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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

املسلحة.. دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

زورق  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب 

دورية السواحل اإلمارايت ” أريلة ” التابع لجهاز حامية 

املنشآت واملرافق الحيوية يف إمارة أبوظبي وذلك عىل 

ونافدكس  آيدكس  فعاليات مؤمتري ومعريض  هامش 

يف الرصيف البحري ألرض املعارض يف أبوظبي.

قائال:  بالزورق  الخاص  الزوار  وكتب سموه عىل دفرت 

حامية  ولجهاز  املسلحة  للقوات  التهنئة  ”خالص 

املنشآت قيادة وعنارص بتدشني زورق كورفيت أريله 

 ..”  2017 ”آيديكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  مبعرض 

نحو  فاعليته  وتزيد  الجهاز  تعزز عمل  نوعية  إضافة 

أمنه  وتعزيز  الوطن  لحامية  اإلنجازات  من  املزيد 

واستقراره ومسريته الحضارية“.

وكان يف استقبال سموه الفريق الركن حمد محمد ثاين 

اللواء  ومعايل  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

فارس خلف املزروعي رئيس اللجنة املنظمة آليدكس 

سامل  إبراهيم  بحري  الركن  اللواء  وسعادة  ونافدكس 

محمد املرشخ قائد القوات البحرية .

بدأ سموه جولته بالسالم عىل طاقم الزورق املتواجد 

عىل الرصيف البحري، تاله الصعود إىل الزورق ورفع 

عىل  ذلك  بعد  سموه  ليطلع  ساريته،  عىل  العلم 

ويوقع  الزورق،  وخدمات  وجوانب  أقسام  مختلف 

عىل كتاب الزوار، مختتامً جولته بأخذ صورة جامعية 

مع الطاقم وكبار القادة أمام الزورق.
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 واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

من  عدد  يف  جوالته  ــ  التوايل  عىل  الثالث  لليوم  ــ 

أجنحة الرشكات الوطنية والدولية املشاركة يف فعاليات 

معرض الدفاع الدويل «آيدكس 2017 » والذي يقام يف 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض « أدنيك».

الوفود  رؤساء  الجولة عددا من  والتقى سموه خالل 

«آيدكس» حيث  املشاركة يف  األجنحة  واملسؤولني يف 

والعسكرية  الدفاعية  األنظمة  أهم  عىل  تعرف 

واملدنية التي يعرضونها بجانب أهم الحلول اإلبتكارية 

أنظمة  يف  تنفيذها  يتم  التي  املستقبلية  واملشاريع 

الدفاع املتعددة الربية والجوية و البحرية.

معرض  يوفرها  التي  الفرص  حول  الحديث  دار  كام 

التعاون  تعزيز  يف  وأهميته  الدويل  الدفاع  ومؤمتر 

وعرض األفكار والتجارب ومناقشتها وصوال إىل بلورة 

وتدفع  واالستقرار  األمن  تدعم  متطورة  دفاع  أنظمة 
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عجلة التنمية والتطور واالزدهار يف الدول كافة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

بتنامي مشاركة الرشكات العاملية يف «آيدكس 2017» 

وحضورها الفاعل واملتنوع يف فعاليات املعرض بجانب 

التي  والعسكرية  الدفاعية  األنظمة  أحدث  تقدميها 

تلبي احتياجات أسواق املنطقة والعامل .. مؤكدا سموه 

أن سلسلة معارض «آيدكس» إضافة اىل كونها نافذة 

لعرض تقنيات صناعة السالح فإنها باتت محطة مهمة 

االبتكارات  وعرض  واألفكار  الخربات  لتالقي  وأساسية 

الصناعات  وتحديث  تطوير  يف  املتقدمة  واملشاريع 

القضايا  أهم  ملناقشة  منصة  أنه  كام   .. الدفاعية 

املتعلقة بشؤون الدفاع من خالل تواجد أبرز القادة 

املعرض  هذا  يف  القرار  وصناع  والخرباء  واملسؤولني 

الدفاعي والذي يحظى بإقبال متزايد دورة بعد أخرى 

ويشهد تطورا من حيث الكم والنوع.
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وزير  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل   اكد 

الدويل  الدفاع  معرض  ان  املجتمع  تنمية  و  الثقافة 

العاملية  املعارض  اشهر  من  اصبح   2017 ايدكس 

املتخصصة ليس يف عرض االسلحة الدفاعية فقط وامنا 

يف االجهزة التكنولوجية املصاحبة لها اضافة اىل زيادة 

عدد الدول املشاركة باجنحتها املتعددة.

العارضة  الدول  أجنحة  يف  جولته  خالل  ذلك  جاء 

واستمع اىل رشح حول الكثري من املعدات املعروضة 

يف هذه االجنحة. 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  واصل 

جوالته  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

لليوم الثالث عىل التوايل يف معرض ”آيدكس2017 ”.

وقام سموه بجولة يف أروقة املعرض املنعقد يف مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي اطلع خاللها عىل 

عدد من األجنحة العاملية واملحلية املتميزة يف صناعة 

الدفاع العسكري وأحدث وسائل التكنولوجيا يف هذا 

الشأن.

السودان  جمهورية  جناح  جولته  ضمن  سموه  وزار 

الشقيقة.. واطلع سموه عىل األسلحة واملعدات التي 

تنتجها هيئة التصنيع الحريب يف السودان.

الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  وكانت جولة سمو 

للسيارات  ”لينكو  رشكات   اجنحة  شملت  الداخلية 

.“SIGSAUER ” العسكرية ” و“سجس ويري لألسلحة

كام زار سموه رشكة ” L 3 ” للتكنولوجيا املتخصصة 

بأجهزة الرؤية الليلية، ثم زار جناح رشكة االلكرتونيات 

تقدم  التي  السعودية  العربية  اململكة  من  املتقدمة 

خربة فريدة من نوعها يف مجال األمن السيرباين.

كام زار سموه مركز أحمد املزروعي لالبتكار.
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الفاليس  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

الدفاع  وزراء  من  عددا  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 

للمشاركة  حاليا  البالد  يزورون  الذين  واملسؤولني 

”آيدكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  فعاليات  يف 

.“2017

كال  املعرض  يف  مكتبه  يف  معاليه  استقبل  حيث 

الوطني  الدفاع  وزير  الحرشاين  فرحات  معايل  حدة 

الدفاع  وزير  لورينزانا  دلفن  السيد  ومعايل  التونيس 

للشؤون الوطنية لجمهورية الفلبني ومعايل بريدريك 

األسود  الجبل  جمهورية  دفاع  وزير  بوسكوفيك 

وسعادة ماركوس وزير الدفاع لجمهورية استونيا.

والتنسيق  التعاون  أوجه  بحث  اللقاءات  خالل  وتم 

ودول  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  القائم 

الوفود الزائرة.
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  سعادة  استقبل 

يف  مبكتبه  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

معرض الدفاع الدويل ” ايدكس2017 ” كال عىل حده 

الحسن عبدالله مدير  الفريق أول مهندس محمد   ..

السودان وأمري  الحريب بجمهورية  التصنيع  عام هيئة 

اللواء اسامعيل فتحيل رئيس أركان جيش الرب التونيس 

والفريق الركن ذياب بن صقر عبدالله النعيمي رئيس 

هيئة األركان لقوة دفاع البحرين.

جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون التي 

تربط بني دولة االمارات و دول الضيوف خاصة ذات 

الظاهري  عيل  سامل  مطر  سعادة  استقبل 

الدفاع  معرض  يف  مبكتبه  الدفاع  وزارة  وكيل 

الدويل«آيدكس 2017» معايل الدكتور اسامعيل 

املرافق  والوفد  الرتيك  الدفاع  وزارة  وكيل  دميري 

له .

كبار  من  عدد  الذي حرضه   - اللقاء  وتم خالل 

أوجه  بحث   - الوزارة  يف  واملسؤولني  الضباط 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  العسكري  التعاون 

وتطويرها بني دولة اإلمارات وجمهورية تركيا.

كام تم استعراض فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع 

الدويل «آيدكس 2017» وما حققه خالل الفرتة 

السابقة من ريادة مهمة عىل املستوى اإلقليمي 

والدويل.
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تعزيزها  والدفاعية وسبل  العسكرية  بالشئون  الصلة 

وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

مثل  تنظيم  أهمية  حول  االحاديث  تبادل  تم  كام 

هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عامليا ويف مقدمتها 

باعتبارها  ”ايدكس“  الدويل  الدفاع  معارض  سلسلة 

الدفاع والتسليح  العاملية لشئون  امللتقيات  أحد أهم 

ظل  يف  والعسكرية  الدفاعية  للمعرفة  مهام  ومصدرا 

الصناعات  ذوي  واملشاركني  العارضني  أعداد  تزايد 

التقنية الرفيعة.
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استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض 

آيدكس 2017 كال عىل حدة ...   توماس كوشتا نائب 

الرئيس  شنايدر  وجاكسون  التشييك  الدفاع  وزير 

الرئيس  هاريس  وجون  إمربير“   ” لرشكة  التنفيذي 

التنفيذي لرشكة ” ريثيون ” .

الثنايئ  التعاون  أوجه  بحث  اللقاءات  خالل  وتم 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة اإلمارات 

ودولهم الصديقة.

البلويش  مراد  محمد  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 

رئيس هيئة اإلمداد يف مكتبه يف معرض ومؤمتر الدفاع 

الرئيس  رومانوف  رومان   “2017 آيدكس  الدويل“ 

التنفيذي لرشكة الصناعات الدفاعية األوكرانية.

 وتم خالل اللقاء الذي حرضه عدد من ضباط القوات 

الوفد املرافق للضيف مناقشة عدد  املسلحة وأعضاء 

من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.
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غافان  بن  مبارك  الدكتور  الركن  العميد  استقبل 

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  رئيس  الجابري 

 2017 آيدكس  مبعرض  مكتبه  يف  املسلحة  بالقوات 

كال عىل حدة ...   اللواء ميكو هيسكنان رئيس هيئة 

االتصاالت وتقنية املعلومات واألمن السيرباين  بوزارة 

نائب  سوريس   باسكال  والسيدة  الفنلنديه  الدفاع 

تاليس  لرشكة  الدولية  التنمية  لشؤون  االول  الرئيس 

وهرييف دوري  نائب الرئيس  و املدير التنفيذي لرشكة 

الرئيس  نائب  وهارمتوت  واألمن  لالتصاالت  تاليس 

لشؤون االتصاالت لرشكة رود اند شوارتز االملانية.

الثنايئ  التعاون  أوجه  بحث  اللقاءات  خالل  وتم 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة اإلمارات 

الصديقة إضافة لعدد من املوضوعات ذات  ودولهم 

اإلهتامم املشرتك.
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وقال إن القيمة املضافة التي حققها املعرضان القتصاد 

أبوظبي يف الدورة املاضية بلغت 600 مليون درهم.. 

اقتصادية  عوائد  تحقيق  الحالية  الدورة  تشهد  فيام 

ملعرض  عرشة  الثالثة  الدورة  أن  إىل  مشرياً  مرتفعة 

آيدكس تشهد مشاركة / 1235/ رشكة محلية وعاملية 
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مع  مستدامة  وعالقات  رشاكات  وترسيخ  لتأسيس 

املسلحة..  والقوات  والرشكات  الحكومية  املؤسسات 

حيث تتميز الدورة الحالية بزيادة ملحوظة يف حجم 

الدولة  خارج  من  الوفود  متثيل  ومستوى  املشاركات 

العوائد  حجم  يف  الزيادة  هذه  تنعكس  أن  متوقعا 

إمارة  القتصاد  املعرض  يحققها  التي  االقتصادية 

أبوظبي.

يف  متخصص  معرض  أكرب  يعد   ” آيدكس   ” إن  وقال 

منطقة  مستوى  عىل  الخدمات  ثاليث  الدفاع  مجال 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

الدفاعية من 57 دولة، فيام  الصناعات  متخصصة يف 

99 رشكة  نافدكس  ملعرض  الرابعة  الدورة  استقطبت 

متخصصة بالصناعات الدفاعية البحرية من 27 دولة.

وأوضح أن أبوظبي وضعت خطة طموحة منذ سنوات 

االقتصادية ومن  القطاعات  من  العديد  لتطوير  عده 

هذه  مثار  بدأت  حيث  األعامل  سياحة  قطاع  أبرزها 

التي  املتميزة  واإلنجازات  النتائج  يف  تتجىل  الخطة 

من  األخرى  الوطنية  واملؤسسات   ” أدنيك   ” متكنت 

تحقيقها.

مثالية  منصة  أصبح  املعرض  أن  إىل  الظاهري  ونوه 

J���D6���Q�����R

الدويل   الدفاع  ومؤمتري  معريض  صفقات  حجم  بلغ 

آيدكس والدفاع البحري نافدكس 2017 يف ثالثة أيام 

ــ حوايل / 15.4 / مليار درهم من خالل 62 صفقة 

أغلبها لرشكات محلية.

وتم  إبرام 31 صفقة بقيمة حوايل أربعة مليارات و 

 10 أمس  فيام وقعت  ألف درهم  و627   مليونا   75

و623  مليونا   919 و  مليارات  ستة  بحوايل  صفقات 

عدد  وصل  فقد  األول  اليوم  يف  أما   .. درهم  ألف 

الصفقات  21 صفقة بقيمة تجاوزت أربعة مليارات 

و416 مليون درهم.

املتحدث  الشاميس  راشد  طيار  الركن  العميد  وأعلن 

آيدكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  باسم  الرسمي 

مليارات  أربعة  حوايل  بقيمة  صفقة   31 إبرام   2017

و/ 75 / مليونا و/ 627 / ألف درهم يف اليوم الثالث 

للفعاليات.

واوضح أن الصفقات شملت  19  رشكة محلية و12 

رشكة إقليمية وعاملية .
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اإلمارات  إن  الوطن»،  لـ»درع  اليومية  للنرشة  وقالوا 

بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

الصناعات  مستقبل  تصنع  الله،  حفظه  الدولة  رئيس 

العسكرية وفق مفاهيم جديدة، تايت من خالل تنظيم  

مثل تلك املعارض العاملية، التي نجحت يف استقطاب 

واضحة  رؤية  الدولة  لتضع  العامل،  رشكات  أعظم 

الدفاع  مجاالت  يف  واملسارات،  املضمون  ممنهجة 

واملعارض  املحافل  يف  مكانتها  يعزز  مام  والبحرية، 

العاملية .

ايدكس  معرض  جازان،إن  ساميون  قال  جانبه  من 

تألق يف دورته الحالية، إذ بات املنصة األهم يف قطاع 

من  تسعى  مهام،  حدثا  ويشكل  الدفاعية  الصناعات 

بني  والعالقات  الروابط  لتعزيز  العامل  دول  خالله 

الحكومات وصناع القرار، فضال عن التعرف عىل أخر 

اإلنفاق  وصل   حد  أي  وإىل  الدفاعية،  املستجدات 

اإلقليمي عىل القدرات الدفاعية.

أبتكارات نوعية وتقنيات  املعرض تضمن  أن  وأضاف 

يسهم  الذي  األمر  والجوية،  والبحرية  الربية  الدفاع 

القدرات  املتزايد عىل  الطلب  أمام  الحاجة  يف يف سد 
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الدفاعية املختلفة، مشيداً بالتنظيم الراقي الذي لعب 

دورا مهامً يف إنجاح الفعاليات التي جاء تواكب أهمية 

املجال  يف  املرموقة  االمارات  مبكانة  وتليق  الحدث 

العسكري ومنتجاته وصناعاته.

أيدكس  املعرضني  أن  قال  حسني  حمدان  أما 

العاملية،  للرشكات  مهمة  فرص  يوافرا  و“نافدكس“،  

منتجاتها  أحدث  عرض  خاللهام  من  تسعى  التي 

العرص  تجحايك  حديثة  تقنيات  وفق  العسكلرية، 

املستقبل من خالل خطط  الحديث، ومنها ما يحايك 

سواء  العسكري  املجال  يف  مستقبلية  واسرتاتيجيات 

عىل املستوي الربي أو الجوي أو البحري.

وأضاف أن الحدث الكبري تضمن مجموعة كبرية من 

مجال خدمات  املتخصصة يف  الكربى  العاملية  الرشكة 

وتقنيات الدفاع الربي والبحري، األمر الذي أسهم يف 

ملا  نظراً  املتالحقة،  التطورات  لكافة  الحدث   مواكبة 

يقدم من تطور وحداثة يف منظومة الدفاع عاملياً، كام 

يعترب املعرضيني فرصة كبرية للمتخصصني لإلطالع عىل 

أحدث ما توصلت إليه الرشكات والجهات املتخصصة 

يف مجال الدفاع، وتجمعها تحت مظلة واحدة.

”أيدكس  أن  ماندري،  شاروت  ترى  جهتها  من 

مكانة  لرتسيخ  لرتسيخ  فاعلة  مسارات  و“نافدكس“،  

الرشكات الوطنية وتعزيز دورها يف  التنافسية العاملية، 

السيام أن الحدث الكبري يوفر سبل  تدريب املواطنني 

والتدريب  والتقنية  املعرفة  ونقل  الخربات  وتبادل 

الدولة، وتنمية الخربات والكفاءات للمواطنني،  ألبناء 

الصناعية  والكفاءات  القدرات  تطوير  يسهم يف   مام 

يف هذا املجال“.

واكدت أن ”نافدكس“، نحج يف دورته الحالية يف عرض 

أحدث التقنيات الدفاعية البحرية يف مجاالت، السفن 

الربمائية،  واملركبات  البحرية،  واملراكب  الحربية، 

وحلول  السواحل،  أمن  وأنظمة  القتالية،  واملعدات 

الحربية  السفن  من  البحرية، وضم  عدداً  االتصاالت 

الدولية قدم عروضاً حية رائعة للجمهور.

إىل   تشري  التوقعات  أن  أكدت  عيل  آل  شيامء  وأما 

يصل إجاميل اإلنفاق عىل الدفاع البحري، يف املنطقة 

أن  ، مضيفا  العام 2019  مليار دوالر حتى   76 لنحو 

الستقطاب  مميّزة  عاملية  يشكل،منصة  نافدكس“   ”

عن  فضال  والعاملية،  الدولية  الرشكات  كربى  أسامء 

خالل   من  املعرض،  شهدها  التي  الضخمة  الصفقات 

الدفاع  وخدمات  تقنيات  يف  املتخصصني  التعاقدين 

واألمن البحري.

وترى أن ايدكس أصبح يحتل مكانة دولية كبرية بني 

معارض العامل، املتخصصة يف الصناعات الدفاعية، مام  

يجسد املستوى الرفيع الذي وصل إلية االنتاج الوطني 

يف املجاالت الدفاعية يف املنطقة، ويستحق أن يكون 

مختلف  من  الرشكات  فيه  تستعرض  مهمة  منصة 

العسكرية  والقدرات  التقنيات  أحدث  العامل  أنحاء 

تقنيات  الستعراض  فرصة  أنه  عن  فضال  املنطقة،  يف 

واالنظمة  الدول  بني  الرشاكات  وتوسيع  الحديثة، 

العاملية يف املجال العسكري.

يف  كبريا  دورا  يلعبا  املعرضني  إن  ماركو  ديفيد  وقال 

اإلنفاق  أن  عاملياً، السيام  العسكرية  الصفقات  زيادة 

بعد  يوما  كبريا  تزايدا  سجلت  الدفاع  تقنيات  عىل 

متزايد مستقبالً،  يف  منو  إىل  يشري  الذي  االمر  األخر، 

صناعية  قوة  األوسط  الرشق  منطقة  تشكل  وقت 

للوصول  الصناعية  االستثامرات  ريادة  تعززها  كبرية، 

إىل التقنيات الرقمية الحديثة التي تواكب التطورات 

املتوالية يف املجال العسكري.
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تم  التي  الدروع  ألنظمة  الحصن  رشكة  وتتخصص 

إطالقها رسمياً يف املعرض الدويل لألمن الوطني ودرء 

الدروع  انتاج  يف   2016� أبوظبي  ”آيسنار  املخاطر 

والسرتات الباليستية وحلول التدريع.  

وانتاج  تطوير  يف  الرئيسة  الرشكة  عمليات  وتتمحور 

وتصدير حلول الحامية. وتطرح الرشكة أيضاً الصفائح 

كامل  بشكل  تطويرها  يجري  التي  املنفردة  القوية 

استخدام  وميكن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

املدرعات  يف  الرشكة  قبل  من  املنتجة  التكنولوجيا 

وكذلك حامية املركبات الخفيفة والثقيلة. 

وتعترب صفائح حامية األفراد من أبرز منتجات الرشكة، 
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عىل  القدرة  ولها  واسع  نطاق  عىل  تستخدم  حيث 

حسب   +++ الثالث  املستوى  الناري  العيار  ايقاف 

 . IJ 0101.04 املقياس األمرييك

الرطوبة  بالقدرة عىل تحمل  الرشكة  وتتميز منتجات 

مع  السرياميك  باستخدام  العالية  الحرارة  ودرجات 

البوليمرات  إىل  إضافة  التصنيع  خالل  مواد  خليط 

لضامن أفضل أداء. 

الحصن  عام  مدير  الطنيجي،  املهندس محمد  ويقول 

الحصن  رشكة  ”متكنت  الدروع،  ألنظمة  الحصن 

من  تأسيسها  منذ  عامني  مدى  عىل  الدروع  ألنظمة 

املنتجات  وطرح  االبحاث  يف  فاعل  بشكل  املساهمة 

واإلقليمية  املحلية  األسواق  يف  عالياً  التي تشهد طلباً 

والدولية.“ 

وأضاف، ”بذل فريق عمل الرشكة جهوداً دؤوبة النتاج 

التي  املتطورة  التدريع والحامية  مجموعة من حلول 

املستخدمني.  جميع  وحامية  سالمة  بتأمني  تتكفل 

وتعترب الغرفة املدرعة أحدث منتجات الرشكة ونتطلع 

إىل طرح حلول أكرب من أجل أن تتبوأ الرشكة مكانة 

األصعدة  عىل  التميز  وبالتايل  الدفاع  سوق  يف  بارزة 

املحلية واإلقليمية والدولية.“  

عن توازن

االقتصادي  التوازن  مجلس  قبل  من  توازن  أنشئت 

عام 2007 بهدف إقامة مشاريع من خالل الرشاكات 

مضافة  قيمة  توفر  التي  االسرتاتيجية  واالستثامرات 

لقطاعات التصنيع يف الدولة والتي تركز عىل عدد من 

والطريان  الدفاع  صناعات  تشمل:  والتـي  املجــاالت 

والسيارات والذخائر واملعادن والتكنولوجيا.

من  توازن  متكنت  تأسيسها  من  وجيزة  فرتة  وخالل 

كرشكة  الدولة  وخارج  داخل  مرموقة  مكانة  احتالل 

مع  خالل رشاكاتها  من  وذلك  الصناعية  لالستثامرات 

والتي  عاملياً  الرائدة  الصناعية  املؤسسات  من  عدد 

وتطوير  الخربات  واكتساب  املهارات  بناء  إىل  تهدف 

منتجات وأنظمة حديثة يف اإلمارات. وتستند الرشكة 

ملواكبة  قدرتها  اىل  االستثامرية  اسرتاتيجيتها  يف 

فيام  األسواق  تشهدها  التي  املتسارعة  املتغريات 

تهدف أيضاً إىل أن تكون مثاالً تحتذي به املؤسسات 

الواعدة حيث تلعب توازن دوراً فاعالً يف دعم منوهم 

وتوسعهم الصناعي.

وقد تم االعالن عن تأسيس رشكة اإلمارات للصناعات 

العسكرية (إيدك) خالل معرض آيدكس 2015 والتي 

ومجموعة  مبادلة  رشكة  جهود  توحيد  عن  نتجت 

لالستثامرات  املتقدمة  اإلمارات  ومجموعة  توازن 

تحت مظلة واحدة من أجل إبراز القدرات الدفاعية 

اإلماراتية وتوحيد الجهود.

وقد نتج عن هذا الدمج انضامم بعض الرشكات التابعة 

لتوازن, لرشكة إديك وهم: كاراكل للذخارئر الخفيفة، 

كاراكال العاملية، بركان، أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة 

الذاتية، توازن دايناميكس، توازن للصناعات الدقيقة، 

بتأسيس رشكتني  توازن  قامت  ولقد  للسيارات.   ومنر 

جديدتنًي وهام رشكة الحصن ألنظمة الدروع  ورشكة 

الناريات  لصناعة   (APT)بايروتيكنكس املتقدمة 

لتضاف ملجموعة رشكاتها والتي تتضمن: مجمع توازن 

الصناعي، جاهزية، مركز توازن للتدريب، ورماية.
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تم تصنيع البندقية من قبل أفضل فرق التصميم من 

الهجومية.  البنادق  مجال  يف  عامليني  وخرباء  محرتفني 

اإلماراتية   املسلحة  القوات  مع  التعاقد  تم  حيث 

 CAR816 بإسم  بندقية   80.000 من  أكرث  لتوريد 

باملسمى  الفنية  املواصفات  بذات  عرضها  تم  التي 

سلطان“  شعار   ” حفر  إضافة  مع  ”سلطان“  الجديد 

عليها والذي تم اعتامده نسبة للشهيد العقيد الركن/ 

سلطان محمد بن هويدن الكتبي، كونه من املشاركني 

قواتنا  ضمن  العسكرية  الرتب  أعىل  عىل  الحائزين 

املشاركة يف العمليات العسكرية يف اليمن الشقيق.

بندقية سلطان
بإسم  العاملية  كراكال  لبندقية  الجديد  املسمى  وجاء 

بن  محمد  «سلطان  الركن  العقيد  الضابط  الشهيد 

هويدن الكتبي» ، الذي  أعلنت القيادة العامة للقوات 
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 14/12/2015 املوافق  اإلثنني  يوم  اإلماراتية  املسلحة 

استشهاده خالل مشاركته يف عمليات تحرير منطقة 

تقودها  التي  األمل  إعادة  عملية  ضمن  باليمن  تعز 

التحالف  قوات  مبشاركة  السعودية  العربية  اململكة 

اليمن  عن  للدفاع  الحوثية  امليليشيات  ضد  العريب 

املناطق  وحامية  ألهلها  الحقوق  واسرتداد  ورشعيته 

الحدودية .

للصناعات  اإلمارات  رشكات  إحدى  العاملية  كراكال 

األسلحة  لتصنيع  رشكة  وهي    .( إديك   ) العسكرية 

مجموعة  وتجميع  وتطوير  بتصميم  تقوم  الخفيفة، 

إىل  املسدسات  من   - الحديثة  النارية  األسلحة  من 

تقنية  القناصة. وتوفر منتجات كركال حلول  البنادق 

مبتكرة وهي حاصلة عىل العديد من براءات االخرتاع 

الدولية حيث متكنت من تخطي االختبارات الشاملة 

«إف»  كركال  مسدس  نجح  وقد  بنجاح.  واملستقلة 

يت  دبليو  مؤسسة  أجرتها  التي  االختبارات  اجتياز  يف 

دي 91 وحصل عىل أول ترخيص من الناتو والرشطة 

األملانية.

بالحجم  مسدسات  حالياً:  كراكال  منتجات  وتشمل 

ملم،   9 عيار  من  كاربني  وبنادق  واملدمج؛  الكامل 

وبنادق القناصة من مختلف العيارات. وتتمتع جميع 

اإلغالق  إضافية مثل خاصية  كراكال مبيزات  منتجات 

واألنظمة  التكتييك،  األقسام  وحامل  األوتوماتييك 

توفر كراكال خدمات متكاملة  الخاصة. كام  البرصية 

عىل  واملتقدم  األسايس  والتدريب  األسلحة،  لصيانة 

الرماية التكتيكية لضامن تلبية احتياجات عمالئها.

ونظراً ملا متتلكه كراكال من رشاكات اسرتاتيجية حول 

العامل من خالل فروعها املنترشه يف كل من الواليات 

وضع  من  متكنت  والجزائر  أملانيا  املريكية،  املتحدة 

الخفيفة  االسلحة  صناعة  خارطة  عىل  مميزة  بصمة 

واالرتقاء بستوى الصناعة اإلمارتية يف هذا املجال.
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يتم  رافال  لطائرة  املفتوحة  الهندسية  البنية  وبفضل 

عادة كل عامني إدخال إصدارات أو تحديثات جديدة 

للكفاءة  وتعزيزاً  للتقادم  تفادياً  وذلك  للربمجيات، 

جميع  تحديث  بالفعل  يجري  حيث  التشغيلية، 

األخرية،  النسخة  إىل  املخزون  يف  املوجودة  الطائرات 

املعتمدة  والتشغيل  التوصيل  مفهوم  بفضل  وذلك 

لتسهيل تصميم الشكل وإدارة األسطول.

 Dassault Aviation وتقوم حالياً رشكة داسو للطريان

الذي  األمر   ،F3R STANDARD بتطوير ورشكاؤها 

الهجومية   / الدفاعية  القدرات  كبري  بشكل  سيزيد 

الجو-جو والجو-أرض.  لطائرة رافال يف كل من مهام 

وسوف تشتمل F3R STANDARD، املقرر تسليمها 

يف  الفرنسية  الجوية  والقوات  البحرية  القوات  إىل 

التهديف  ونظام   ،Meteor صاروخ  عىل   ،2018 عام 

تحديد  ونظام   ،Talios طراز  من  القادم  الجيل  من 

الرتانسبوندر  العدو والصديق IFF Mode 5، ونظام 

تحديد  ونظام    ،S وضعية  (املستقبل-املجيب)، 

التصادم  ونظام تجنب  املطور،  العاملي   املواقع 

تحسني  يتم  وسوف   .AGCAS االوتوماتييك باالرض 

العديدة، مبا يف ذلك مجموعة الحرب  الحالية  النظم 

.RBE2 ورادار املسح اإللكرتوين  Spectra االلكرتونية

، سيكون   Meteor النفاث املحرك  مع قدوم صاروخ 

رافال  طراز  من  الطائرات  مالحي  أطقم  مبقدور 

يف  ومستقبلية  معروفة  تهديدات  أية  عىل  التغلب 

وطائرات  املقاتالت،  مثل  الجوية:  الظروف  جميع 

اإلنذار املبكر (األواكس)، ـوالناقالت،  املركبات الجوية 

القتالية بدون طيار (UCAV)، واملرووحيات، وحتى 

النفاث  املحرك  نظام  ويوفر  الشبح.  كروز  صواريخ 

لالشتباك  الالزمة  الدفع  قوة  للصاروخ  املستقبيل 

مستويات  ويف  مسبوقة،  غري  مديات  يف  العدو  مع 

مرتفعة جدا أو منخفضة جداً. ولضامن تدمري الهدف 

بأجهزة  الصاروخ  تجهيز  جرى  تاما،  تدمريا  املعادي 

 impact and تفجري عند االقرتاب واالرتطام بالهدف

للتفتيت  proximity fuses ، عالوة عىل رأس حريب 

االرتطام  مبجرد  ينفجر   fragmentation warhead

بالهدف أو االقرتاب منه. وسوف يثبت باحث الرادار 

النشيط والبعيد املدى أنه من الصعب التشويش عليه 

ونصب أرشاك له. وعند استخدامه باالقرتان مع طائرة 

املسح  مصفوفة  (تقنية   AESA برادار  مزودة  رافال 

أنه  يثبت   Meteor فإن  النشط)،  اإليجايب  االلكرتوين 

أشد أسلحة الجو-جو فتكا يف أي مكان.

الجديد  وجيله   Talios التهديف  نظام  فإن  كذلك 

الدقة، ستوفر  عالية  االستشعار  األداء، وأجهزة  العايل 

رافال أطقم الطائرات قدرات جديدة، مام يتيح لهم 

التعرف بدقة عىل األهداف ضمن مدى املواجهة، ليالً 

استخدم  وقد  القاسية.  املناخية  الظروف  يف  ونهاراً، 

لتعزيز  التقنيات  أحدث  تاليس  رشكة  مهندسو 

بطلب  سيام  وال   ،Talios لنظام  التشغيلية  الكفاءة 

سيناريوهات الدعم الجوي الوثيق يف البيئة العمرانية، 

ويف وسط ينطوي عىل تحديات.

يتم  الخدمة، سوف  يف   F4R Standard دخولها  مع 

تجهيز رافال بشكل مثايل ألداء مهام الهيمنة الجوية 

املقاتلة  تصبح  وسوف  الدقيقة.  الرضبات  وتنفيذ 

أهبة  عىل  وستكون  فتكاً  أشد  األدوار  املتعددة 

الدفاعية  املهام  من  كاملة  مجموعة  ألداء  االستعداد 

والهجومية، من القواعد الربية أو من عىل ظهر حاملة.
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milsim@cae.com        @CAE_Defence cae.com

CAE – Your Worldwide Training Partner of Choice

Who is a leading training systems integrator 
offering comprehensive naval training solutions?
We are.
CAE is leveraging its global experience and expertise as a training systems integrator to 

offer naval forces turnkey training solutions, such as the Naval Training Centre we are 

developing for the UAE Navy.

Visit CAE at IDEX (Hall 01- B01) and NAVDEX (Hall C- 037) in Abu Dhabi, UAE 
February 19-23, 2017 to learn more.

لل – رشيككم العاملي املفّضل لخدمات التدريب ّ CAE

ما هي رشكة تكامل أنظمة التدريب الرائدة التي توفر حلول 
تدريب شاملة للقوات البحرية؟

نحن بالطبع.
ففتوظّف CAE خرباتها وكفاءاتها العاملية املميزة كرشكة متخصصة بتكامل أنظمة التدريب من أجل تزويد القوات البحرية 

بأفضل حلول التدريب املمكنة، ومن األمثلة عىل ذلك مركز التدريب البحري الشامل لسالح البحرية اإلماراتية الذي نعمل 

ًعىل تطويره حالياً.

ملعرفة املزيد، تفّضلوا بزيارة CAE يف معرض آيدكس (القاعة B01-01) ويف معرض نافدكس (القاعة C-037) يف أبوظبي 
فرباير 2017. بدولة اإلمارات العربية املتحدة، خالل الفرتة بني 19-23

وتعترب الصواريخ ذات الهيكل الدوار من أفضل أنواع 

أسلحة الدفاع الذايت عن السفن يف فئتها. فهي أرسع 

بتقنية  الرد،  ورسيعة  الوزن،  وخفيفة  الصوت،  من 

ضد  السفن  لحامية  مصممة  وهي  وانس“،  ”أطلق 

والطائرات  واملروحيات  للسفن  املضادة  الصواريخ 

والسفن.

رايثيون  رئيس  ديفيز،  كريس  قال  جانبه،  من 

”إن  املتحدة:  العربية  اإلمارات  دولة  يف  انرتناشيونال 

البحرية،  قواتها  يف  استثامرها  حامية  تريد  اإلمارات 

وهذا ما توفره الصواريخ ذات الهيكل الدوار“. 
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وسوف يتم استخدام هذه الصواريخ لحامية الطرادات 

تستخدمها  والتي  اإلمارات،  بدولة  بينونة  فئة  من 

القوات البحرية يف اإلمارات العربية املتحدة للمراقبة 

واالعرتاض، والدوريات الساحلية، وعمليات املروحيات 

واملهام األمنية األخرى.

الدفاع  ألنظمة  رايثيون  مدير  ديفيس،  أالن  رأي  يف 

 2 بلوك   - الدوار  الهيكل  صواريخ  أن  املدى،  قصرية 

”تدافع  ألنها  اإلمارات؛  بدولة  للبحرية  مثالية  تعترب 

ضد التهديدات املعقدة التي تفوق يف رسعة مناورتها 

ما تستطيع األنظمة األخرى أن تهزمه.“

قيمة  بلغت  التي   - رايثيون  رشكة  تعد 

دوالر)  مليار   24)  2016 عام  مبيعاتها خالل 

موظف   63،000 موظفيها  تعداد  ويبلغ 

وهي  واالبتكار،  التكنولوجيا  يف  رائدة   –

متخصصة يف حلول الدفاع والحكومة املدنية 

من  تاريخاً  متتلك  وهي  السيرباين.  واألمن 

االبتكار يصل إىل 95 عاماً، وتقدم إلكرتونيات 

متطورة وحديثة، وعملية دمج أنظمة املهام 

االستشعار   ،C5ITM والخدمات  واملنتجات 

يف  للعمالء  مهمة  ودعم  واآلثار،  بعد،  عن 

أكرث من 80 بلداً. ويقع املقر الرئييس لرشكة 

ريثيون يف والثام بوالية ماساتشوستس. 
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األهلية  الحرب  يف  الكياموية  األسلحة  استخدمت 

الخسائر  الواضح كم عدد  يزال من غري  بسوريا، وما 

يف األرواح. فالخطر حقيقي وموجود ومتس خطورته 

املجتمع املدين. يف عام 1995، أطلقت جامعة دينية 

يابانية غاز األعصاب ”السارين“ يف مرتو أنفاق طوكيو، 

 2000 من  أكرث  وأصيب  شخصاً،  عرش  ثالثة  فامت 

أو  كياموي  مصنع  يف  حادث  وقع   ما  وإذا  شخص، 

أمر  كارثة  حدوث  فإن  نووية،،  طاقة  توليد  محطة 

قريب  مثاالً  فوكوشيام  حادث  يعترب  حيث  محتمل، 

العهد.

الدمار  آثار حوادث أسلحة  ومن املرجح أن تستهلك 

وتبقى  حد.  أقىص  إىل  الوطنية  القدرات  الشامل 

دولة،  كل  واجب  من  األوىل  التدابري  عن  املسؤولية 

إمكاناتها  دولة  كل  تبني  أن  الرضوري  من  حيث 

لالستجابة والتخفيف من عواقب األوضاع الطارئة عىل 

األرواح والبيئة. ومن املهم أيضاً وجود رؤية مشرتكة 
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بني الدول بشأن كيفية االستجابة؛ ألن حوادث أسلحة 

الدمار الشامل تعرب الحدود الوطنية.

املجتمع  يف  الشامل  الدمار  أسلحة  حوادث  تؤثر 

بكامله، ومن الرضوري للغاية أن يتم توفري التنسيق 

املسلحة  والقوات  الرشطة  ألفراد  الالزمني  والتدريب 

أي  وقوع  قبل  الصحية  الرعاية  وأجهزة  والحكومة 

حادث. ومن أفضل الطرق إقامة نظام مراقبة وإنذار 

وإعالم آيل، ومن املمكن الحد من آثار أسلحة الدمار 

 CBRN نظام  استشعار  أجهزة  باستخدام  الشامل 

AWR من رشكة Saab ونرشها بواسطة وحدات ثابتة 

التدريب بشكل منتظم  بد من  ومركبات وأفراد. وال 

ليك يؤدي أفراد االستجابة للطوارئ دورهم عىل أتم 

وجه. وميكن فعل ذلك من خالل استخدام نظام إدارة 

الكوارث الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل من إنتاج 

والتشبيه  للتدريب  نظاماً  ذلك  ويشمل   ،Saab رشكة 

بيئة مصطنعة. ويسهم  الذي يحايك   CBRN SE هو

هذا يف عمليات تبديد افرتاضية واقعية ألسلحة الدمار 

الشامل، وهو أسلوب يف التدريب يتميز بدرجة كبرية 

من الكفاءة والفاعلية.

يف  عاملياً  رائدة   Saab والدفاع  األمن  رشكة  تعد 

الشامل،  الدمار  أسلحة  أنظمة  ضد  التنسيق  مجال 

ألنظمة  شبكات  وتطوير  تصميم  يف  تتخصص  حيث 

االستخدامات  أجل  من  متاماً  املتكاملة  االستشعار 

املدنية والعسكرية.
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تحتل  الوطنية  الرشكات  إن  الوطن“  لـ“درع  وقالوا 

مساحات كبرية يف املعرضيني، يف مختلف التخصصات 

مبجاالت الدفاع الربي والبحري والجوي، معتربين أن 

أيدكس أكرب  وأضخم معرض دفاعي ثاليث الخدمة يف 

أنه منصة فريدة لكربيات الرشكات  العامل. فضال عن 

العاملة يف تلك املجاالت لعرض آخر منتجاتها وأحدث 

ابتكاراتها التكنولوجية،

رئيس  الكعبي  خولة  الدكتوره  تقول  جانبها  من 

جامعة  يف  لألبتكار  التنفيذي  الرئيس  الجغرافيا  قسم 

املعرضني  يف  الوطنية  الرشكات  حضور  إن  اإلمارات، 

ومكانتها  اإلمارات  بأسم  يليق  كبرياً  مشهداً  يشكل 

املجاالت، السيام  العامل يف مختلف  بني دول  العريقة 

جهود  بفضل  كافة،  بانواعها  العسكرية  املجاالت 

القيادة الرشيدة التي تركز عىل رفعة أسم الوطن يف 

املحافل الدولية، وتعزيز مكانته عاملياً.

واكدت ان االبتكارات باتت لغة املستقبل التي تعول 

ان  موضحة  العاملية،  التنافسية  يف  العامل  دول  عليه 

االبداعية،  العسكرية صات جزء من حياتنا  املجاالت 

أجيال  تأهيل  يف  مهام  دوراً  الجامعات  تلعب  حيث 

االبداع واالبتكار، السيام أن املعرضني يضامن منتجات 

عىل   جميعها  تركز  إذ  ونوعية،  مختلفة  عسكرية 

االبتكار  كقاعدة أساسية  تواكب املتغريات الحديثة 

يف املستقبل.

تطوير  قسم  رئيس  صيداوي  إبراهيم  الدكتور  أما 

املشاريع البحثية يف الجامعة، يرى أن ”أيدكس“ باتت 

منصة عاملية الستقطاب الرشكات العاملية التي تعمل 

الذي   االمر  أنواعها،  مبختلف  العسكرية  املجاالت  يف 

املعارض  أبرز  كأحد  املتميزة  الدولية  مكانته  يؤكد 

انه  السيام  الدفاعية،  بالصناعات  املتخصصة  الدولية 

القيادة  وتوجهات  رؤى  تجسيد  يف  بفاعلية  ساهم 

الصناعات  قطاع  ومستقبل  بواقع  للنهوض  الرشيدة 

الدفاعية يف اإلمارات.
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املعرضني  يشهدها  التي  الواسعة  املشاركة  أن  واكد 

بلغ  التي  الوطنية  للرشكات  و“نافدكس“،  ”أيدكس“ 

عددها 125 رشكة، يعكس مدى التقدم والجودة التي 

مظاهر  إحدى  لتجسد  الوطنية،  رشكتنا  إليه  وصلت 

التنافسية العاملية يف املجاالت العسكرية كافة، فضال 

العامل،  أنظار  محط  باتت  أبوظبي  العاصمة  أن   عن 

بعد توافد اآلالف من كبار الشخصيات وصناع القرار 

من جميع أنحاء العامل للمشاركة يف الفعاليات .

من جانبه قال  عالء الدين حسني  أن الرشكات الوطنية 

مختلف  العاملية يف  التنافسية  يف  أساسياً  دوراً  تلعب 

الربي والبحري والجوي،  الدفاع  التخصصات مبجاالت 

االمر الذي يؤكد مكانة الدولة بني مصاف دول العامل، 

الحديثة واملستجدات يف  املتغريات  فضال عن مواكبة 

تلك القطاعات الحيوية، التي متثل خط الدفاع األول 

لجميع دول العامل.

 125 إىل  الوطنية  الرشكات  عدد  ارتفاع  أن  وأكد 

تتويجاً  يعد  كافة،  الفعاليات  يف  تشارك  وطنية  رشكة 

التي جاءت تحايك يف  الوطنية،  للصناعات واملنتجات 

التصنيع واالنتاج، وتركز  العاملية من حيث  مضمونها 

الصناعات، حيث  تلك  االمارات يف  تعزيز مكانة  عىل 

تقود العامل خالل املرحلة الحالية يف التفكري للمستقبل 

أمنه  تهم  التي  الحيوية  املجاالت  يف  واسترشافه 

وتنميته وقدرته عىل مواجهة التحديات التي تواجهه 

عىل املستويات املختلفة.

املشاركة  مشهد  أن  يرى  الله  عبد  حمدان  أما 

الوطنية يف املعرضني ”أيدكس“ يف دورته الثالثة عرش 

و“نافدكس“ للدفاع البحري، يف نسخته الرابعة، يجسد 

التقدم املنشود الذي آلت إليه تكنولوجيا الدفاع الربي 

بقوة  تنافس  أنها  السيام  الوطنية،  والجوي،  والبحري 

العسكرية املتطورة يف مختلف  املنتجات والصناعات 

دول العامل، من خالل الجدث الذي يعد األكرب عامليا، 

مع  العالقات  وتقوية  إلقامة  فريدة  منصة  أصبح  إذ 

الحكومية والرشكات والقوات املسلحة عىل  اإلدارات 

مستوى املنطقة.

وأضاف ان تنظيم املعرضني شهد نتاج عمل جامعي 

عىل أعىل املستويات، السيام بني وزارة الدفاع والقيادة 

الجهات  من  كبري  وعدد  املسلحة،  للقوات  العامة 

الخاصة،  واملؤسسات  واملحلية  االتحادية  الحكومية 

والعديد من اللجان املشاركة، األمر الذي يربز أهمية 

الخربات  ملتقى  أبوظبي  العاصمة  وجعل  الحدث 

واللامرسات العاملية املتميزة، حيث يظهر ذلك جاليا 

من خالل مشاركة الرشكات التي وصلت إىل أكرث من 

الصناعات  يف  متخصصة  وعاملية  محلية  رشكة   1235

الدفاعية، لتسجل زيادة بنسبة 10 يف املئة مقارنة مع 

الدورة السابقة للمعرض، فضال عن ارتفاع عدد الدول 

املشاركة لتصل إىل 57 دولة، بواقع 10 دول جديدة.

ابتكارات وانظمة متطورة
املعرضني  يف  املشاركة  الوطنية  الرشكات  إجاميل  بلغ 

125 رشكة، إذ تشكل املشاركة الوطنية اكرب جناح يف 

املعرضني التي زادت نسبة مشاركتها يف هذه الدورة 

بنسبة 17% مقارنة مع الدورة السابقة.
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قامت رشكة املسعود بعرض سيارة نيسان باترول بيك 

أب تم تحويلها إىل سيارة إسعاف عسكرية مع قاعدة 

لضامن  خصيصاً  صنعه  تم  وهيكل  أطول  عجالت 

للقيام  املطلوبة  املساحة  لديه  الطبي  الطاقم  أن 

نقل  إىل  باإلضافة  املوقع  داخل  الطبية  باملساعدات 

املصابني من املناطق الوعرة إىل أقرب مستشفى.

وعرضت املسعود أيضاً سيارة نيسان باترول بيك أب 

منطقة  وتشمل  الثقيلة  لألسلحة  حاملة  منصة  مع 

سهولة  للجنود  تسمح  متعددة  نقاط  مع  مسطحة 

الدخول والخروج من املركبة.

تعديلها  تم  أب  بيك  نافارا  نيسان  سيارة  وكذلك 
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لتصبح ناقلة لألفراد مجهزة بتعليق وإطارات والعديد 

الوعرة  الطرقات  عىل  للقيادة  األخرى  اإلضافات  من 

اإلصدار  ”قناص“  باترول  نيسان  سيارة  إىل  باإلضافة 

الحرصي لرشكة املسعود للسيارات.

”قناص“  باترول  نيسان  سيارة  سيارة  تعزيز  وتم 

إيه  املعروضة مبصد أمامي وخلفي من نوع ” آر يب 

” مع حاملة إطارات إضافية وصفيحة لحمل الوقود 

عىل  للقيادة  مخصصة  إطارات  اىل  باإلضافة  املاء  أو 

الطرقات الوعرة.

اإلصدار  بتطوير  للسيارات  املسعود  قامت رشكة  كام 

الحرصي ”قناص“ لتلبية إحتياجات محبي القيادة عىل 

الطرقات الوعرة يف شهر أكتوبر من العام املايض.

املبيعات  عام  مدير  عامل  هومايون  السيد  وقال 

لـلمسعود للسيارات ”متثل املشاركة يف معرض ومؤمتر 

الدفاع الدويل – آيدكس املنصة املثالية لتسليط الضوء 

مركبات  إىل  الركاب  سيارات  تحويل  يف  قدراتنا  عىل 

عسكرية تقنية متعددة االستخدامات“.

وأضاف ”تحرص رشكة املسعود دوماً عىل املشاركة يف 

الفعاليات التي تسلط الضوء عىل منو أبوظبي ودورها 

والهيئات  الحكومة  دعم  وكذلك  العاملية  الساحة  يف 

املحلية لتعزيز الصناعات مبجال الدفاع.“
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لجناح  الوطن“،  لـ“درع  اليومية  النرشة  زيارة  ويف 

برش   آل  رقية  أكدت  أيدكس،  معرض  يف  الحملة 

إطلقها  تم  املبادرة  أن  الهيئة،  يف  التغذية  أخصائية 

منذ يناير املايض، حيث تستمر 12 شهرا،  وتركز عىل 

التثقيف الصحي للمجتمع بفئاته كافة، وزيادة الوعي 

باألمراض املزمنة وأسبابها وسبل الوقاية منها، متمثلة 

حياة  نظام  وإتباع  البدين،  النشاط  مامرسة  بأهمية 

صحي.

اساسياً،  محوراً   12 وفق  تعمل  املبادرة  أن  وأضافت 

يتم الرتكيز عىل واحد منها شهرياً، لتستمر يف تسليط 
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كامل، حيث  عام  املحاور عىل مدار  تلك  الضوء عىل 

واملاء  والتغذية  البدنية  الـ12“اللياقة  املحاور  تشمل 

يف  والصحة  والتدخني  النفسية  والصحة  حياة  صحة 

االمراض  والتنرش  واملخدرات  ”د“،  وفيتامني  رمضان 

وقلب  السكري  وداء  والبدانة  الوزن  وزيادة  املعدية 

صحي“.

وأوضحت أن الهدف من مشاركة املبادرة يف معريض 

”أيدكس ونافدكس“ يف دورتهام الحالية، جاءت بهدف 

نرش الوعي بني جميع عنارص املجتمع االمارايت، فضال 

عن استعراض تفاصيل املبادرة لضيوف الحدث الكبري 

رسالة  من  كجزء  أبوظبي،  العاصمة  تحتضنه  الذي 

ومجتمع  صحية  بيئة  خلق  إىل  تهدف  التي  املبادرة 

ناضج ومدرك كيفية الوقاية من االمراض .

من  بالعديد  يزخر  زمني،   املبادرة مخطط  وتتضمن 

من  املجتمع  أفراد  حامية  يف  تسهم  التي  املواضيع 

مخاطر األمراض، من خالل فعاليات متنوعة تركز عىل 

أنشطة رياضية هادفة، وبرامج غذائية صحية، فضال 

عن فحوصات اللياقة واختبار تحليل الوقوف وامليش 

وتحليل نسبة الدهون وكتلة الجسم، إىل جانب تقديم 

النصائح واالستشارات الغذائية لطعام صحي متوزان.
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املسلحة  القوات  دور  عىل  الضوء  الجناح   ويسلط 

ومسرية  واإلقليمية  العاملية  ومشاركاتها  السودانية 

تطورها كام يعرض طيفاً كبرياً من املنتجات الدفاعية 

تشمل الذخائر واألسلحة الخفيفة واملتوسطة والدروع 

البحرية  والقوارب  واملركبات  القتالية  والدبابات 

للتدخل الرسيع إضافة للخدمات واإلمكانات املتوفرة 

بالسودان.

الدولية  العالقات  مدير  محمود  عثامن  عيل   وأكد 

الناطق الرسمي باسم هيئة التصنيع الحريب السوداين 

ان السودان يشارك يف املعرض بوفد كبري يرأسه املشري 

أحد  املعرض  باعتبار  الجمهورية  رئيس  البشري  عمر 

الدفاعية  املنتجات  لعرض  العامل  يف  الكربى  املنصات 

وااللتقاء بصناع ومتخذي القرار االسرتاتيجي يف مجال 

دولة  حكومة  جهود  نفسه  الوقت  يف  مثمنا  الدفاع 

اإلمارات يف إتاحة مثل هذا املحفل الدفاعي الكبري.

ضمن  ستعرض  الحريب  التصنيع  هيئة  ان  اىل   وأشار 

تطويرها  تم  جديدا  منتجا   35 األوىل  للمرة  جناحها 

بان  موضحا  العالية  بقدرتها  تتميز  والتي  بالسودان 
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يف  السعودية  املتقدمة  اإللكرتونيات  رشكة  تشارك 

التقنية  إمكانياتها  يعكس  خاص  بجناح  ”آيدكس“ 

العسكرية  األنظمة  مجال  يف  وقدراتها  الدفاعية، 

املختلفة، ويربز ما وصلت إليه الكوادر السعودية من 

الرشكة  وتعرض  رفيع،  تقني  وتأهيل  متقدم  مستوى 

املتطورة  التقنيات  من  العديد  مشاركاتها  خالل  من 

من األنظمة الحديثة التي تقوم بتطويرها مبواصفات 

وتطور  ميزات  إبراز  بهدف  رفيعة،  وجودة  عاملية 

املنتج السعودي الذي وفر الكثري من املتطلبات عىل 

املستوى املحيل، وبات ينافس إقليمياً ودولياً، ويعكس 

القدرات التي وصلت إليها الصناعة السعودية يف هذا 

املجال.

التنفيذي  الرئيس  الخويطر  محمد  بن  وأكد خالد 

املتقدمة دامئاً عىل  اإللكرتونيات  للرشكة حرص رشكة 

املشاركة الفاعلة يف هذا املعرض العاملي، مضيفاً: إن 

ذلك يأيت انطالقاً من رؤيتنا الوطنية 2030 الهادفة إىل 

إننا  بنسبة %50، حيث  العسكرية  الصناعات  توطني 

نتطلع من خالل املشاركة يف الدورة الحالية للمعرض 

إىل إبراز مدى ما توصلت إليه الصناعة السعودية من 

اململكة  عن  شاملة  فكرة  وإعطاء  عاملية  مستويات 

من  لكثري  منتجة  دولة  كونها  السعودية  العربية 

األنظمة اإللكرتونية املتقدمة، وليست مستهلكة فقط، 

الهيئة تهدف من املشاركة اىل ابراز املقدرات السودانية 

يف مجال التصنيع الحريب.

خالل  سيتميز  السوداين  الجناح  أن  عثامن  عيل   ونوه 

الدورة الحالية بعرض تطبيقات حديثة عىل السيارات 

العسكرية وأنظمة جديدة مبحاكاة الرماية ومشبهات 

سودانية  صناعة  وكلها  العسكرية  واملهامت  التدريب 

الحريب  التصنيع  هيئة  عمل  مجاالت  أن  اىل  الفتا 

إنتاج  أهمها  املجاالت  من  العديد  تشمل  السوداين 

الذخائر بأنواع وأعرية مختلفة وإنتاج األسلحة الخفيفة 

القتال  ودبابات  الدروع  وإنتاج  والثقيلة  واملتوسطة 

الرئيسية واملهامت والتجهيزات والصناعات اإللكرتونية 

وصناعة الطريان وصناعة البحرية وصناعة املركبات.

وكذلك ما متتلكه الرشكة من قدرات متميزة يف هذا 

املجال تقودها كوادر وطنية مؤهلة تأهيالً رفيعاً.

منصة  يشكل  آيدكس  معرض  الخويطر:  وأضاف 

مجال  يف  العارضة  العاملية  الرشكات  لكربيات 

الدفاعية، باإلضافة إىل استقبال  تكنولوجيا الصناعات 

دفاع  وزراء  من  القرار  وصناع  الشخصيات،  كبار 

الدفاع من  بشؤون  واملهتمني  والخرباء  أركان  ورؤساء 

جميع أنحاء العامل.

ويتكون جناح ”اإللكرتونيات املتقدمة“ باملعرض من 

العسكرية  األنظمة  قسم  وهي  رئيسة،  أقسام  أربعة 

غري املأهولة والذي يشمل املركبات األرضية والبحرية 

غري املأهولة والتي تستخدم يف حمل مختلف أنظمة 

بعد،  عن  التوجيه  أسلحة  وحمل  واالستشعار  الرصد 

اللوجستية ومهامت  املهامت  املشاركة يف  كام ميكنها 

القيادة  أنظمة  قسم  وكذلك  واالنتشال،  اإلنقاذ 

والسيطرة ويشمل أنظمة الرصد واالستطالع للوحدات 

من  تستطيع  الذي  املوقف  تقدير  ونظام  العسكرية 

املوقف  تقييم  العسكرية  العمليات  قيادة  خالله 

األفراد  تتبع  ونظام  مناسب،  بشكل  معه  والتعامل 

واملعدات، الذي ميكن من خالله تحديد مواقع الجنود 

مبارش  بشكل  حالتها  ومعرفة  واملعدات  واملركبات 

ودقيق.

الحرب  أنظمة  قسم  عىل  الجناح  يحتوي  كام 

وتطوير  بتصميم  الرشكة  تقوم  حيث  اإللكرتونية، 

أنظمة االستطالع االستخبارايت لرصد مختلف الرتددات 

اإلجراءات  عمل  ثم  ومن  عليها  والتعرف  وتحليلها 

األنظمة  أيضاً  الجناح  ويستعرض  املناسبة،  املضادة 

وإمكانيات  قدرات  ببناء  الرشكة  قامت  إذ  األمنية، 

مختلف  لخدمة  السيرباين  األمن  مجال  يف  وطنية 

أمن  أنظمة  كذلك  واألمنية،  العسكرية  القطاعات 

قامت  حيث  الحيوية،  واملنشآت  العسكرية  القواعد 

الرشكة بتصميم وتطوير أنظمة الكتشاف أي مهددات 

أمنية، وحامية املنشآت من أي تدخل خارجي.
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الحكومية  العالقات  مدير  املنصوري  هالل  وقال 

الرشكاتالرائدة يف م من  تعد   » إعتامد   » ان  بالرشكة 

رشكة  اىل  جال الحلول األمنية الوطنية وقد تحولت 

وطني  إدارة  مجلس  إرشاف  تحت   2013 يف  قابضة 

10 رشكات  من  أكرث  حاليا  وتضم  باملائة   100 بنسبة 

يعمل بها أكرث من 1200 موظف

الرشكة  يف  التوطني  نسبة نسبة  أن  املنصوري  ولفت 

وهي قادرة  موظفيها  إجاميل  من  باملائة   70 تتعدى 

عىل تنفيذ مشاريع متكاملة بأعىل مستوى يف التنف

متميزة  عمل  لعالقات  بالرتسيخ  يذ واإلنجاز وقامت 

باملعايري  وااللتزام  الخدمات  أفضل  تقديم  خالل  من 

أحدث  عىل  تعتمد  لكونها  إضافة  التنفيذ  ورشوط 

وضع  يف  التكنولوجية  والطفرات  العاملية  التقنيات 

األنظمة األمنية التشغيلية.

القابضة»  «إعتامد  أن  اىل  املنصوري  هالل  وأشار 

أهمها تصميمحلول  من  مجاالت  عدة  يف  تختص 

والتحري وتصميم  والكشف  للمراقبة  النطاق  واسعة 

وتنفيذ األنظمة التكاملية وتقديم االستشارات وإدارة 

املشاريع والصيانة والدعم الشامل.

االستشارات  كذلك خدمات  الرشكة  تقدم   » وأضاف 

البرشيةوأنظمة  املوارد  وإدارة  اإلدارية والتوظيف 

وأجهزة  والسيطرة وشبكات  والتحكم  القيادة 

للقطاع  التحتية  البنية  األمنية وشبكات  االتصاالت 

وتنفيذ  والتطوير وتصميم  األبحاث  األمني وحلول 

تطبيقات الربمجيات األمنية «.

 وتعرض « إعتامد القابضة « خالل يف جناحها مبعرض 

آيدكس كامريات حرارية وبعيدة املدى تعمل يف كافة 

يف  والضباب  والعواصف  كالغبار  واألجوائ  املناخات 

الليل والنهار .

وقد تم تطوير الكامريات من قبل « إعتامد للبحوث 

والتطوير» وهي يف املراحل األخرية من التصنيع.

الحرب  نظام  عىل  التعرف  الجناح  لزائر  ميكن  كام 

 » الذيك  العقل   » ونظام  املبكر  واالنذار  اإللكرتونية 

حوادث  عن  للكشف  والتعقب  للمراقبة  املخصص 

والذي  ساعة   24 مدى  عىل  الشغب  وأعامل  الطرق 

تم  آخر  جهاز  اىل  إضافة  إماراتية  بأيدي  تطويره  تم 

وأجهزة  الشبكات  من  البيانات  لتشفري  تصميمه 

الحاسوب املستخدمة يف الجهات الحكومية والرشكات.

التنفيذي  الرئيس  الحبيس  راشد محمد  املهندس  أكد 

لهيئة اإلمارات للتصنيف ” تصنيف ” حرص الهيئة عىل 

املشاركة يف معرض الدفاع البحري نافدكس  2017  ملا 

يشكله من أهمية كبرية ومنصة مثالية الرساء عالقات 

زوار  من  واملهتمني  العارضني  من  العديد  مع  بناءة 

املعرض حيث يشهد املعرض تطورا دامئا كل عام من 

من  الوطني  العنرص  خصوصا  العارضني  عدد  حيث 

رشكات وطنية واالهتامم الدويل الكبري.

مجسم  العام  هذا  تعرض  الهيئة  ان  الحبيس  وقال 

مرشوع الفيال العامئة األول من نوعه يف العامل والذي 

العامل  يف  نوعه  من  األول  إماراتية  كرشكة  به  نفتخر 

هو فيال عامئة شبه مغمورة حيث تكون غرف النوم 

تحت املاء والذي استقطب  اهتامما كبريا وكثيفا منذ 

إشادة  ان  .. مؤكدا  املعرض  االعالن عن عرضه خالل 

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق 

حافزا  تشكل  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

كبريا ودفعة معنوية لبذل املزيد من الجهود وتحقيق 

نجاحات اكرب مستقبال .

السابقة  الهيئة عرضت خالل مشاركتها  ان  واشار اىل 

هذا  شهد  فيام  البحري  للتصنيف  البحرية  الخدمات 
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لـ/تصنيف  تابعتني  فرعيتني  رشكتني  مشاركة  العام 

تقدم  ”والتي  األعامل  لضامن  تصنيف   ” احداهام   /

األخرى  والرشكة  اآليزو  مجال شهادات  استشارات يف 

هي رشكة ” تصنيف الصناعي ” التي تعطي شهادات 

اإلمتثال للمتطلبات الدولية يف مجال الصناعة .

واوضح ان مرشوع الفيال العامئة تم تنفيذه يف مرشوع 

الذي  اإلجاميل  العدد  العامل يف ديب حيث وصل  جزر 

/ 110/ فيال بيعت جميعها وكانت ”  اىل  تنفيذه  تم 

وإدارة   واملصمم  االستشارية  الجهة  متثل   ” تصنيف 

املرشوع وتنفيذه مام يؤكد قدرة  الرشكة االستشارية 

والفنية والذي تفخر بتواجد عدد كبري من املواطنني 

االمارايت  البرشي  العنرص  بان  منوها  املتخصصني، 

املتخصص يف ” تصنيف ” ميثل نسبة 40 باملائة 
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  SMG الرشاش الجناح امس تدشني املسدس   وشهد 

عيار 9  ملم ألول مرة يف منطقة الخليج وذلك بحضور 

عدد من املسؤولني .

وأكد السيد سامل املطرويش املؤسس والرئيس التنفيذي 

لرشكة ” تسليح ”  انه تم التوصل للعديد من اتفاقيات 

التعاون مع عدد من الجهات املحلية والعاملية خالل 

املشاركة  يف معرض ” آيدكس ”  2017 . مشريا ايل ان 

تسليح تسعى لتوفري احدث األنظمة يف العامل لتدريب 

املواطنني ونقل املعرفة والتقنية البناء االمارات  .

وتعرض رشكة تسليح احدث انواع األسلحة والذخائر 

العسكرية  الرماية  ميادين  صناعة  ومتطلبات 

املسلحة يف  القوات  الالزمة الستخدامات   , والرشطية 

الخليجي وهي  التعاون  دولة االمارات ودول مجلس 

االحدث للرشكات االمريكية واألوروبية الحليفة معها.

وقال عبدالله حمد الجنيبي مدير الرشكة ان طالء ” 

ويتميز  والخلفيات  البيئات  كافة  يف  موثوق   ” كامو 

واملركبات يف  السيارات  لتمويه  بتقنية عملية وفعالة 

انه  كام  واألضواء  والبيئات  األرضية  التضاريس  كافة 

كافة  الطالء  يخفي  حيث  واإلزالة  اإلستخدام  سهل 

أو  حجمها  يكن  مهام  للمركبة  الدقيقة  التفاصيل 

شكلها موفرا بذلك متويها مطلقا يف كافة األماكن .

تسليح  جناح  يف  اإليطالية  تنفوليو  رشكة  وتعرض 

الرشاش  املسدس  تدشني  أهمها  دفاعية  منتجات 

 . الخليج  منطقة  يف  مرة  ألول  ملم    9 عيار    SMG

وقال املطرويش ان هذا املسدس هو منتج جديد فريد 

من نوعه ” بروتو تايب“

جناح  يف  والهجومية   القناصة  البنادق  عرض  ويتم 

الرشكة أيضا.

أنواع  للذخائر  االمريكية  بوليكس  رشكة  تعرض  كام 

متعددة من الذخائر إضافة ايل منتج جديد فريد من 

النحاس  من  خليط  الرصاصة  رأس  بان  يتميز  نوعه 

ارتداد  عدم  ميزة  تعطي  وهي  والبوليكاربونايت 

جدا  مناسبة  وهي  املغلقة  األماكن  يف  الرصاصة 

لالستخدام الرشطى والعمليات الخاصة يف داخل املدن  

الرصاص  من  خالية  وهي  املغلقة  واألماكن  ,والسفن 

مام يساعد عىل حفظ صحة وسالمة الرماة.

كام تعرض رشكة سبارتن الفرنسية للتدريب العسكري 

باستخدام  التدريب  أنظمة  تسليح  جناح  ضمن 

األسلحة الهوائية , وهو نظام يقلل الكلفة عىل القوات 

واستمرارية  قدرة  ويعطي  والرشطية  العسكرية 

بالتدريب مبا يساعد عىل إكتساب املهارات وتطويرها 

وهذا  وفعال  مستمر  بشكل  والضباط  االفراد  لدى 

التدريب عميل وآمن , بحيث انك التقوم بنقل ذخرية 

ان هذا  املطرويش  للتدريب. وذكر سامل  حية وغريها 

النظام يعرض للمرة االويل يف االمارات ومنطقة الخليج 

وهو مالئم متاما للخدمة الوطنية يف االمارات .

وتعرض رشكة ديفنس سيل الربيطانية يف جناح الرشكة 

يف ايدكس مدن التدريب الخارجية بإقامة الحواجز يف 

ميادين الرماية .
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وأشار الجنيبي اىل أن تقنيات التمويه العادية تستخدم 

وتخفي  بيئتها  تستنخ  التي  وأمناطها  األلوان  درجات 

األجسام  فعال  نحو  عىل  وتدمج  الجامدة  املعامل 

واألشياء يف محيطها وفضال عن الفاعلية القوية لهذه 

التقنية فإنها توفر للمركبة قليال من التمويه يف الظالم 

وال سيام ان النظر لها من خالل أجهزة رصد ومراقبة 

باألشعة تحت الحمراء .

بخاصية  كذلك  يتميز   ” كامبو   ” طالء  أن  اىل  وأشار 

حيث  السواء  عىل  والنهار  الليل  يف  الفعال  التمويه 

أي مكان  الحمراء يف  األشعة تحت  اشارات  يستنسخ 

كان  سواء  فرق  وال  فعال  نحو  عىل  ضوء  أي  وتحت 

الوقت يف الليل والنهار وسواء كانت الخلفية هي رمال 

الصحراء او خرضة الغابات.
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وأكد أدمريال بحري جيم لفيل قبطان ”بينزانيس“ أن 

السفينة مجهزة بأحدث األجهزة للكشف عن األلغام 

والتعامل  البحر  قاع  يف  املوجودة  والجديدة  القدمية 

معها من خالل الغواصني ثم تفجريها اما عن طريق 

عن  للكشف  يستخدم  الذي  ”السونار“  استخدام 

األلغام اوبإرسال طراد يتم التحكم فيه عن بعد. 

ولفت إىل أن هناك سفنا حربية بريطانية تشارك يف 

معرض نافدكس 2017 لتقديم مجموعة من املعدات 

البحرية  وتعرض  فيام  والتدريب  والخدمات  البحرية 

سيتم  كام  للسفن  املضادة  االلغام  الربيطانية  امللكية 

يوميا  الربيطانية  البحرية  للتكنولوجيا  عرض  تقديم 

طيلة فرتة املعرض. 

ونوه بأن الصناعات الدفاعية الربيطانية تواصل تقديم 

ان  حيث  الصديقة  الدول  ملتطلبات  مبتكرة  حلول 

يواصل  املتحدة  اململكة  يف  األمن  وقطاعات  الدفاع 
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التدريب  ومتابعة  الطويل  املدى  عىل  الدعم  تقديم 

واالستجابة ملتطلبات الجاهزية . 

يبلغ 600 طن وطولها 52.5  الكاسحة  وذكر أن وزن 

عىل  القدرة  ولديها  أمتار   10 الغاطس  وعمق  مرت 

حروبا  تخوض  ان  وبإمكانها  املتنوعة  األسلحة  حمل 

والعرشين  األربع  مدار  تعمل عىل  تحكم  وبها غرفة 

ساعة .. مشريا اىل ان هذه السفينه التي دشنت عام 

1997 لدخول الخدمة بدأت الخدمة الفعلية بالقوات 

أربع سفن  وهي ضمن   1998 فرباير   14 يف  البحرية 

الذي  البالستيك  بحرية حربية تم تصنيعها من مادة 

يتناسب مع تلك الصناعات العسكرية. 

بلغ  األسلحة  من  بريطانيا  مبيعات  حجم  أن  يذكر 

7.7 مليار جنيه إسرتليني يف العام 2015 فيام بلغت 

حيث  جنيه  مليارين  األمن  معدات  من  الصادرات 

استحوذت دول الخليج عىل 60 يف املائة من املبيعات 

يف مختلف املجاالت الدفاعية. 

ويضم الجناح الربيطاين يف أيدكس 2017 تحت مظلته 

80 رشكة دفاعية متخصصة لعرض وإظهار مجموعة 

الدفاع  مجال  يف  واملعدات  التقنيات  أحدث  من 

الدفاع  منها  املجاالت  األمنية يف مختلف  والقطاعات 

الحيوية  واملرافق  واملطارات  الحدود  لحامية  األمني 

إضافة إىل تقنية املعلومات واملعدات. 

اململكة  من  الدفاعية  الرشكات  كربيات  وتعرض 

الدفاع  لشؤون  خاصة  قدرة  ذات  معدات  املتحدة 

الربية  العمليات  لدعم  التكنولوجيا  تشمل  واالمن 

األلغام  عن  والكشف  الحدود  وملراقبة  والبحرية 

البحرية والتدابري املضادة لإلشعاع الناجم عن االسلحة 

الكياموية والبيولوجية واالسلحة النووية. 

الثالث عن  وقد أسفر تعاون ”ميلريم“ مع الرشكات 

للمركبة  منوذج  ألول  مختلفة  أشكال  لثالثة  طرحها 

الربية ذاتية القيادة املعدلة ”ثيميس“ وذلك يف سياق 

عمل الرشكة عىل برنامج التشغيل /“دي آي يب إس“/ 

وهو االستخدام التكتييك للنظم الذكية غري املأهولة، 

نطاق  وتوسيع  نرش  تستهدف  أخرى  تقنيات  وعىل 

قدرات الحرب الروبوتية. 

الذهبية  املجموعة  مع  ”ميلريم“  رشكة  وبتعاون 

ُمسلحة  بريّة  مركبة  أول  تقديم  يتم   /IGG/ الدولية

للسوق اإلماراتية حيث  القيادة معدة خصيصاً  ذاتية 

تتميز املركبة املعروضة ”ثيمس“ بأنها ُمزودة مبحطة 

من رشكة  ُمقدمة  بعد  عن  فيها  التحكم  يتم  أسلحة 

العسكرية  للصناعات  الرتكية   /Aselsan /أسيلسان 

واإللكرتونية فيام تتعاون الرشكات مع القيادة العامة 
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لحلول  املزودة  اإلستونية  ”ميلريم“  رشكة  عرضت 

الدفاع منوذجها للمركبة العسكرية الّربية الغري مأهولة 

 2017 أيدكس  معرض  يف  ”ثيميس“  القيادة  ذاتية 

وذلك بالتعاون مع كل من املجموعة الذهبية الدولية 

املتحدة ورشكة  اململكة  ”رايثيون“ يف  /IGG/ ورشكة 

 .AEC اإللكرتونيات املتقدمة

وقال كولدار فاريس الرئيس التنفيذي لرشكة ”ميلريم“ 

أماكن  ثالثة  ىف  املتقدمة  تقنياتها  تطرح  الرشكة  ان 

مدى  مؤكدا  مختلفة  رشكات  ثالث  مع  للعرض 

املعدلة  الربية  للمركبة  الكامل  األول  النموذج  متيز 

واحدة  منصة  تُشكل  املركبة  ان  اىل  مشريا  ”ثيميس“ 

طبقاً  محددة  بحموالت  بسهولة  تُسلَح  أن  ميكن 

الحتياجات الجيوش يف املنطقة وستساعد عىل توسيع 

نطاق القدرة الروبوتية العسكرية. 

للقوات املسلحة اإلماراتية فيام يخص املركبة. 

تقوم  املتقدمة  اإللكرتونيات  رشكة  مع  بتعاونها  و 

رشكة ”ميلريم“ بطرح مركبة ”ثيميس“ كوسيلة للنقل 

متلك  حيث  الخفيفة  الحربية  املعدات  تستهدف 

املركبة القدرة عىل حمل ما يصل إىل 750 كيلو جراماً 

التقنية  باستخدام  متواصلة  والعمل ملدة 10 ساعات 

املعدلة الجديدة وهي مجهزة مبنظار أريض باإلضافة 

قامت  والتي  الناسفة  العبوات  كشف  معدات  إىل 

بإضافتها رشكة ”رايثيون“ من اململكة املتحدة. 

كام ميكن استخدام املركبة ”ثيميس“ يف اإلخالء الطبي 

القيادة،  ذاتية  الطائرات  هبوط  عمليات  وتوجيه 

وكمنصة للتزود بالطاقة وأداة لالستشعار.
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بازل  مدينة  من  بالقرب  للرشكة  الرئييس  املقر  يقع   

سويرسا  يف  يف  أحدهام  مصنعني،  ولها  السويرسية، 

الرشكة  وتقدم  (لينكوبينج).  والسويد  (موهلني) 

مجموعة  يف  ومتخصصة  شاملة  حلول  مجموعة 

املنتجات التي تعمل لفرتة ترتاوح بني 3 – +12 ساعة. 

مستوى  عىل  املتكاملة  الحلول  قدرات  الرشكة  توفر 
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العامل، وتشمل التطوير والتصنيع واالختبار والتدريب 

وخيارات  املُدارة  والخدمات  والصيانة  واالستشارات 

تقدم  كام  التأجري).  التأجري ورشاء   / (الرشاء  التمويل 

محطات  ومنها  مبنتجاتها  املتعلقة  األنظمة  الرشكة 

ومحطات  االتصاالت  ووصالت  األرضية  املراقبة 

خالل  من  سكيلدار  اس  ام  يو  وتوفر  البيانات. 

برنامج للبحوث والتطوير فعالية للغاية حلول تخدم 

املدين  واألمن  الدفاع  قطاعات  من  معززة  مجموعة 

الرجاء  الرشكة،  حول  املعلومات  من  للمزيد  عامليًا. 

الضغط عىل الرابط التايل:

مع  تعاون  اتفاقية  وقعت  انها  املجموعة  وقالت 

لتوريد  الفرنسية   “Thales Optronique” رشكة 

بعيدة  مواقع  لتحديد  مناظري  منها  منتجاتها  أحدث 

الحجم  صغرية  و  الوزن  خفيفة  بأنها  تتميز  و  املدى 

حيث بإمكان الجنود وضعها يف صندوق القفازات يف 

املراكب العسكرية.

و اعلنت مجموعة ”انرتناشيونال جولدن جروب“ عن 

  “Fraser Optics” مع رشكة  اتفاقية حرصية  توقيع 

املنطقة.  و  االمارات  يف  الدفاعية  منتجاتها  لتوزيع 

املناظري  تطوير  و  تصميم  يف  الرشكة  هذه  تتخصص  

املستخدمة  االستشعار  أجهزة  و  الثابتة  البرصيات  و 

���?8�c�)2���
� “u��3�;�623�-�#2���#�?#� ”���2�I���O���
�5��S6d�����6�U6��%�!�96��
������c����I����?8��;��U��%��)�'��

.2017 “"!���”�56��6������6�����A����T�U����<R�O3

�;�623�-�#2���#�?#�”
c�)2��
��
�U� “u��3

%��)�'������2&��6

ألغراض الدفاع الوطني و األمن الداخيل.

أنها  اىل  جروب“  جولدن  انرتناشيونال   ” وأشارت  

اتفقت مع  رشكة ”Comtech“ الصينية و هي واحدة 

و  االلكرتونية.    الحلول  و  األجهزة  موردي  أكرب  من 

رشكة  مع  حرصية  اتفاقية  املجموعة“  وقعت 

يف  املتخصصة    “CZECHOSLOVAK GROUP”

مجاالت تصميم وتطوير أحدث أنظمة األسلحة الربية 

القيادة والسيطرة،  الجوي والذخائر وأنظمة  والدفاع 

و  الحلول  تقدم  التي    “Digital Bit” رشكة  مع  و 

اآللية  األنظمة  و  املتكاملة  التكنولوجية  الخدمات 

أبرمت  و  االستشارية.   الخدمات  و  االلكرتونية  و 

 Denel Vehicle” املجموعة اتفاقية تعاونية مع رشكة

Systems“ الجنوب افريقية املكرّسة لصناعة و صيانة 

و تحديث املركبات و اآلليات العسكرية.

جروب“   جولدن  ”انرتناشيونال  مجموعة  وتتميز 

بابتكار  املميزة  اإلماراتية  التجارية  العالمة  بكونها 

حلول فعالة لخدمات األمن العام يف دولة اإلمارات و 

دول مجلس التعاون الخليجي وحول العامل، و تفوق 

خربة املجموعة أكرث من 15 عام يف التعاون مع القوات 

املسلحة لتطوير مختلف املنتجات الدفاعية و تقديم 

و  لألسلحة  التكتيكية  الحلول  من  واسعة  مجموعة 

االتصاالت و معدات الجنود.
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جامعة  مدير  البييل  محمد  سعادة  الدكتور  وأكد 

اإلمارات أن معرض ”ايدكس و نافدكس 2017“ يُعد 

منصة عاملية كربى يف عامل التسليح و مجاالتها املختلفة 

و قال ان هذه املشاركة تعد السابعة للجامعة يف هذا 

هذا  يف  االمارات  ريادة  يؤكد  الذي  العاملي  املعرض 

املجال .

وأوضح ان املعرض يعد فرصة لطلبة الجامعة والباحثني 

من  والتقنيات  االبتكارات  أحدث  لعرض  واملهتمني 

إعداد الطلبة و الباحثني و هي ذاتصلة مبحاور املعرض 

الذي يقدم االخرتاعات و االبتكارات الكربى التي لها 

تطبيقات مختلفة و نوه ان املعرض يعد فرصة سانحة 

عىل  االطالع  و  لالستفادة  الطلبة  كذلك  و  للجامعة 

أحدث االخرتاعات كل يف مجال تخصصاتهم كام يوفر 

فرصة كبرية للمهتمني لالطالع عىل أحدث ما توصلت 

إليه التقنية الحديثة، واالستفادة من الخربات املتنوعة 

االتفاقيات  وعقد  واالتصاالت،  املعلوماتية  مجال  يف 

والرشاكات االسرتاتيجية التي تخدم توجه الدولة .

تعزيز  يف  انطالقته  منذ  املعرض  نجح  لقد  وأضاف 

املعارض  تنظيم  خريطة  عىل  اإلمارات  دولة  مكانة 

يف  الدولية  املعارض  أبرز  من  واحداً  العاملية  ليصبح 

املستوى  املختلفة  عىل  تقنياتها  التسليحي  مجال 

اإلقليمي والعاملي،

تعترباملعرض  ان  الجامعة  البييل  الدكتور  وأشار 

حققته  ما  خالله  الجامعة  لتستعرض  متميزة  فرصة 

هي  و  األكادميية  مسريتها  خالل  رائدة  منجزات  من 

برامج  من  تطرحه  ما  جناحها  خالل  من  تستعرض 

علمية جديدة .

وأشار إىل أن املعرض يتيح للجامعة فرصة استكشاف 

املؤسسات  مختلف  مع  املشرتك  التعاون  آفاق 

فضالً  الدفاعية  الصناعات  يف  املتخصصة  والرشكات 

التي تطرحها  العلمية  الربامج  اإلعالن عن  عن فرصة 

الجامعة يف البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه وتصل 

وإدارة  الهندسة  يف  متخصصا  برنامجا   31 نحو  إىل 

األعامل واآلداب والعلوم والقانون وذلك بعد أن أمتت 

خاللها  من  رصدت  وشاملة  دقيقة  دراسات  الجامعة 

للكوادر  واملنطقة  بالدولة  العمل  سوق  احتياجات 

الوطنية املتخصصة يف كل من تلك التخصصات.

و أكد  اعتزازه مبشاركته يف هذا املعرض الحيوي الذي 

تستقطب  دولية  منصة  وأصبح  عامليا  مكانته  أثبت 

آالف الرشكات املحلية واإلقليمية والعاملية مبا يعكس 

الرشيدة  الدولة  قيادة  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود 

الدائم عىل  الوطنية وحرصها  التنمية  عملية  دفع  يف 

لتحقيق  بالدولة  األعامل  قطاعات  بشتى  االرتقاء 

الريادة والتميز عىل الساحة العاملية.

والجدير بالذكر أن جامعة اإلمارات هذا العام تطرح 

املختلفة  النامذج  من  عدد  املعرض  هذا  خالل  من 

املبتكرة يف عامل التكنولوجيا يف جناحها  منها الطائرة 

عالية  حساسات  ذات  غواصة  كذلك  و  طيار  بدون 

من  الطاقة  توليد  و  املختلفة  االجسام  عىل  تتعرف 

النخيل و تعرض روبورت النسان ايل  خالل مخلفات 

للوصول لألجسام الخطرية وغريها من املشاريع التي 

تسهم يف إثراء مجال تقنية املعلومات املختلفة .
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إحدى  املتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  تعد 

تزخر  إذ  الدولة،  يف  واالبداع  االبتكار  حاضنات 

الواقع  بعقول وطنية متميزة أستطاعت مواكبة 

وسباق املستقبل يف املجاالت كافة، حيث تتألق 

ومؤمتر  معرض  فعاليات  يف  مبشاركتها  الجامعة 

الدفاع الدويل ” أيدكس“ 2017، بسبعة مشاريع 

عقول  ذات  وطنية  سواعد  نفذتها  أبتكارية 

مبدعة.

قسم  رئيس  صيداوي  إبراهيم  الدكتور  قال 

تطوير املشاريع البحثية، إن الجامعة تحرص عىل 

مبجموعة  سنوات،   7 منذ  أيدكس  يف  املشاركة 

املشهد  تواكب  التي  االبتكارية  املشاريع  املن 

تحايك  التى  كافة، السيام  املجاالت  يف  التطويري 

السيام  بأنواعها،  ومنتجاتها  العسكرية  املجاالت 

املتميزة  أبنائها  بعقول  تزخر  االمارات  أن 

االبداعية.

وأضاف أن الجامعة تشارك يف الدورة الثالثة عرش 

ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل ” أيدكس“ 2017، 

وطلبة  طالبات  سواعد  صنعتها  مشاريع  بسبعة 

مواطنني، حيث جاءت تحايك التطور املشهود يف 

العامل، وتعزز االبتكار كغة نعول عليها يف مسرية 

النهضة والبناء حاليا ومستقبال.

املشاريع  ماهية  عن  الوطن“  لـ“درع  وكشف 

البحري  املشاركة حيث جاء االول يحايك املجال 

عىل  يركز  والثاين  املرجانية،  الغواصة  خالل  من 

تلك  إليه  آلت  وما  الروبوت  علم  يف  البحث 

مناحي  مختلف  يف  ملحوظ  تقدم  من  التقنية 

الحياة، فيام يبلور املرشوع الثالث ابتكار جديد 

يجسده وقود حيوي صلب جاء بديال عن الوقود 

جديد  إبداع  الرابع  املرشوع  وضم  الحفروي، 

إىل  انقسمت  حيث  طيار“،  بدون  ”طائرات  يف 

الجسدية، والثاين  الحركات  قسمني، األول يحايك 

الجوي،  والرصد  املراقبة  مجاالت  يف  يستخدم 

والتجمعات  الطرق  حوادث  عىل  يركز  والثالث 

البرشية .

جودة  يف  لتسهم  االخرى  املشاريع  جاءت  فيام 

السامة  املواد  واستشعار  االطفاء  رجال  اداء 

الناتجة عن الحرائق، وتنبية رجال الدفاع املدين 

واالطفاء الماكن تواجدها الخذ االجراءات الالزمة 

مبا فيها الحيطة والحذر عند التعامل معها .

املتميزة  املعارض  من  ”أيدكس“يعد  أن  واكد 

التكنولوجيا  مستحدثات  آخر  يقدم  إذ   عاملياً، 

أنه   عن  فضال  كافة،  العسكرية  املجاالت  يف 

الذي  االمر  العاملية،  الخربات وملامرسات  لتبادل 

من  االستفادة  من  الطلبة  ألبناءنا  الفرصة  يتيح 

التي يتم عرضها خالل  التجارب واملنتجات  تلك 

الفعاليات،
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ادارة  مجلس  رئيس  الفالحي  جريو  محمد  وقال 

توفري  اىل  نسعى  اننا   ” االماراتية:“  تورنيدو  مؤسسة 

للقوات  واالمن  الدفاع  مجال  يف  متطورة  أنظمة 

وعقود  اتفاقيات  ابرام  ويتوقع  االماراتية،  املسلحة 

خالل أيام املعرض ”.

تكنولوجي“ عىل  نانو   ” الفالحي:“يأيت سالح  وأضاف 

متناهية  خاص  مبركب  مليئة  مغلفة  أجسام  شكل 

الصغر حني تصوب عىل الهدف تغطي السطح الفعال 

للمركبة بحيث متنع املراقبة البرصية بالعني املجردة، و 

تعطل أجهزة االتصال و االجهزة البرصية االلكرتونية، 

التصاقيا تاما للعنارص الخارجية  انها توفر غطاءا  كام 

االتصاالت  كالرادار و أجهزة تغطية محطات  للهدف 

الهوائية.

وذكر رئيس مجلس ادارة رشكة تورنيدو االماراتية أن 

و  األخرى  األنظمة  من  كبريا  عددا  ستعرض  الرشكة 

من العدسات املختلفة للمشاة و لآلليات و لألغراض 

البحريه.
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الصناعي  للتعاون  االتفاق  هذا  عن  اإلعالن  وسيتم 

 ،2017 آيدكس  الدويل  الدفاع  معرض  خالل  رسمياً 

وسيعرض منوذج للنظام يف جناح رشكة سهام الخليج 

الدفاع  ومعرض  مؤمتر  يف   ،((B-0004 للتكنولوجيا 

البحري نافدكس.

مسؤولة  للتكنولوجيا  الخليج  سهام  رشكة  وستكون 

بشكل خاص عن عمليات دمج نظام ”سهام 3»، وهو 

منتجات  من  اثنني  بني  يجمع  الذي  املبتكر  النظام 

البحري  إس  دبليو  مارلن  أوتو  مدفع  وهام  ليوناردو 

(OTO Marlin WS)عيار 30 مم ونظام ميدوسا إم 

EO-) كيه4\يب للتحكم الكهربايئ الضويئ بإطالق النار

FCS) مام يوفر قدرة مستقلة لكشف وتتبع األهداف 

النظام  ويكتمل  عالية.  بدقة  البحرية  أو  الجوية 

املضادة  الصواريخ  إلطالق  الثنائية  ميسرتال  بقاعدة 

للطريان من إنتاج إم يب دي أيه والتي يتم تركيبها عىل 

قاعدة واحدة. 

ويتم التحكم بهذا النظام الجديد بالكامل من قبل فرد 

واحد، وهو يسمح بخفض كبري يف متطلبات الرتكيب 

عىل السفينة بفضل نظام الرتكيب عىل قاعدة واحدة.

ومن التطورات األخرى يف نظام سهام 3 القدرة عىل 

 .(CMS) التكامل مع نظام إدارة القتال

قبل  من  النظام  هذا  ودمج  وإنتاج  تطوير  وسيتم 

الرشكات الثالثة سوياً وسيحمل بفخر عالمة «صنع يف 

اإلمارات».
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زوار  حاجه  ليلبي  تصميمه  تم  دو  من  الزوار  خط 

ايضا  ولكن  هاتفيه  مبميزات  فقط  ليس  اإلمارات 

مميزات اخري مثل :

-خصم %50 عيل استئجار السيارات من دوالر لتأجري 

السيارات.

 -Uberمشوار اوبر مجاين قميته حتي 80 درهم -

 The من  مجانا   1 عيل  واحصل   1 اشرتي  عروض   -

Entertainer

خط  يأيت   ، اعاله  هاتفية  الغري  للميزات  وباإلضافة 

الدفع  مثانية  مركبة مدرعة   “2 ”كوبرا  املركبة  وتعترب 

وتصنيعها خصيصا  بتصميمها  ”أوتوكار“  قامت رشكة 

مستعدة  يجعلها  ما  الجديدة،  التهديدات  ملواجهة 

بقدرتها  املركبة  وتتميز  عمالئها.  طموحات  لتلبية 

الفائقة عىل حامية أفراد الطاقم وأفراد املهمة، فضال 

عن خفة حركتها الشديدة وقدرتها عىل نقل حموالت 

املركبة  وتؤمن  الداخلية.  مقضورتها  وسعة  ثقيلة 

الباليستية  القذائف  ضد  فائقة  حامية   “2 ”كوبرا 

املركبة  وتتمتع  الناسفة.  البدائية  والعبوات  واأللغام 

عدة  لتنفيذ  يؤهلها  رائع  انسيايب  هنديس  بتصميم 

جرى  منها  برمائية  نسخة  توجد  كام  مختلفة،  مهام 

تصنيعها خصيصا لتلبية احتياجات التصدير.

هذا، ويزداد عدد مركبات ”كوبرا 2“ يف ترسانة الجيش 

الرتيك يوما بعد يوم. فبعد تلقي طلبات رشاء عديدة 

من وزارة الدفاع الرتكية بدأت رشكة ”أوتوكار“ مرحلة 

اإلنتاج عىل نطاق واسع، وبدأ تسليم مركبات ”كوبرا 

من  االنتهاء  املنتظر  ومن   .2015 عام  أوائل  يف   “2
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الزوار معباً مسبقا بـ :

-  20 دقيقة مرنه صالحة للمكاملات الدولية واملحلية

-20  رسالة قصرية مرنة

- 200 ميجا بايت انرتنت

- واضايف 3 جيجا بايت بقيمة 150 درهم 

الحصول  للمعرض  اإلعالمية  التغطية  ألعضاء  ميكن 

عىل رشيحتهم املجانية من كونرت خدمات دو املوجود 

بقلب املركز اإلعالمي 

تسليم كل املركبات املتعاقد عليها خالل النصف األول 

من عام 2017، ما يعني أن علينا أن نتوقع زيادة عدد 

مركبات ”كوبرا 2“ لدى قوات األمن الرتكية.

الجهات  إحدى  الرتكية  املسلحة  القوات  كانت  وقد 

من  التي   “2 ”كوبرا  املركبة  تعاقدت عىل رشاء  التي 

تم  وقد  الحدود.  تأمني  مهام  يف  استخدامها  املقرر 

وبنائها  واملراقبة“  لالستطالع   2 تصميم ”مركبة كوبرا 

تلك  لتلبية    “2 ”كوبرا  املركبة  هيكل  عىل  اعتامدا 

وتكتيكية  فنية  مواصفات  عىل  اعتامدا  املتطلبات 

عالية. وتستخدم املركبة أنظمة استشعار (حساسات) 

أداء  وذات  املدى  بعيدة  مدمجة  برصية   – إلكرتو 

عال وأنظمة ثانوية لرادار املراقبة األرضية وعمليات 

املراقبة األخرى. كام أن أداء أنظمة االستشعار داخل 

املركبة مدعم بأجهزة طرفية سهلة االستخدام من أجل 

التضاريس  فوق  واالستطالع  املراقبة  عمليات  تعزيز 

الجغرافية املختلفة وبغض النظر عن األحوال الجوية.

� K��2��90�����96����R,(
�
Y����4�U'?6��j�����
�
�[���+����C��6������I�

�wZ6��<��2��� K�a���
Y���
c��6��]�@��
���&�

Arabic Day 4.indd   26 2/22/17   2:56 AM


