف معــرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل آيدكــس 2015 وهي تزداد وهجاً 
مبرور 33 عاماً من تأسيسها، وهي رشكة إماراتية، 
وقــد التقت نــرشة درع الوطــن بالســيد زياد 
الصوص مدير اداري برشكة الحمراء حيث حدثنا 
قائالً: تأسســت مجموعة الحمــراء يف عام 1982 
يف ابوظبــي هي عبارة عــن مجموعة متخصصة 
يف مجال الدفاع واألمن واالســتخبارات ومكافحة 
التجســس، وكام أصبح لدينا ورشــة منذ تســع 
ســنني تختــص بتوفري حلــول مصممــة خصيصاً 

للعمــالء يف كل مــن القطاعــني العــام والخاص 
بهدف ضامن تقديم مســتقبل افضل وأكرث اماناً 
لعمالئنــا وســيادتهم. وأضاف: عــى مدى مدار 
الســنوات الثالثة والثالثني املاضية، قمنا بتأسيس 
اسراتيجيتنا عى مبدأ راســخ وهو أن التغيريات 
التي يشــهدها العامل اليوم تتطلــب منا االعداد 
والتطوير الكايف واملطلوب ملواجتها وامليض قدماُ، 
ومــن هذا املنطلق، تســعى رشكــة الحمراء الن 
تصبح واحدة من الرشكات املحلية األكرث موثوقية 
يف صناعتنا،  وقد ترجمة هذا الثقة بالحصول عى 

عقود صيانة مع حرس الرئاسة والرشطة.

مجموعة الحمرا تقدم حلوالً 
مبتكره لعمالئها خالل المعرض

متثــل الصناعــات العســكرية يف دولــة 
االمــارات العربيــة املتحــدة أحــد أهم 
مظاهر التقــدم الصناعي  والتقني الذي 
تشــهده الدولة، حيث يعد هذا القطاع 
مكمــالً ملنظومــة التقــدم والتطــور يف 
الكثــري من مجــاالت التصنيــع مبختلف 
املجــاالت، إذ أصبحت اإلمــارات قاعدة 
صناعية لســلع اســراتيجية عديدة. كام 
أن التصنيع العســكري ميثل البعد اآلخر 
لالســتفادة من االنجــازات النوعية التي 
حققتها الدولة يف محاور اقتصادية أخرى 
مثــل صناعة املعارض، حيث يعد معرض 
“آيدكــس 2015” أحــد أضخــم وأهــم 
الواجهات العاملية التــي تتبارى كريات 
الــرشكات الدفاعية  يف عرض ما منتجاتها 

من خالله.
إن وجود مئات الــرشكات الدفاعية عى 
أرض اإلمــارات كل ســنتني مــن خــالل 
معــرض “آيدكس” ميثل فرصــة حقيقية 
لالحتكاك بالخــرات والتطورات التقنية 
العامليــة، كام يعد فرصة مثالية للرشكات 
العامليــة للتعرف عى إمكانيات وقدرات 
دولة اإلمارات، ما يولد فرصاً هائلة إلقامة 
رشاكات التعاون من خالل ضامن مصالح 

مشركة للجانبني.
وأخــرياً نقــول إن التقــدم والتطــور يف 
قطاعــات الصناعات املدنيــة بالدولة يف 
مجاالت كثرية انعكس بشكل إيجايب عى 
الصناعات العســكرية القامئــة بالدولة، 
وجعلها تتطور وتنمو بشكل رسيع جداً.

آيدكس... 
وصناعاتنا العسكرية

املقدم ركن / يوسف جمعة الحداد
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أزاحت منــر للســيارات، الرشكة اإلماراتيــة لتصنيع 
املركبات العسكرية ، الستار عن مجموعة من آلياتها 
الجديدة يف معــرض آيدكس ، بالتزامن مع تعاقدها 
مــع رشكة ألرا إليكرونيكس ألنظمــة الدقة الجوية 
والريــة ، تــزود مبوجبــه األخرية ، أســطول منر من 
املركبات الرباعية والسداسية الدفع بهيكل إلكروين 

جديد قابل للتوسع . 
وكشــفت منر أنه ســيتم تصنيع جميع آلياتها يف 
منشــأة اإلنتاج الجديدة والفريدة من نوعها والتي 

تقع يف مجمع توازن الصناعي بأبوظبي. 
وتتضمن املجموعة الجديدة تســع آليات مدرعة 
وغــري مدرعة واملزودة بأنظمــة محدثة والتي تقدم 
أداء معزز، وتشــمل هذا اآلليــات مدرعة الحفيت، 
العجبان 440، 640 تالون، الحفيت إيه يب يس2 + يب 
أم اس، العجبان اس او يف، الحفيت 620 اس شــيلر، 
الحفيــت ايه يب يس1 + ار دبليــو اس، أي اس يف 3 
والعجبان 440 ايه. وقال الدكتور فهد سيف هرهرة، 
الرئيس التنفيذي لرشكة منر للســيارات: متاشــياً مع 
التزامنــا بتعزيز اإلبداع الهنديس واالختبار الشــامل 
والتصميــم والتصنيــع املتكامل آللياتنــا وفقاً ألعى 
املعايــري العامليــة، نقدم لعمالئنا عــدد من اآلليات 
التي ميكنهم االعتامد عليها والتي تتمتع بأداء يعتر 
األفضل بني منافساتها يف مختلف البيئات والظروف 
القاســية. وتأيت منشــاة االنتاج الجديدة الهادفة اىل 

زيادة قدراتنا التصنيعية وتطويرها، لتعكس الطلب 
املتزايــد عى منتجاتنا خالل األعــوام املاضية، حيث 
ستســاهم هذه املنشــأة يف تعزيز مكانتنا يف سوق 
اآلليات الدفاعية وتلبية متطلبات عمالئنا.  وستصنع 
منــر كافة آلياتها يف منشــأتها الجديــدة يف ابوظبي 
واملتوقع افتتاحها بنهاية عام 2015، والتي متتد عى 
مساحة 37,500 مر مربع وتجمع تحت سقف واحد 
بــني كافة أعامل التصنيع، بــدًء بأعامل قص الفوالذ 
وتســويته واللحام والتجميع والطــالء والتحقق من 
الجودة واختبار اآلليات، وصوالً إىل تصميم النامذج 
وتصنيع اآلليات املدرعة. كام تقوم منر حالياً بإنشاء 
مضامر خارجي كجزء من املنشــأة الجديدة الختبار 

قدرة تحمل وأداء آلياتها املصنعة وفقاً ألعى املعايري 
العامليــة. وتســتعرض منر آليتــان كانتا قــد حظيتا 
بشهرة كبرية وســمعة طيبة بني زوار املعرض، وهام 
اآلليــة الدفاعية الحفيت سداســية الدفع والتي تم 
تطويرها لتصبح آلية متعددة االســتخدامات مزودة 
بأبــراج تحكــم تكتيكية من نوع يب ايــه أي ومدفع 
رشاش عيار 30 ملم؛ وآلية العجبان التي تعد أحدث 
اآلليــات غري املدرعة ذات الدفــع الرباعي واملزودة 
بهيــكل متعدد االســتخدامات وإضافات هندســية 
حديثــة كنظــام إدارة الطاقــة والبنيــة الكهربائية 
الجديدة ولوحة القيــادة الجديدة واملقاعد والقطع 

الداخلية والعجالت وتصميم املقصورة.

 نمر تكشف عن تسع آليات جديدة في آيكدس
تعاقدت مع ألترا إليكترونيكس لتقديم هيكل إلكتروني لمركباتها

سفينة اليوم... زورق »الوتيد« التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
يشارك زورق القطر واملســاعدة “الوتيد” التابع 
لجهــاز حاميــة املنشــآت الحيوية والســواحل 
ضمن فعاليات معرض الدفاع البحري “نافدكس 
2015” ويعتر “الوتيد” من أهم القطع البحرية 
التي تقــوم بتنفيذ املهام الرئيســية للجهار مثل 
عمليــات البحــث واإلنقــاذ، مبا يتمتــع به من 
معدات متطــورة وحديثة، فقد تــم تزويد هذا 
النــوع من الزوارق مبجموعة كاملة من املعدات 
املخصصة ملساعدة السفن املترضرة أو املعطوبة، 
وكذلك تنفيــذ عمليات اإلغاثة الرسيعة ملا يصل 
إىل 35 شــخصاً، فضالً عن توفرهــا عى معدات 

قادرة عى احتواء اآلثار البيئية الســلبية املرتبة 
عى ترسب كميات كبرية من النفط يف البحر، كام 
أنها تتمتع بقدرة عاليــة عى الدفاع عن النفس 

وتأمني الحامية الالزمة لها أثناء اإلبحار. 
 وجــاء بنــاء هذا الــزورق املتطــور من قبل 
رشكة ديب للهندســة وصناعة السفن، ويعتر من 
القطع البحرية الهامة التي تعكس مدى التطور 
الكبري الذي شهده جهاز حامية املنشآت الحيوية 
والســواحل ســعياً نحو تنمية مســتدامة ضمن 
رؤية شــاملة ومســتقبلية لهذا الفرع الهام من 

أفرع القوات املسلحة اإلماراتية. 

 جديــر بالذكــر أن جهاز حامية املنشــآت 
الحيوية والســواحل قد تم أسيســه يف شــهر 
مايو من عام 2007 بناًء عى قرار رئايس صادر 
يف نفــس العام لفــرض مهام األمــن والحامية 
الالزمــة لكافة املنشــآت واملرافــق البحرية يف 
الدولة ويتكون الجهاز من ثالثة أفرع رئيســية 
هــي “مجموعة حــرس الحدود” املنــاط بها 
مهمة حفــظ األمن عند الحدود الدولية الرية 
وحراسة املنشــآت الحيوية، وكذلك “مجموعة 
حرس الســواحل” التــي تتوىل مهمــة حامية 

املنشآت الحيوية البحرية.



201515

تســتعد مجموعــة باراماونــت لتصنيــع طائرة 
AH-  الالستطالع الخفيفة املتقدمة والعالية األداء

RLAC  مبــا يف ذلك بنــاء مصنع متطور ومدرج 
جديد مخصص لهذا الطائرة. وتأيت هذه الخطوة 
يف ضــوء االهتــامم العاملي يف قطــاع الطريان ال 
ســيام من قبل القوات الجوية يف الرشق األوسط 

وأماكن أخرى يف العامل.
ومنذ أول أول طلعة جوية  يف يوليو 2014، نجح 
هذا الطــراز من الطائرة بإكامل 65 ســاعة اختبار 
طــريان دون أي حــوادث. ويجــري اآلن التحضري 
إلطالق املرحلة الثانية من اختبار الطائرات لتشمل 
جوانب أخرى هامة فيام يتعلق بأداء الطائرة مبا يف 
ذلك الخدمات األرضيــة وأنظمة هياكل الطائرات، 
مركــز الثقل، ونطاقات األداء  وقدرات الهبوط عى 

أرايض عشبية.
ويف هذا الصدد، قال آيفور إيشيكويتز، املؤسس 
والرئيس التنفيذي ملجموعة باراماونت: “إن تجربة 
تطوير مفهوم طائرة االســتطالع الخفيفة املتقدمة 
والعاليــة األداء AHRLAC حقــق املفهــوم الذي 
سعينا إليه يف مجموعة باراماونت. وقد رأينا اهتامماً 
كبرياً عر نقاشــاتنا مع كافة العمالء املحتملني حول 
العامل وخصوصاً العمالء من منطقة الرشق األوسط 

خــالل عرض منــوذج الطائــرة يف معــرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل آيدكس. لقد راعينا يف تصميم لطائرة 
االســتطالع الجديدة أن تكون مستندة عى عنرص 
االبتكار وأن تكون متعددة املهام وذات كفاءة من 
ناحية التكلفة وموامئة ملختلف البيئات وقادرة عى 
التغلب عى التحديات التي تواجه القوات الجوية 

يف املنطقة.” 
وكانــت مجموعة باراماونت قــد حددت موقعاً 
يتيــح لها بنــاء املصنع املتطور لهــذه الطائرات يف 
جنــوب أفريقيــا، حيث وصل التخطيــط يف موقع 

املصنع إىل مراحل متقدمة. وسيلتزم املصنع مبعايري 
بيئيــة عالية ليكون بذلك واحداً مــن أكرث البيئات 

التصنيعية اخرضاراً يف جنوب أفريقيا. 
 وســوف يتم بناء املصنع وفقاً لتقنية بناء املعيد 
)ADM( لتكون بذلك منســجمة مع نفس املعايري 
التي اســتخدمت يف تطوير منصة ومهمة واألسلحة 
 .AHRLAC’s التي تســتخدمها طائرة االســتطالع
واآلن يجــري العمل عى قدم وســاق إلنهاء عملية 
التصنيــع بشــكل كامل وســيتم التحضــري لتوفري 

املتطلبات الخاصة بالعمالء يف غضون 14 شهراً.

مجموعة باراماونت تعلن عن بدء تصنيع طائرة 
AHRLAC االستطالع الخفيفة عالية األداء

خالل مشاركتها في معرض »آيدكس 2015«

اتفاقية بين كاراكال أوربيتال إيه تي كي
أعلنــت رشكة كاراكال للذخائر الخفيفية )يس إل 
إيــه(، وهي جزء من رشكة اإلمــارات للصناعات 
العســكرية إديــك ، عن دخولهــا يف اتفاقية مع 
رشكة أوربيتال إيه يت يك األمريكية ، وذلك خالل 
تواجدها يف معرض الصناعات العسكرية الدويل 
آيدكس 2015. و قال محمد سامل الفاليس، الرئيس 
التنفيذي للرشكة اإلماراتيــة: لطاملا أكدت كاراكال 
للذخائــر الخفيفــة عــى التزامها بتأمــني التنمية 
املســتدامة لبنــاء الكوادر و القدرات و التأســيس 
ملســتقبل الصناعة. و تأيت هذه االتفاقية الجديدة 
كشاهد عى عملنا املتواصل للوفاء بالتزامنا بنجاح .
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راية املزروعي – درع الوطن 
كشــف عبد الله الحــامدي مديــر تطوير االعامل 
برشكــة “ ناس “ عن حجم املشــاريع التي تنفذها 
الرشكة مع املؤسســات العسكرية الوطنية البحرية 
والتــي تبلغ قيمتها أكرث من مائة مليون درهم منها 
مرشوعات تم االتفاق عليها خالل فعاليات أيدكس 
20015 ، مشريا اىل أن ناس والتي تعد رشكة وطنية 
%100 كانــت تتبع يف الســابق مجموعة االمارات 
املتقدمة لالســتثامرات ، إال أنها وقبل ثالث سنوات 
باتت تابعة لرشكة االمارات للصناعات العسكرية ، 
ونجحت يف خالل الفرة الوجيزة تلك يف االســتحواز 
عى عدة مرشوعات، ويتلخص نشاطها يف جزئيتني 
االستشارات والتدريب وصيلنة واصالح وتوفري قطع 
غيار ومعدات وكافة ما يلزم القوات البحرية ، الفتا 
اىل أنــه ويف الوقــت الحايل تنحرص كافــة االعامل 
املتفــق عليها مــع القوات البحريــة ، اال أن هناك 

خطة مستقبلية لالنتشار خارج الدولة .
وحــول مشــاركتهم يف ايدكــس 2015 أعــرب 
الحامدي عن سعادته ملا يشاهده اليوم من تنافس 
كبــري للرشكات الوطنية العتى الــرشكات االوروبية 
والعاملية ، فقد كان يف الســابق املشاركة محدودة 
من قبــل الــرشكات الوطنيــة اال أنك اليــوم تجد 
الساحة مليئة بالرشكات الوطنية والكوادر املواطنة 
التي تديرها بكفاءة عالية ، الفتا اىل أن ما نشاهده 

اليــوم عى أرض الواقع هو مثــار النبتة التي زرعها 
املغفور له الوالد زايد بن سلطان آل نهيان ورعاها 
خري الخلف لخري الســلف صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 
، وحرصهام عى االستثامر يف العنرص املواطن وهي 

الرثوة الحقيقية للمستقبل.
وافــاد الحــامدي بأن التوســعات تــأيت يف إطار 
خطط الرشكة  وتوســعات وفق منو الطلب املحيل 

عى خدمات الصيانة ، وخصوصا العســكرية منها، 
الفتا اىل أن هناك مرافق جديدة ستتم ، ومن املقرر 
إنجازهــا بالكامل خالل العام املقبــل ، وأوضح أن 
العقــود التي تم ابرامها مؤخــرا هي  بداية لعقود 
أخرى، ضمن خطة تستهدف الوصول للعاملية، ويف 
إطــار رؤية أبوظبــي 2030، تعزيز قطــاع الصيانة 
والصناعة والتدريب واالستشــارات ، وتأهيل كوادر 
وطنيــة يف هذا املجال، تلبية أكر نســبة ممكنة يف 
هــذا املجال للقوات املســلحة اإلماراتيــة، وزبائن 
آخريــن يف املحيط االقليمــي ، الفتا اىل أن “ ناس “ 
ترمي اىل خدمة ســالح البحرية بالقوات املســلحة 

بكوادر وطنية.

عقود مع القوات البحرية بقيمة مائة مليون درهم
»ناس« بعد إدراجها مؤخرا تحت االمارات للصناعات العسكرية

»يومكس 2015« – حقائق وأرقام
ينطلق معرض األنظمة غــري املأهولة “يومكس” يف 
دورتــه األوىل هذا العام بالتزامن مع معرض آيدكس 
2015 ويقدم املعرض منصة متخصصة لعرض أحدث 
توجهات الصناعات الدفاعية واألمنية وأكرثها تطوراً. 
تعتــر األنظمــة الدفاعية املســرية عــن بعد هي 
التكنولوجيــا األحــدث واألكــرث تطوراً مــن الناحيتني 
التقنية والهندســية، األمر الذي أكســبها زخامً رسيعاً 
وعاملياً، حيث تســعى الدول واملؤسســات العسكرية 
حول العــامل إىل تطوير قدراتها يف هــذا املجال، ومن 
هنا يكتسب معرض “يومكس” أهميته باعتباره منصة 
احرافيــة مثالية متّكــن الرشكات املصنعــة من اللقاء 

باملشــغلني وتأســيس عالقات عمل قويــة، فضالً عن 
مساهمة معرض يومكس يف االرتقاء بالوعي املجتمعي 
أيضــاً باملزايا البيئية واملدنية واإلنســانية لألنظمة غري 

املأهولة، التي تتخطى طبيعتها العسكرية.
ملحة رسيعة عن يومكس: 

2348 مــر مربع املســاحة اإلجامليــة للعروض   •
املقامة يف منطقة كابيتال بالزا 

33 رشكة عاملية ومحلية ستشارك يف املعرض   •
13 دولة ستشارك يف فعاليات يومكس 2015   •

7 أجنحة وطنية ستمثل الدول املشاركة   •
الراعي الرئيس للمعــرض واملعروض الحية: رشكة   •

أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة الذاتية  )أدايس(
أبرز الطائرات بدون طيار املشاركة 

طائــرة “ســيكر” من رشكــة دينيــل داينمكس من 
جمهورية جنوب أفريقيا

طائرة نظام “السر” من رشكة آدايس اإلماراتية
طائــرة “إنتجريتور”، إنتــاج رشكة إنســيتو التابعة 

لرشكة بوينج األمريكية
طائرة بالك هورنيت نانو )الدبوس األسود( من رشكة 

بروكس دايناميكس الرنويجية
طائرة أف 100 من رشكة شينزين الصينية

طائرة AR Drone 2.0 من رشكة باروت األمريكية
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راية املزروعي - درع الوطن 
نجحت رشكــة أبوظبي لبناء الســفن يف ابرام عقداً 
مع القوات املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة 
لصالح جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل تقوم 
مــن خالله الرشكة ببناء ســفينتني حربيتني متعددتا 
املهــام واألغراض وقدرت قيمــة الصفقة مببلغ 870 
مليون درهم تحت مســمى مرشوع “ آريلة “ سيتم 
االنتهاء من تصنيعها خالل الســنتني املقبلتني ، ويعد 
هذا املرشوع من املشــاريع النوعية وذات االهمية 
االســراتيجية لصالح جهاز حامية املنشآت الحيوية 
والســواحل ، كونه سيوفر ســفن دورية مبواصفات 
عاملية ، هذا باالضافة اىل عدة مشــاريع أخرى داخل 

وخارج الدولة سيتم االعالن عنها مستقبال .
ويف حــوار للرئيس التنفيــذي خالد املزروعي مع 
مجلة “ درع الوطن أكد عى  حرص القامئني بالرشكة 
عــى توفــري أفضل الخدمــات و املنتجات ، مشــريا 
اىل أن أبوظبي لبناء الســفن تعد رشيكا اســراتيجيا 
للقوات املســلحة ولذا فهي ملتزمــة بتطبيق أفضل 
معايري الجودة واســتخدام أحدث التقنيات لتجهيز 
وبناء هذه السفن ، كونها تعمل من خالل 4 وحدات 
االوىل صناعة الســفن العســكرية ، والثانية صناعة 
السفن املتوســطة والتجارية والثالثة صيانة واصالح 

الســفن العســكرية والتجاريــة ، والرابعة منظومة 
التسليح من خالل التعاون مع عدة رشكات .

وأضــاف املزروعي ، أسســت الرشكــة العام 96 
كرشكة مساهمة عامة %10 لحكومة أبوظبي ، 40% 
لـــ مبادلة ، والـ 50 % موزعة عى 6 أالف مســاهم 
مطروح إسهمها يف يف سواق اإلمارات لألوراق املالية ، 
وتخصصت أعاملها يف صناعة وصيانة وإصالح السفن 
العســكرية والتجارية ويبلغ الدخل السنوي للرشكة 
مليار درهم ســنويا ، وتنتهج الرشكــة منذ إنطالقها 

دعم أنشــطة صيانة وإعادة تأهيــل القطع البحرية 
الحربيــة التابعة ألســطول دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، إذ متتلك الرشكة حالياً ســجل مشاريع بناء 
وإعادة تأهيل بقيمة تفوق 6 مليارات درهم ، وتدار 
الرشكة بكوادر مواطنة حيث تضم نحو ألف موظف 
قياداتها بالكامل من الكوادر املواطنني ، ومتتلك أحد 
أحدث أحواض بناء الســفن الحربية يف املنطقة ؛ إذ 
تتوىل إنجاز عدداً كبرياً من عمليات االصالح والصيانة 

للسفن العسكرية والتجارية مختلفة االحجام.

بلغــت قيمة الصفقات العســكرية التي أعلن 
عنهــا أمس يف “ ايدكس 2015 “ 2 مليار و534 

مليون درهم . 
أعلن ذلك معــايل اللواء الركن الدكتور عبيد 
الكتبي رئيــس اللجان العليــا املنظمة ملعرض 
ومؤمتــرات الدفاع الــدويل “آيدكــس 2015” 
خــالل املؤمتر الصحفــي الذي عقــد أمس يف 
مركــز أبوظبي الدويل للمعارض “أدنيك” الذي 

يستضيف أعامل “ آيدكس 2015 “. 

وشــملت الصفقات اربعة عقــود كان أولها 
تعاقــد القوات املســلحة بدولــة االمارات مع 
رشكة “ أمروك “ املحلية لصيانة جميع طائرات 
قيادة الطريان املشــاترك بقيمة مليارين و300 

مليون درهم . 
كــام تعاقدت املســلحة مع رشكــة “ أدايس 
“ املحليــة لتوفــري قطع الغيــار للطائرات غري 
املأهولة بقيمة 24 مليون درهم فيام تعاقدت 
القوات امللســحة مــع رشكة تاليــس للحلول 

املتقدمــة لــرشاء قطع غيــار ألجهزة اشــارية 
وملحقاتها وتقديم االســناد الفنــي بقيمة 18 

مليون درهم . 
وقال اللــواء الكتبي إنه يتم حاليا مناقشــة 
رشكة “ ATK” األمريكية لرشاء وتركيب أنظمة 
استشــعار اطالق نــريان للطائــرات مؤكدا أنه 
جــاري االنتهاء من االجراءات التعاقدية بقيمة 
192 مليون درهم وســيتم توقيع الصفقة عند 

االنتهاء من هذه االجراءات.

أبوظبي لبناء السفن تتبنى تصنيع السفينة »غناضة« 
و»بينونة« بكوادر مواطنة

دخلها السنوي مليار درهم

2 مليار و534 مليون درهم قيمة صفقات القوات المسلحة 
في اليوم الرابع من معرض »آيدكس 2015« 
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وقّعت رشكة اليــاه لالتصــاالت الفضائية “الياه 
ســات”، مــزّود االتصــاالت الفضائيــة متعددة 
األغــراض، التابعــة واململوكــة لرشكــة املبادلة 
للتنميــة )مبادلــة(، وتتخذ من دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة مقراً لها، عقــداً يتضمن تزويد 
قــوة دفــاع البحريــن بدعــم شــامل يف مجال 

االتصاالت الفضائية. 
ومبوجب رشوط هذا العقد، ســتتكّفل “الياه 
ســات” بتقديم خدمات متخصصة تلبي جميع 
الجوانب املطلوبة، مبا يف ذلك األجهزة والتغطية 
للنطاق الرددي ka – band، فضالً عن التدريب 
عــى اســتخدام هذه التقنيــة. ومن املقــّرر أن 
تتسلَّم قوة دفاع البحرين هذه التقنيات يف وقت 

الحق من العام الجاري.
ويف هذه املناســبة، قال العميد محمد قطامي 
الكبييس، مديــر اإلعالم والتوجيــه املعنوي بقوة 
دفــاع البحريــن: “ال شــكَّ يف أن العقد يعكس 
الرشاكــة طويلة األمد والعميقــة التي تربط بني 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وتشّكل االتصاالت الفضائية جانباً حيوياً وعامالً 
محوريــاً يف ضامن أمن وســالمة اململكة، كام أن 
رشاكتنا مع الياه ســات متثُِّل إثباتاً قوياً وترسيخاً 
للثقــة املتبادلــة والتعــاون الوثيق بــني دولتينا 

الشقيقتني”.

من جانبه، قال عيل الهاشــمي، املدير العام 
يف “الياه للخدمات”: “يعكس اختيار قوة دفاع 
البحريــن لخدماتنــا الثقة العاليــة يف الجودة 
والكفــاءة املهنية اللتني ميتاز بهام فريق العمل 
لدينــا. وبطبيعة الحال، فــإن متطلبات الدفاع 
هــي األكــرث تحدياً، ويشــكل قرار قــوة دفاع 

البحرين العمل مع الياه ســات تأكيداً لقدرتنا 
عى تقديــم أفضــل خدمات االتصــاالت. وال 
شــك أن هــذ ه الخطوة تعد خطــوة مهمة يف 
اســراتيجيتنا الرامية إىل توفري أحدث التقنيات 
لقطاع الدفاع عى مستوى العامل، وتعزيز خرتنا 

يف هذا املجال”.

تعرض “إم يك يو”، الرشكة الرائدة يف مجال حلول 
الــدروع الواقية للطواقم واملنصــات، تقنية “آر 
إتــش يت” الجديدة للخــوذات التي توفر حامية 
مزدوجة لصالح الجنود. وتســاهم هذه الحلول 
بحامية الجنود من الرصاص والشظايا، والحد من 
الصدمــات الناتجة عن آثار الرصاص والشــظايا 
عى الخوذة بنسبة تتعدى الـ40 يف املئة )مقارنة 
بالخــوذات القياســية(، وذلك وفقــاً الختبارات 
أجراهــا مختــر “إتــش يب وايــت”، يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
ويقــول نرياج جوبتا، املدير اإلداري لرشكة “إم 

يك يو” يف هذا السياق: “قد يشكل تأثري الصدمة 
الناتجة خطورة عــى الخوذات ويؤدي إىل أنواع 
خطــرية مــن اإلصابــات يف الــرأس والجمجمة. 
وهو أمر مقلق ومعــروف ومتزايد لدى القوات 
املســلحة يف جميع أنحاء العامل. وتســاهم هذه 
التقنية الثورية بالحد من الحوادث التي تسبب 

مثل هذه اإلصابات الخطرية”.
ويتــم عرض هــذه الخــوذات للمــرة األوىل 
يف معــرض آيدكــس 2015 يف أبــو ظبــي، ويف 
“هومســيك” يف مدريــد، و”إس إم إي إس” يف 
لبنــان، و”إل إيه إيــه دي” يف الرازيل ومعرض 

“إكسبو سيجوريداد” يف املكسيك.
وســيتم كذلك يف معرض آيدكس 2015 عرض 
مجموعة مــن املنتجــات الشــخصية والوقائية 
الخاصة باملنصة تم تصنيعها باســتخدام التقنية 
الوقائية للجيل الســادس التــي أطلقتها “إم يك 
يو” مؤخراً. وتعد هذه الحلول أخف وزناً بنسبة 
40 يف املئة وأنحف وأكرث مرونة مقارنة بالحلول 
القياســية يف الســوق. ويوفــر هــذا االنخفاض 
الكبــري يف الوزن املزيد من خفة الحركة والرسعة 
والتحمل والقــدرة عى املنــاورة لصالح الجنود 

أثناء تأديتهم ملهامهم..

»الياه سات« توّقع عقدًا لتزويد قوة دفاع البحرين 
بدعم شامل لإلتصاالت الفضائية

إم كي يو تعرض تقنية جديدة مبتكرة للحد من الصدمات للخوذات
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راية املزروعي – درع الوطن 
أعلــن محمــد حســن عشــريي املديــر التنفيذي 
ملجموعــة “ درويش بن أحمد “ عن اتفاقيات متت 
خالل االيــام املاضية من خالل مشــاركتهم مبعرض 
ايدكس 2015 ، منهــا ما تم مع رشكة إميبك لتوريد 
سيارات إطفاء االحدث عامليا ، والتي مل تشهدها أي 
االسواق العاملية من قبل ، وستدخل الخدمة بدولة 
االمارات قريبا مبوجب هــذه االتفاقية ، إذ يعد بن 
درويــش أول مــورد يدخلها االمــارات ، وتعد تلك 
الســيارة صنع نوع جديد من سيارات االطفاء ذات 
مواصفات عالية ، تحتل ســيارة االطفاء هذه املركز 
االول ىف العامل ، إذ تســتخدم ىف كافة الحاالت وكذا 
اطفاء الحرائق املندلعة من الطائرات الحربية  ، مام 
خلــق معجزة ىف اطفاء حرائق الطائرات الفتا اىل ان 
بن درويش تعمل يف مجــاالت عدة منها املقاوالت 
ولهــا باع طويــل يف هذا املجــال ومرشوعات كبرية 
نفذتهــا بدولة االمــارات ، وتعد بن درويش واحدة 
من كريات رشكات مقاوالت الهندسة املدنية والبنى 
التحتية يف اإلمارات والتي تربطها عالقة طويلة األمد 
مع رشكة مان للشــاحنات والحافــالت باالضافة اىل 
املعدات الثقيلة واالليات والتكييف ، مشــريا اىل ان 
مجموعة بن درويش تورد لقطاع القوات املســلحة 

والقطــاع املدين ، وهم الــوكالء الحرصيني لـ آليات 
الـــ “ مان “  ، وتفــوق حجم التعامالت الســنوية  

للمجموعة املليارات يورو سنويا .
وأشار حسن عشريي اىل أن مجموعة بن درويش 
لديها الجديــد يف مرشوعاتها املتنوعة والتي تخدم 
االقتصــاد الوطني ، وأهم مــا مييزها أنها تحرص يف 
املقام االول عــى إرضاء العميل وفــق متطلباته ، 
كام تعمل املجموعة أيضا ضمن أعاملها عى توريد 
لقطاع القوات املسلحة والقطاع املدين آليات املانية 
الصنــع من نوع الـــ “ مان “ ، مشــريا عى أهمية 

توقيع هذه االتفاقيات االسراتيجية التي ستعزز من 
مكانة بن درويش  إقليمياً وعاملياً، حيث ستستفيد 
من خرات الــرشكات األجنبية و تعزز من التعاون 
املشرك معها. وأكد عى أن معرض “آيدكس 2015 
” نجــح يف تعزيــز العالقات الثنائيــة بني الرشكات 
اإلماراتية والرشكات األجنبية واالســتفادة املتبادلة 
من الخرات مبا يعود بالفائدة عى الجميع، موضحاً 
أن مجموعة بن درويش دأبت عى املشاركة بصفة 
دورية بهذه املعارض ، بل وتشــارك أيضا يف العديد 

من املعارض الدولية يف شتى أنحاء العامل.

كشــف صالــح املرزوقــي الرئيــس التنفيذي 
ملعــرض ومؤمتــر الدفــاع الــدويل “ آيدكــس “ 
أن اللجنــة املنظمــة بدأت يف تلقــي حجوزات 
املساحات املخصصة لتأجري العارضني الراغبني يف 
املشــاركة يف النســخة الـ 13 من معرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل “ آيدكس 2017 “ التي تقام تحت 
رعاية صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله “ . 
وأشــار املرزوقــي إىل أنــه تم تحديــد اقامة 
معــرض ومؤمتر الدفاع الدويل “ آيدكس 2017 “ 
الذي يقام بالتعاون مــع القيادة العامة للقوات 

املســلحة خالل الفرة من 21 إىل 26 من شــهر 
فراير عام 2017. 

ولفــت إىل أن املعرض يشــهد إقباال كبريا من 
املصنعــني ورشكات األنظمــة الدفاعيــة الراغبة 
يف املشــاركة يف “ آيدكس 2017 “ وأشــار إىل أن 
اللجنــه املنظمة بــدأت يف تلقــي طلبات حجز 
املســاحات املخصصة للتأجري الفتا إىل أن مبادلة 

كانت أول الحاجزين للدورة القادمة. 
وأوضــح أن اإلقبــال الكبري عى املشــاركة يف 
املعرض يعكس املكانة التي يتمتع بها “ آيدكس “ 
لدى مصنعي أحدث االبتكارات وأرقى التقنيات 

يف مجــال األنظمة الدفاعية منوها إىل أنه إضافة 
إىل تفاعله مع أصحاب املصلحة والتزامه العميق 
بتحقيــق التميز فــإن إدارة املعرض تعكف عى 
تطويــر وترســيخ مكانتــه ونجحــت يف مواكبة 
متطلبات هذا القطاع عى املســتويني اإلقليمي 
والــدويل.  وقــال “ الحظنا تزايــدا يف عدد زوار 
معرض “ آيدكس “ هذا العام حيث بلغت نسبة 
عدد الــزوار لليوم الثالث عى التــواىل 50 الف 
زائر حسب اإلحصائيات التقريبية حيث سيعلن 
غدا عــن كافة اإلحصائيات يف ختــام فعاليات “ 

آيدكس“.

بن درويش تنجح في إدخال أحدث سيارة إطفاء 
بالعالم للخدمة باإلمارات

حجم تعامالتها السنوي بالمليارات يورو

بدء تلقي حجوزات المساحات المخصصة لـ »آيدكس 2017«
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أمل الحوسني – درع الوطن
أعلنــت رشكــة “بياجيــو آيروســبيس”، التابعة 
واململوكــة لرشكة املبادلــة للتنميــة “مبادلة”، 
خالل مشــاركتها يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 
“آيدكــس 2015” عــن اإلطالق الناجــح للرحلة 
األوىل للمركبة الجويــة “بروتوتايب 001”. وقد 
شــكل إطــالق الطائــرة خطوة فارقــة يف مجال 
تطوير أنظمــة الطائرات املوجهــة عن بُعد من 
طــراز “يب.1 إتش إتش هامرهيد”، بعد أن كانت 
أول رحلة قد اســتُكملت يف شهر ديسمر 2014 

من قاعدة تراباين بريجي العسكرية يف إيطاليا. 

ويــأيت هــذا اإلنجاز بعــد اســتكامل الرنامج 
التجريبي للطائرة “يب.1 إتش إتش” املوّجهة عن 
بُعد حيث ميثل ذلك نقطة انطالق لعملية تطوير 
شاملة وحملة اختبار العتامد هذا الطراز، لتصبح 
“بياجيو آيروسبيس” يف وضعية متكنها من طرح 
هذا الطراز يف السوق والذي يعد واحداً من أكرث 
طــرازات الطائرات املوّجهة عــن بُعد قدرة عى 

التحليق ملسافات طويلة عى ارتفاع متوسط.  
وتعد املركبة الجوية “بروتوتايب 001” منوذجاً 
نهائيــاً لنظــام التهيئــة الديناميــي الهوايئ من 
الطائرات العسكرية والذي يشمل جناحاً رئيسياً 

جديــداً ممتــداً، فضالً عن احتوائــه عى أنظمة 
تحكم عى متنها.  وخــالل الرحلة األوىل، قامت 
املركبة الجوية بعملية تفتيش فوق سطح البحر 
املتوســط عند مســتوى رسعة وارتفــاع بارزين. 
وكان الهــدف الرئيــيس من هــذه الرحلة القيام 
بــأول عملية فحــص لكافة الوظائف األساســية 

للمركبة الجوية والوظائف األرضية. 
وتــم تطويــر إدارة املركبــة الجويــة وأنظمة 
التحكم بهــا، وربط البيانــات، ومحطة التحكم 
األريض بالتعاون مع رشكة فينمكانيكا- سيليكس 

إي إس.

أمل الحوسني-درع الوطن
دشنت رشكة “فرونتريز”، التابعة لرشكة أبوظبي 
لبناء الســفن )ش.م.ع(، منصة “إي نايت” خالل 
مشــاركتها يف معــرض ومؤمتــر الدفــاع الدويل 
“آيدكــس 2015”، وباعتبارهــا الرشكــة الرائدة 
إقليمياً يف مجال تطوير الحلول املتكاملة الحديثة 
للمنصات العســكرية الرية والبحرية والجوية، 
فإن “فرونتريز” ترز االستخدام الفّعال للتقنيات 

املتقدمة يف املجال الدفاعي. 
وتعتمد منصة “إي نايت” عى مفهوم “جندي 
املســتقبل” حيــث تعد نظامــاً منوذجيــاً قابل 

للتطويــر يضم مصفوفة من املجســات وأنظمة 
االتصاالت ملضاعفة وســائل القوة املســتخدمة 
لدى ســالح املشــاة. كام أنهــا تســاعد أيضاً يف 
التعريــف بالقــدرات املحتملــة املطلوبــة من 

الجنود يف املستقبل. 
ومــن خالل منصــة “إي نايــت”، يتم تواصل 
فرد املشــاة بشــبكة القيادة والسيطرة التي يتم 
فيهــا تبــادل املعلومات حول الوضــع يف ميدان 
املعركة، وإصــدار أوامر املشــاركة، واملعلومات 
اللوجســتية، وبيانات تنسيق الدعم الجوي. كام 
تتيــح أيضاً عمليات االســتدعاء اللييل، والتمكن 

من الهدف، واملراقبــة والتصويب، والقيام مبهام 
تكتيكية واســتخدام أســلحة معينــة، والحامية 
من األســلحة الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية 
والنووية )CBRN(. كذلك توفر املنصة مجموعة 
من العنارص املتكاملة، وتشمل الخوذات املزودة 
بالشاشــات، واملجســات املثبتــة يف الخــوذات 
واملسدســات، ونظــام “يس2” املحمــول يدوياً، 
وجهاز الالســلي لجنود الجبهة األمامية، وجهاز 
“إس إس-ويف” املحمول يدوياً وجهاز الالسلي 
املرمــج، وخاليا طاقة متقدمــة، وهوايئ فضايئ، 

ونظام تحكم يف منصات إطالق القذائف.

إطالق المركبة »بروتوتايب 001« الموجهة عن بُعد
خالل مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي »آيدكس 2015«

منصة »إي نايت« ومفهوم جندي المستقبل
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يــرى  كال من منصــور الحوســني ، وخولة خليل 
الحوسني  أن العمل التطوعي هو العطاء بال مقابل، 
وتبــادر لفعل كل ما من شــأنه خدمــة االمارات ، 
واملساهمة واملساندة الفعالة يف أي عمل من شأنه 
أن يرفع أســم االمارات عاليا ، وأكــدا أنهام ورغم 
أنهام خريجــا الجامعة حيث حصــل منصور عى 
بكالوريوس نظم املعلومات الجغرافية من جامعة 
االمــارات مؤخرا ، وحصلت خولة عى بكالوريوس 
اللغة االنجليزية واملاجســتري يف إدارة االعامل فلم 

مينعهام مؤهلهام أن يقفــا حاملني النرشة اليومية 
ملجلة “ درع الوطن “ يف واجهة الصالة الرئيســية 
لدخول الزوار يوزعونها ، الن يف هذا العمل خدمة 
لوطنهام وخدمة لدرع وطنهام القوات املســلحة، 
وأكــدا أنهام مل يباليا بأي مام ســمعاه من البعض 
“مواطنــني وحاصلني عى مؤهــل جامعي“ وتقفا 
لتوزعا نرشة عى زوار أيدكس ، فكان ردهام وبكل 
فخر هذا العمل وسام عى صدورنا وشهادة نفخر 
بهــا وليعلــم زوار املعرض مــن كل حدب وصوب 

أن شــباب االمارات يف خدمة وطنــه أميا كان هذا 
العمــل. وتضيف خوله والتي تعمل مبعهد البرول 
أدنــوك  أنهــا حرصت عــى أن تقــوم بأجازة من 
رصيدها ، لتقوم بهذا العمل التطوعي لرســل من 
خالله رســالة اىل العامل أجمع ها هم شباب وبنات 
االمارات مســتعدون دامئا لتقديم الغايل والنفيس 
لخدمة االمارات،  ويفضــالن أن يجعال من العمل 
التطوعــي جزءاً مــن حياتهام اليوميــة، ألن ذلك 

خدمة للوطن يف املقام األول

تســتعد مجموعــة باراماونــت لتصنيــع طائرة 
AH-  الالستطالع الخفيفة املتقدمة والعالية األداء

RLAC  مبا يف ذلك بنــاء مصنع متطور ومدرج 
جديد مخصص لهذا الطائرة. وتأيت هذه الخطوة 
يف ضــوء االهتــامم العاملي يف قطــاع الطريان ال 
ســيام من قبل القوات الجوية يف الرشق األوسط 

وأماكن أخرى يف العامل.
ومنــذ أول أول طلعة جويــة  يف يوليو 2014، 
نجــح هذا الطراز من الطائرة بإكامل 65 ســاعة 
اختبــار طــريان دون أي حــوادث. ويجري اآلن 

التحضــري إلطــالق املرحلــة الثانية مــن اختبار 
الطائــرات لتشــمل جوانــب أخــرى هامة فيام 
يتعلق بأداء الطائرة مبا يف ذلك الخدمات األرضية 
وأنظمة هياكل الطائرات، مركز الثقل، ونطاقات 

األداء  وقدرات الهبوط عى أرايض عشبية.
ويف هذا الصدد، قال آيفور إيشيكويتز، املؤسس 
والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة باراماونت: “إن 
تجربة تطوير مفهوم طائرة االســتطالع الخفيفة 
AHRLAC حقــق  األداء  والعاليــة  املتقدمــة 
املفهوم الذي سعينا إليه يف مجموعة باراماونت. 

وقــد رأينا اهتاممــاً كبرياً عر نقاشــاتنا مع كافة 
العمــالء املحتملني حول العامل وخصوصاً العمالء 
من منطقة الرشق األوســط خــالل عرض منوذج 
الطائرة يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس. 
لقد راعينا يف تصميم لطائرة االستطالع الجديدة 
أن تكون مســتندة عى عنرص االبتكار وأن تكون 
متعددة املهام وذات كفــاءة من ناحية التكلفة 
وموامئــة ملختلف البيئات وقــادرة عى التغلب 
عى التحديــات التي تواجه القــوات الجوية يف 

املنطقة.”

خدمة الوطن وسام على صدورنا وشهادة نفخر بها
عطاء بال مقابل..

مجموعة باراماونت تعلن عن بدء تصنيع طائرة االستطالع الخفيفة 
AHRLAC المتقدمة والعالية األداء
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كبار القادة يزورون جنـــــــــــــــــاح مجلة »           «

نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائريرئيس جمهورية تتارستان

قائد الدفاع الدمناريكالقائد العام لقوة دفاع البحرين

رئيس هيئة األركان البحرينيرئيس القوات املسلحة املاليزية
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كبار القادة يزورون جنـــــــــــــــــاح مجلة »           «

رئيس األركان النيبايلوزير الدفاع والهجرة واألمن الوطني لجمهورية فيجي

وزير الدفاع السوداينرئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين

قائد األسطول االسرايلرئيس أركان القوات املسلحة بالنمسا
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