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“آيدكس 2021” .. يقود العالم 
للتعافي من جائحة كورونا

اإلفتتاحية

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

النجاح الكبير الذي 
حققته الدورة 
الخامسة عشرة 
من معرض الدفاع 
الدولي »آيدكس« 
و»نافدكس« 2021 ، 
ال يعد شهادة دولية 
على ريادة اإلمارات 
في تنظيم وصناعة 
المعارض الدفاعية، 
وحسب، وإنما يقدم 
أيضًا مؤشرًا حقيقيًا 
على بدء العالم مرحلة 
التعافي الحقيقي من 
جائحة كورونا؛ 

وهذا ال شك إنجاز نوعي يحسب لدولة اإلمارات التي استطاعت أن تعيد الزخم مجددًا لهذه 
النوعية من الفعاليات الكبرى التي شهدت تراجعًا كبيرًا منذ ظهور جائحة كورونا«كوفيد19-« 

نهاية العام 2019، وتوقفت معها معظم المعارض الدولية.
من  السريع  التعافي  إمكانية  في  الثقة  و«نافدكس«  لـ«آيدكس«  الحالية  الدورة  أعادت  لقد 
تداعيات هذه الجائحة، فحجم المشاركة الدولية فيها سواء من جانب المسئولين السياسيين 
والعسكريين أو من جانب الخبراء والمهتمين بصناعات الدفاع والتقنيات العسكرية واألنظمة 
األمنية أو من جانب الشركات العالمية سيشجع دول العالم على استئناف هذه النوعية من 
الفعاليات، واالستفادة من تجربة اإلمارات الرائدة في تنظيم فعاليات هذه الدورة التي اتسمت 
بالتنظيم الدقيق واإلجراءات المبتكرة، ولهذا فإنها تعد بحق دورة استثنائية بكل المقاييس، 
تؤكد من خاللها اإلمارات أنها الرائدة عالميًا في صناعة المعارض الدفاعية من ناحية، وتقود 

مرحلة التعافي المستدام من جائحة كورونا من ناحية ثانية.
لقد اتخذت اإلمارات الخطوة األولى على طريق التعافي العالمي من جائحة كورونا، وبعثت 
من خالل النجاح الكبير في تنظيم معرضي«آيدكس« »ونافدكس« 2021 برسالة ثقة وتفاؤل 
بأن العالم بدأ يستعيد ديناميكيته وحيويته ، فآيدكس ونافدكس ليسا فقط معرضين دوليين 
القطاعات  لمختلف  التعافي  لعودة  حقيقيًا  مؤشرًا  اعتبارهما  يمكن  وإنما  كبيرين،  دفاعيين 
االقتصادية، وخاصة قطاع الصناعات العسكرية والتكنولوجية، الذي يعد أهم مرتكزات االقتصاد 
في العديد من دول العالم، حيث تم الكشف خالل هذه الدورة عن منظومات جديدة من أحدث 
المعدات العسكرية واألسلحة المتطورة والتقنيات الحربية المتطورة، كما تم اإلعالن عن عقد 
العالمية المتخصصة  شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات 
في هذه القطاعات، فضاًل عن الصفقات الضخمة التي تم اإلعالن عنها بمليارات الدراهم، 
األنشطة  واستئناف مختلف  األعمال  حركة  إلى عودة  بوضوح  تشير  إيجابية  وهي مؤشرات 

االقتصادية التي تدشن لمرحلة التعافي الحقيقي من جائحة كورونا.
إن النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة من معرضي آيدكس ونافدكس 2021  ينطوي على 
العديد من المردودات اإليجابية، فهو من ناحية يرسخ مكانة اإلمارات عالميًا في قيادة صناعة 
الوفود  سالمة  لتأمين  اتخاذها  تم  التي  والوقائية  االحترازية  فاإلجراءات  الدولية،  المعارض 
المشاركة وجميع زائري المعرضين ستجعل من »آيدكس ونافدكس« مرجعًا دوليًا في كيفية 
تنظيم المعارض في أوقات األزمات والظروف االستثنائية، ومن ناحية ثانية فإن اإلشادات 
الدولية الكبيرة بالدورة الحالية إنما تعكس التقدير الكبير لدولة اإلمارات، ولجهودها الرائدة في 
قيادة العالم نحو التعافي من تداعيات جائحة كوفيد- 19، خاصة أن اإلمارات تأتي في مقدمة 

دول العالم التي تتبنى استراتيجية مدروسة إلدارة مرحلة التعافي من كورونا. 
نجاح الدورة الحالية لمعرضي »آيدكس« و«نافدكس« 2021  يأتي بعد أيام قليلة من وصول 
التحدي  إرادة  إنجازان يجسدان  بالفعل  األحمر، وهما  الكوكب  إلى مداره في  األمل«  »مسبار 
وثقافة اإلنجاز التي تميز دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقف وراء ما تشهده من نهضة شاملة 
وتطور على الصعد كافة. »آيدكس« و«نافدكس« و«مسبار األمل« ومن قبل »براكة« و«خليفة 
سات« باتت عناوين للتفوق والريادة بالمعايير العالمية، تليق بدولة اإلمارات التي تحتفل هذا 
العام باليوبيل الذهبي لتأسيسها، تجني فيه حصاد خمسين عامًا من العمل الجاد استطاعت 
خاللها أن تعزز مكانتها على خريطة الدول المتقدمة وأن تحفر اسمها بين الكبار في كافة ميادين 

التقدم والعلوم، وها هي تستعد لالنطالق إلى رحلة جديدة للخمسين عامًا المقبلة. 



محمد بن راشد
يرعى حفل تخريج الدورة الـ 45 من المرشحين 
الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين
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تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحةـ  االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” حفل تخريج الدورة الخامسة واألربعين من المرشحين الضباط 
في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين .

محمد بن راشد
يرعى حفل تخريج الدورة

من المرشحين 
الضباط في 

كلية زايد الثاني 
العسكرية بالعين الـ45
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بداية االحتفال
وبدأ االحتفال لدى وصول سموه إلى ميدان الكلية بالسالم الوطني ثم مر 
الرئيسية على هيئة استعراض عسكري  المنصة  أمام  الخريجين من  طابور 
خالل  اكتسبوها  التي  البدنية  ولياقتهم  العسكرية  الخريجين  مهارة  عكس 
مدة التعلم والتدريب في هذه الكلية التي تعد من صروح العلوم العسكرية 
عامر محمد  الركن  العميد  الكلية  قائد  ألقى  بعدها  العالم...  على مستوى 
النيادي كلمة في هذه المناسبة حيا فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
الله”  “حفظه  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وشكرهم 
على دعمهم الكبير لمسيرة الكلية الصرح التي أسسها المغفور له الشيخ 
عاما كي  وأربعين  قبل تسعة  ثراه”  الله  “ طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد 
تكون منهال من مناهل العلم ومصنعا للرجال ترفد قواتنا المسلحة الباسلة 
القادرين على اإلنخراط في صفوف قواتهم المسلحة  المؤهلين  بالشباب 
العظيم  بالله  واإليمان  بالنفس  والثقة  والمعرفة  بالعلم  متسلحون  وهم 
والوالء لهذا الوطن العزيز وقيادته المعطاءة . وأعلن العميد النيادي أن كلية 
زايد الثاني العسكرية حققت هذا العام إنجازا علميا جديدا بإدخال مادة العلوم 
الهندسية إلى منهاج الكلية األكاديمي وتخريج نخبة من الشباب متخصصين 

في الهندسة وذلك بالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

تكريم 
الدورة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  أوائل  وحظي 
الضباط  المرشحين  كال من  كرم سموه  حيث   .. يستحقونه  الذي  بالتكريم 
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طارش  عمر  محمد  الضابط  مرشح   “
الشرف  سيف  على  الحاصل  علي  آل 
ومحمد راشد الشميلي وغريب يوسف 
غريب الكعبي وأسامة أحمد محمد من 
سعيد  علي  وراشد  اليمنية  الجمهورية 
السويدي  سلطان  ومحمد  المزروعي 
وحمد محمد الراشدي وأحمد حمد علي 
الغفلي« . وهنأهم سموه على تفوقهم 
.. متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح 
واإلبداع في صفوف قواتهم المسلحة. 
تسليم  مراسم  جرت  التكريم  وعقب 
وتسلم العلم من الدورة 45 إلى الدورة 

46 مصحوبا بالقسم حيث أقسموا بالله العظيم بأن يحافظوا على هذا العلم 
مرفوعا خفاقا. 

ثم هتف الخريجون - قبيل سماح صاحب السمو راعي الحفل باالنصراف 
الشيخ  السمو  لصاحب  والتقطت  الدولة.  رئيس  السمو  صاحب  بحياة   -
محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الحفل الصور التذكارية للخريجين وإلى 
جانبه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي 

الرياضي ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي 
الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والعميد 

الركن عامر محمد النيادي قائد الكلية. 

فرحة وشموخ 
وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للخريجين نجاحهم 
خالل  من  الطويلة  العملية  مسيرتهم  في  جديدة  مرحلة  إلى  وانتقالهم 

التحاقهم إلى جانب إخوانهم في صفوف قواتهم المسلحة الباسلة. 
وأعرب سموه عن اعتزازه بشباب الوطن وثقته بقدراتهم العلمية والفكرية 
قواتنا  ضمن  المخلص  والعمل  للخدمة  يدفعهم  الذي  الوطني  وحسهم 
المسلحة التي تزداد قوة وتطورا وكفاءة برفدها بالشباب المتعلم والسالح 
الوطنية  العسكرية  كلياتنا  في  يتلقونه  الذين  العسكري  والعلم  الحديث 
وعلى أيدي مدرسين ومدربين أكفاء وعلى دراية واسعة بالعلوم األكاديمية 

والعسكرية. 
وقال سموه : “ أنا جد فخور بتخريج نخبة 
جديدة من أحفاد زايد اإلنسان في هذا 
يعد  الذي  العسكري  األكاديمي  الصرح 
من الصروح العلمية العسكرية العالمية 
عيونهم  في  رأيت  وقد   .. المتقدمة 
والشموخ  والفرحة  واالندفاع  الحماس 
عين  ويسر  الخاطر  يشرح  ما  الوطني 
الناظر بهذه الهامات المنتصبة والجباه 
بالنفس  التي تبعث  المرفوعة  السمراء 
محصنة  العزيزة  دولتنا  بأن  الطمأنينة 
الذين  الشباب  هؤالء  وعقول  بسواعد 
تعول عليهم قيادتهم وبعول عليهم شعبهم بأن يكونوا قدوة ومثاال لألجيال 
جميع  في  والتفوق  واإلبداع  والتسامح  األخالق  وكرم  بالشجاعة  الالحقة 
وطنهم  لخدمة  الله  وفقهم   .. واإلنسانية  والعسكرية  العلمية  المجاالت 

وحماية مكتسباته وإنجازاته وسيادته«.

محمد بن راشد :
نعتز بشباب الوطن ونثق 

بقدراتهم العلمية والفكرية 
وحسهم الوطني الذي 

يدفعهم للخدمه والعمل 
المخلص ضمن قواتنا المسلحة 
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تريد أمريكا من العالم أن يصبح كأمريكا ذاتها من حيث المبادئ والقيم والفكر وأسلوب الحياة، 
وكأن اآلخرين يعيشون في غياهب الظالم وال بد لواشنطن أن تنتشلهم منه. فلسفٌة عرجاء، ال 

تنم إال عن عنجهية ورغبة في الهيمنة والسيطرة. 
قبله  من  فعله  الذي  الشي  ذات  ليفعل  يعود  بايدن  جو  الجديد  األمريكي  الرئيس  هو  ها 
رؤوسا أمريكا وفشلوا فشاًل ذريعًا وأدخلوا لألسف الشديد العالم في متاهات أمنية بسبب 
إستراتيجيتهم العرجاء والمتمثلة فيما يسمى بإستراتيجية فرض الهيمنة الليبرالية. كل ما يهم 
رؤساء أمريكا وخاصة الديمقراطيون منهم نشر مبادئ الفكر الليبرالي السياسي دوليًا وبالتالي 
من  يتعلمون  وال  غيرهم  على  اللوم  ُيلقون  ثم  ومن  باألخطاء  مليئة  استراتيجيات  يتبعون 

دروسهم. 
كل ذلك حدث بسبب قرارات سياسية خاطئة من قبل الواليات المتحدة تحت غطاء سياسة 
كان  ولربما  ذلك،  من  تتعلم  لم  األمريكية  اإلدارات  ولألسف  الليبرالية.  بالهيمنة  تسمى  ما 
األقرب لتغير األمر هو الرئيس السابق دونالد ترامب، إال أنه لم ينجح بسبب عجزه عن وضع 
استراتيجية بديلة عن استراتيجية الهيمنة الليبرالية التي لم يكن يؤمن بها. واليوم نجد جو بايدن 
يعود من جديد ليتحدث عن الهيمنة الليبرالية، بل ويحاول أن يعطي دروسًا في حقوق االنسان 
والديمقراطية للدول األخرى ويربط سياسته الخارجية بهذه المواضيع، متجاهاًل كل التجاهل أن 
هذه االستراتيجية لم تنجح مع الرؤساء الذين سبقوه من الحزبين بل أنها خلقت كل المتاهات 
التي نعيشها في عالم اليوم والسيما في منطقتنا العربية. فكيف يمكن له أن يعتقد بـأن هذه 

االستراتيجية يمكن ان تنجح اليوم!
السيد بايدن عليه أن يدرك أن المنطقة العربية تتعرض لتهديد مباشر من إيران وأذنابها في 
المنطقة وليس من اإلجراءات الدفاعية التي قامت بها دول الخليج العربي بقيادة السعودية 
به  ترحب  أن  المفترض  السعودية هو عمل من  به  تقوم  ما  إن  اليمن.  إيران في  للجم قوة 
اإلدارات األمريكية ألنها وبكل بساطة فإن السعودية ومعها دول أخرى تقول أنها دول تتحمل 
مسئوليتها وأنها ليست راكبة بالمجان في تحالفها مع الواليات المتحدة األمريكية كما يفعل 
اآلخرون. فمن المفترض أن يأتي بايدن ليدعم هذه الدول وليس ليحد من قدراتها ويفرض عليها 
قيود ال منطقية وال عملية ولو بمجرد الحديث عنها، ألنك تعطي االنطباع الخاطئ لألطراف 
األخرى التي تحاول أن تحتويها وتضعف هيمنتها في المنطقة. نعم ال أحد يريد الحروب، وأولهم 
دول الخليج كالسعودية واإلمارات اللتين امتطيتا ركب التنمية والمشاريع العمالقة التي من 
المفترض أن ُتسيل ُلعاب الشركات األمريكية الراغبة إلى جني األرباح من هكذا مشاريع. نعم ال 
السعودية وال اإلمارات تريدان الحروب أو المشاركة فيها ولكن ما هو الخيار المطروح من قبل 
بايدن وفريقه الدبلوماسي إليجاد صيغة حل لليمن؟! إذا لم تتمكن األمم المتحدة من فعل 
شي، فماذا عسى على بايدن أن يفعل؟! أتمنى أن تكون لديه استراتيجية واضحة لذلك، واتمنى 
أن تكون هرولته مع اإليرانيين قوامها إيجاد صيغة حل لليمن بحيث يصبح اليمن مصدر أمن 
واستقرار ال مصدر قلق لدول الخليج العربية. وإن كنت أتمنى كل ذلك، إال أنني غير متفائل من 

أن يحدث شيء من ذلك، فرؤساء أمريكا ال يتعلمون من الدروس ولألسف الشديد.
إن ما تحتاج إليه منطقة الخليج العربي من رؤساء أمريكا ليس بالدفع نحو الهيمنة الليبرالية 
كما يؤمن بها أصحاب النظرية الليبرالية، وال نحو توازن القوة العسكرية التي يؤمن بها أصحاب 
األزمات  دوامة معقدة من  المنطقة في  أدخلتا  المعادلتين  الواقعية، فكال هاتين  المدرسة 
والمشاكل. لذلك فإن ما نحتاج إليه هو الوصول إلى معادلة جديدة أكثر إبداعًا تخرجنا من دوامة 
صندوق الليبرالية والواقعية إلى فضاء جديد يتحقق فيه األمن للجميع وفق منظور أمني جديد 

قوامة توازن األمن ال القوة أو الهيمنة الفكرية.   

أمريكا الدرس المفقود

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك – جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com

تذهب إدارة أمريكية 
وتأتي إدارة أمريكية 
جديدة، وكل منها 
يحاول أن يخاطب العالم 
بعقل األمريكان، وكأنه 
ال يوجد أحد على 
الجانب اآلخر، وهذه 
مشكلة أمريكا، ما 
تؤمن به في الداخل 
تريد أن توصله للخارج، 
وإن كان بالقوة 
وفرض العقوبات 
والتهديد والوعيد 
مبتعدة كل البعد 
ولألسف الشديد عن 
قدراتها في القيادة 
بالمثل. 
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محمد بن راشد
 يزور معرضي “آيدكس 
ونافدكس”

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي »رعاه الله« معرضي » آيدكس و نافدكس« 2021 في العاصمة أبوظبي في يومه األخير. وقد 
تجول سموه في مختلف أجنحة وردهات وقاعات المعرض الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض على مدى خمسة أيام مستهال سموه جولته بالتوقف عند منصة عرض شركة “كاليدوس 
- Calidus« اإلماراتية
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وشاهد طائرة من تصنيع الشركة الوطنية واستمع من القائمين على المنصة 
ومكوناتها  بها  تقوم  أن  يمكن  التي  والمهام  الطائرة  تقنيات  حول  إيجاز  إلى 
الهندسية والتقنية والتي تم تصنيعها بإيد إماراتية بالكامل . ثم توجه سموه إلى 
منصة عرض شركة »Edge« ومجموعة “ سينغوليت - Cingulate » اإلماراتية 
األمريكية اإلسرائيلية المشتركة واطلع على أبرز منتجاتها من التقنيات العسكرية 
السمو  وتوقف صاحب  الثالث.  الدول  خبراء من  فيها  يشارك  التي  الدفاعية 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام جولته عند منصة شركة حافالت 
الوطنية وشاهد نموذجا لمركبة إسعاف ميدانية من إنتاج الشركة واستمع من 
مسؤولي الشركة إلى شرح عن المركبة ومكوناتها والتقنيات المستخدمة في 
صناعتها ومهامها الميدانية في إسعاف وعالج المصابين . وقد أعرب سموه 
عن إعتزازه بالنجاح الالفت الذي حققه معرض “آيدكس” في نسخته الخامسة 
عشرة رغم كل الظروف المستجدة التي أفرزتها جائحة كورونا وما تبعها من آثار 
سلبية على االقتصاد العالمي والتواصل اإلنساني واالجتماعي بين البشر. وهنأ 
سموه فريق العمل الوطني الذي نظم وأدار وأشرف على تسيير شؤون هذا 
الحدث العالمي بجميع مراحله وصوال إلى إسدال الستار على فعالياته وصوال 
إلى الهدف الذي تتوج بالنجاح الباهر الذي حققه المعرض أكان لجهة الدول 
والشركات المشاركة أم لعدد الزوار وحجم الصفقات التجارية التي تم إبرامها بين 
الشركات والجهات المعنية من اإلمارات و دول أخرى . وقال سموه : هذا النجاح 

الذي تحقق لم يأت من فراغ بل هو نتاج جهد ومثابرة وكفاءة فريق عمل وطني 
مؤهل وكفء يقوده أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن زايد الذي يتابع شخصيا 
جميع اإلستعدادات والترتيبات الخاصة بأية مناسبة أو فعالية أو مشروع وطني 
يقام على أرض دولتنا العزيزة ويدعم شبابنا بتوجيهاته وآرائه السديدة ويبعث 
فيهم روح العطاء واإلبداع في أي عمل يقومون به خدمة للوطن وإعالء لرايته 
وتعزيزا لسمعته الطيبة وقيمه اإلنسانية النبيلة. رافق صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم في الجولة ..معالي محمد بن أحمد البواردي وزير 
الدولة لشؤون الدفاع ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة 

أبوظبي إلى جانب عدد من المرافقين والعسكريين والقائمين على المعرض.

أعرب سموه عن إعتزازه بالنجاح 
الالفت الذي حققه 

معرض “آيدكس” 
في نسخته الخامسة عشرة رغم 

كل الظروف المستجدة التي 
أفرزتها جائحة كورونا
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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة معرض ومؤتمر الدفاع الدولي »آيدكس 2021« الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني 
للمعارض »أدنيك ».

محمد بن زايد 
يزور فعاليات “آيدكس 2021” في  

الـ15    دورته
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وتفقد سموه خالل أيام المعرض..عددًا من األجنحة الوطنية والعربية والدولية 
.. واستمع إلى شرح من مسؤوليها وممثلي الوفود بشأن أهم المعروضات 
والتقنيات وأحدثها التي يشاركون بها في المعرض وتتعلق بمجاالت الدفاع 

واألمن وأنظمة الحماية واالتصاالت والعديد من القطاعات األخرى. 
المعارض  في  المشاركات  أهمية  حول  األحاديث  معهم  سموه  وتبادل 
الدولية ومردودها مثل “ آيدكس “ الذي يعد أحد أهم منصات تبادل األفكار 
والخبرات والمعارف على مستوى العالم واالستفادة منها في تنفيذ المشاريع 
المستقبلية وتطويرها.. إضافة إلى إتاحته فرص عرض أحدث ما توصلت إليه 
الصناعات الدفاعية واألمنية المتطورة من نظم وحلول مستدامة تسهم في 
تطوير مستقبل القطاع وتعزيز دوره في تحقيق السالم واألمان واالستقرار 

في العالم. 

كفاءة وإمكانيات عالية
حققه  الذي  بالنجاح  الشركات  ومسؤولو  الوفود  رؤساء  أشاد  جانبهم  من 
يشهدها  استثنائية  ظروف  خالل  تنظيمه  رغم   “  2021 آيدكس   “ معرض 
إدارة  في  العالية  وإمكانياتها  اإلمارات  دولة  كفاءة  يؤكد  مما   .. العالم 
إجراءات  مستوى  إلى  مشيرين  الظروف..  جميع  في  العالمية  الفعاليات 
الصحة والسالمة االحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في دولة اإلمارات 

لضمان سالمة المشاركين في المعرض وزائريه. 

نجاح وتميز
ووجه سموه في ختام جولته في ختام فعاليات المعرض.. الشكر والتقدير 

إلى اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ‘’ آيدكس 2021 
‘’ وجميع شركاء النجاح والمتطوعين في ختام الدورة الـ 15 للمعرض والتي 
والخبراء  العالميين  الصناعة  ورواد  الشركات  أهم  مشاركات  استقطبت 
والنظم  والتقنيات  والعسكرية  الدفاعية  المجاالت  في  المتخصصين 

المتطورة المتعلقة بها. 
وأعرب سموه عن سعادته بالجهود التي بذلت في تنظيم المعرض والكفاءات 
الوطنية التي عملت على إدارته والمشاركات النوعية وحجم االتفاقيات التي 
شهدها وتأسيس الشراكات اإلستراتيجية بجانب تدشين قطع وآليات دفاع 
مستوى  إلى  القوي..إضافة  وحضورها  إماراتية  وطنية  لصناعات  جديدة 
اإلجراءات االحترازية الصحية التي اتخذت لضمان سالمة المشاركين. وقال 
النوعية..يعبران  والمشاركات  المعرض  شهده  الذي  الحضور  إن  سموه 
األحداث  إدارة  في  وإمكانياتها  اإلمارات  دولة  في  الدولية  الثقة  تزايد  عن 
واألمن  الدفاع  قضايا  حول  الدولي  للحوار  ملتقى  توفر  التي  والفعاليات 
المشتركة  التحديات  لمواجهة  السبل  أفضل  بشأن  الحلول  وطرح  والسلم 
التي يشهدها العالم وتهدد أمنه وسالمه واستقراره.. إضافة إلى تبادل الرؤى 
واألفكار واالطالع على تطورات التقنيات وأحدث ما أنتجته العقول البشرية 
في عالم الصناعات المختلفة .. مؤكدًا سموه أن توفر البنية التحية بمعايير 
عالمية وجودة عالية وبيئة راسخة من األمن واألمان واالستقرار واألنظمة 

يعد أهم عوامل نجاح أي حدث وهذا ما يميز دولة اإلمارات.

الحضور الذي شهده 

معرض “آيدكس” 
والمشاركات النوعية..يعبران 

عن تزايد الثقة الدولية في دولة 
اإلمارات وإمكانياتها في إدارة 

األحداث والفعاليات
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معرض الدفاع البحري نافدكس 

يشهد تدشين سفينة 
السعديات وزورق شجاع 

شهد معرض الدفاع البحري نافدكس المصاحب لمعرض الدفاع الدولي أيدكس 2021 تدشين سفينة 
السعديات وزورق شجاع من انتاج الصناعات الدفاعية اإلماراتية التي تنمو وتتطور بفضل دعم القيادة 
الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ومتابعة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة   

سفينة »السعديات« اإلماراتية 
دشن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، في السادس والعشرين 
إيذانًا  المهام،  متعددة  اإلماراتية  »السعديات«  سفينة    2021 فبراير  من 

بانضمامها إلى الخدمة في أسطول القوات البحرية.

منتسبي  بمشاركة  وفخره  سعادته  االحتفال..عن  خالل  سموه  وأعرب 
الخدمة  إلى  لتنضم  اإلماراتية  السفينة  بتدشين  احتفاءهم  البحرية،  قواتنا 
في القوات البحرية، مؤكدًا سموه أن قواتنا البحرية تشهد تطورًا متسارعًا 
في منظوماتها وكفاءتها الدفاعية وفقًا ألحدث النظم والتقنيات العالمية، 
وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتحديث أسطولنا البحري وتعزيزه بصناعات 

وطنية متطورة.
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لكل  بالغ شكره وتقديره  نهيان عن  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  وأعرب سمو 
بانضمام دفعة جديدة  المسلحة  القوات  اإلنجاز، وهنأ  العاملين على هذا 

إلى أسطولها البحري، متمنيًا التوفيق للجميع في خدمة الوطن ورفعته.
الوطنية  »الفتان«  بتصنيعها شركة مؤسسة  التي قامت  السفينة  وتؤدي 
الدعم  تقديم  منها  مهام  بعدة  العسكرية،  السفن  لصناعة  اإلماراتية 
القوات  نقل  وتأمين  البحرية  والتشكيالت  المجاميع  إلى  اللوجستي 
واإلمدادات البحرية واإلخالء الطبي، ويبلغ طولها 71 مترًا وعرضها 14 مترًا.

الزورق “شجاع” “
قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في السابع والعشرين من 
فبراير 2021  بتدشين زورق “شجاع” التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية 

والسواحل، في معرض الدفاع البحري /نافدكس/ .
حضر مراسم التدشين ممثلون عن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل 

والقوات المسلحة والقوات البحرية اإلماراتية.
الحربية  الصناعات  جودة  على  مميزًا  مثااًل  يعد  الذي  الزورق،  وسينضم 
البحرية  القوات  قدرات  معززًا  البحري  الوطني  األسطول  إلى  الوطنية، 
“البواردي  الوطنية  الشركة  صنعته  الذي  “شجاع”  طول  ويبلغ  اإلماراتية. 

دامن” 50 مترا وتصل سرعته إلى 22 عقدة بحرية.

جولة تفقدية
قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، وسمو الشيخ خالد بن محمد 
مكتب  رئيس  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  نهيان، عضو  آل  زايد  بن 
أبوظبي التنفيذي كاًل على حدا بجولة تفقدية على متن السفينة والزورق 
البحرية  القوات  ضباط  من  واستمعا  والتحكم،  القيادة  غرف  عند  وتوقفا 
العالية  والتقنيات  والزورق  السفينة  مهام  بشأن  المنشأت  حماية  وجهاز 
بالتدشين..  االحتفال  مراسم  شهد  فيها.  تستخدم  التي  الحديثة  والنظم 
نائب  المزروعي  عبالن  بن  سيف  عيسى  مهندس  الركن  الفريق  سعادة 

الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن  القوات المسلحة، واللواء  أركان  رئيس 
حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد من القادة العسكريين 

والمسؤولين.
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محمد بن زايد يستقبل عددًا من الوزراء ورؤساء 
الوفود المشاركين في “آيدكس 2021”

أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 
تيبوشا  معالي  ــ  حده  على  كال  ــ  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية صربيا الصديقة 
و معالي شارالمبوس بيتريدس وزير دفاع جمهورية قبرص الصديقة .. وذلك 
على هامش فعاليات لمعرض الدفاع الدولي “ آيدكس 2021”. ورحب سموه 
- خالل اللقاءين - بضيفي البالد و بحث معهما عالقات الصداقة ومختلف 
جوانب التعاون المشترك بين دولة اإلمارات وكل من صربيا وقبرص خاصة 
في المجاالت والشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما 

يحقق المصالح المتبادلة. 
وتناول اللقاءان أهمية استضافة دولة اإلمارات معرض “ آيدكس 2021 “ 
أحد أهم المنصات العالمية المعنية بمستقبل صناعات الدفاع واألمن خالل 
هذه الظروف االستثنائية التي يشهدها العالم إضافة إلى إتاحته فرص تعزيز 
التعاون وعقد شراكات إستراتيجية بين الدول تخدم األمن والسالم واالستقرار 

ومواجهة التحديات المشتركة.
كما استقبل سموه على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي 
» آيدكس 2021« - كال على حدة - اللورد إدوارد ليستر مبعوث رئيس الوزراء 
البريطاني إلى منطقة الخليج والفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري 
قوات  رئيس  برهانو جوال  والفريق  األوسط  للشرق  البريطانية  الدفاع  وزارة 
الدفاع الوطني في جمهورية إثيوبيا ومعالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة 
والتجارة في جمهورية روسيا االتحادية ومعالي نيكوالس باناجيوتوبولس وزير 
الدفاع في جمهورية اليونان. ورحب سموه بالضيوف - خالل اللقاءات التي 
جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - وبحث معهم .. عالقات الصداقة 
والتعاون بين دولة اإلمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية 
والعسكرية. كما تناول سموه والضيوف أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
“ آيدكس “ ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة شراكات بين مختلف 

الشركات والمؤسسات اإلقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع.
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البواردي يشارك في اجتماع وزراء 
دفاع منطقة المحيط الهندي

شارك معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في اجتماع 
الدفاع  وزير  سينغ  راجناث  معالي  برئاسة  الهندي  المحيط  منطقة  دفاع  وزراء 
الهندي والذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد تحت عنوان “ تعزيز السالم 
واالستقرار واالزدهار في منطقة المحيط الهندي “ وذلك على هامش معرض 
الهند.  بنغالور بجمهورية  الذي أختتمبمدينة  الـ 13  Aero India 2021 بدورته 
وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع أهمية المشاركة في هذا االجتماع الذي 
يعزز من العالقات الثنائية المتميزة بين دولة اإلمارات وجمهورية الهند والتي 
تعود إلى سنوات من الصداقة والشراكة االستراتيجية حرصت الدولة خاللها على 
ترسيخها و تحقيق المصالح المشتركة لكال البلدين بمختلف القطاعات السيما 
السالم  لتعزيز  التعاون  .. وشدد على ضرورة  الدفاعي والعسكري  المجال  في 
واألمن واالزدهار في المنطقة و إرساء دعائم األمن والسالم على المستويين 

اإلقليمي والدولي. 
ونوه معاليه إلى أهمية معرض الهند الدولي للطيران الذي يعد من أبرز المعارض 
الدولية المتخصصة في إطالق آخر االبتكارات و المشاريع التكنولوجية المرتبطة 
صناعة  إنجازات  آخر  عرض  خالل  من  الفضائية  الصناعات  و  الطيران  بصناعة 
الطيران و الدفاع في 14 دولة والذي أثبت مكانته على خارطة المعارض الجوية 
العالمية لما يشهده من حسن تنظيم وكونه قبلة كبريات الشركات المتخصصة 

في مجال الطيران. 
وأضاف أن انعقاد المعرض خالل هذه الفترة من تفشي فيروس 
كورونا “كوفيد- 19” يعد تحديا و إنجازا مهما في مواجهة الجائحة 
والتداعيات االقتصادية العالمية التي يمر بها العالم اليوم .. وأكد 
التصدي لمرض كورونا وضرورة  المشترك في  التعاون  أهمية 

توحيد الجهود للقضاء عليه. 

البواردي ورئيس اللجنة 
الدولية للصليب األحمر 
يبحثان عالقات التعاون 

المشترك
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع 
- في مكتبه السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر 

والوفد المرافق له،. 
ورحب معالي البواردي برئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر وأشاد 
بدور اللجنة اإلنساني في دعم الدول المحتاجة والمناطق المتضررة 
في أنحاء العالم. وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع حرص وزارة 
الدفاع على دعم الجهود االنسانية إيمانًا منها بقيم العطاء اإلنساني 

وأهمية إغاثة المحتاجين،  
دولة  بين  المشترك  التعاون  أوجه  اللقاء  خالل  الجانبان  وبحث 
آفاق  لفتح  وسعيهما  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  اإلمارات 

التعاون المشترك . 
ومن جانبه أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بالدور الهام 
اإلنسانية  المساعدات  مجال  في  اإلمارات  دولة  به  تقوم  الذي 
الدولي  القانون  ثقافة  تعزيز  أجل  من  جهودها  وتعزيز  واإلغاثية 

االنساني . 
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الدفاع على  الدولة لشؤون  البواردي وزير  استقبل معالي محمد بن أحمد 
ضيوف  من  عددا  آيدكس2021  الدولي  الدفاع  معرض  فعاليات  هامش 
المعرض بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد 

من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والوفود المرافقة للضيوف.
نيبويشا  معالي  من،  بكل  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  معالي  ورحب 
وزير  شارالمبوسبيتريدس  ومعالي  الصربي،  الدفاع  وزير  ستيفانوفيتش 
الدفاع القبرصي، والسيد ألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع األوكراني.. 
خاصة  وبلدانهم  اإلمارات  بين  القائمة  العالقات  بمستوى  معاليه  وأشاد 

فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.
“آيدكس”،  الدولي  الدفاع  ومؤتمر  معرض  فعاليات  مناقشة  تم  كما 
عالميا  حدثا عسكريا  باعتباره  الدفاعية،  الصناعة  تعزيز  في  المعرض  ودور 
يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة لألنظمة الدفاعية العسكرية 
دول  من  العسكريين  القرار  وصناع  المسؤولين  كبار  ويترأسه  واألمنية، 

المنطقة.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي عددا من كبار ضيوف 
معرض »آيدكس 2021«

بجولة  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معالي  قام 
فعاليات  في  المشاركة  واألجنبية  المحلية  الشركات  من  عددًا  فيها  زار 
للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  في   2021 ونافدكس  آيدكس  معرضي 
يرافقه سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط 

ومسؤولي الوزارة.
وأكد معاليه خالل جولته على تميز معرضي آيدكس ونافدكس هذا العام في 
بأحدث  العالمية لتشارك  الشركات  التطورات واستقطاب كبرى  آخر  عرض 

منتجاتها من أنظمة ومعدات وفرصة مهمة للتعرف على أحدث ما أنتجته 
الشركات العالميه.

وفي ختام جولته أثنى معاليه على مستوى تنظيم المعرضين اللذين حققا 
الفاعل  اليوم،ودورهما  وحتى  انطالقهما  منذ  هائاًل  ونموًا  ملحوظًا  نجاحًا 
في التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير الصناعات الدفاعية محليًا وإقليميًا 
وعالميًا، رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.

البواردي يقوم بجولة في معرض آيدكس 2021
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رئيس األركان يتفقد أجنحة المعرض
القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  قام 
المسلحة بجولة تفقدية شملت عددا من أجنحة الشركات المحلية والدولية 

المشاركة في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2021”.
والتقى معاليه خالل الجولة عددا من المشاركين في المعرض وتبادل معهم 
األحاديث بشأن أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية للتعريف 
ومنتجات  ابتكارات  أحدث  على  الضوء  وتسليط  العسكرية  بالصناعات 

الشركات التي يقدمونها في المعرض.
أقيم  الذي   ”2021 “نافدكس  البحري  الدفاع  معرض  الجولة  شملت  كما 
الوطني  ظبي  أبو  لمركز  الرئيسة  للمنصة  المقابل  البحري  الرصيف  على 

للمعارض.
رافق معاليه خالل الجولة.. عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  استقبل 
عددًا من  آيدكس2021  الدولي  الدفاع  فعاليات معرض  على هامش  المسلحة 
ضيوف المعرض بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين بالقوات المسلحة 

والوفود المرافقة للضيوف.
كما استقبل معاليه كل على حده الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس 
هيئة األركان للقوات المسلحة السودانية، والفريق أول كوستاندينوس فلوروس 
إينزو فيتشاريلي  أول طيار  والفريق  اليوناني،  الوطني  الدفاع  أركان  رئيس هيئة 
دوميكريتوس  أول  والفريق  اإليطالية،  الجمهورية  لدى  الدفاع  أركان  رئيس 

زيرفاسكس رئيس هيئة األركان العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص.
اإلمارات  دولة  بين  تربط  التي  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  جرى 
ودول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها 

وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.
الدفاعية  المعارض  هذه  مثل  تنظيم  أهمية  حول  األحاديث  تبادل  تم  كما 
“آيدكس”،  الدولي  الدفاع  معارض  سلسلة  مقدمتها  وفي  عالميا  المتخصصة 
2021 خالل  ونافدكس  ايدكس  إقامة معرض  بأن  المشاركين  الضيوف  وأشاد 
الكبرى  الفعاليات  تنظيم  على  االمارات  قدرة  يجسد  االستثنائية  الظروف  هذه 

واستضافه الوفود وفق أعلى معايير واإلجراءات االحترازية والوقائية.

رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عددًا من ضيوف 
معرض »آيدكس 2021«
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آيدكس فرصة لتطوير 
خطوط اإلنتاج الرقمي 

وتقنيات الذكاء االصطناعي

في تحقيق خاص لمجلة                  

أعرب عدد من وزراء الدفاع ورؤساء األركان وكبار قادة القوات المسلحة على مستوى العالم عن 
إعجابهم بالمنتجات والمعدات العسكرية التي طرحتها الشركات الوطنية اإلماراتية خالل معرضي 

»آيدكس و »نافدكس« 2021 مؤكدين بأن اإلمارات تمتلك قدرات مبتكرة ومتطورة في الصناعات 
العسكرية ، كما أعربوا عن تهانيهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة على هذا اإلنجاز المتميز والمتمثل 

في إقامة المعرض مع مراعاة اإلجراءات الوقائية واإلحترازية المعمول بها ضد جائحة »كوفيد- 19« 
مؤكدين بأن ما يميز معرضي »آيدكس و »نافدكس« 2021 عن غيرهما من المعارض هي سعة 

المشاركة وتنوع األجنحة التي جاءات من كل دول العالم وكذلك مستوى التنظيم من حيث المشاركة 
والتنوع والكثافة والحجم.

تحقيق: العقيد ركن/ يوسف جمعة الحداد، والمقدم/ جميل خميس السعدي
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مملكة البحرين
الدفاع  شؤون  وزير  النعيمي  حسن  بن  عبدالله  الركن/  الفريق  معالي  أكد 
بمملكة البحرين أن »آيدكس« يشكل قاعدة للشركات المشاركة فيه لالنطالق 
نحو األسواق الخليجية والعربية والعالمية، خاصة وأنه يسلط الضوء على 
تخصصات عسكرية متقدمة وتقنية دفاعية متطورة تعرض في منصة واحدة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما يستعين بأفكار إبداعية في 

العرض باالستعانة بـ التقنيات الحديثة.
وأعرب عن إعجابه بـ المنتجات والمعدات العسكرية التي تطرحها الشركات 
في  ومتطورة  مبتكرة  قدرات  تمتلك  أنها  موضًحا  اإلماراتية،  الوطنية 
الصناعات العسكرية، الفًتا إلى أن »آيدكس« يسهم في عرض آخر نتاجات 
الصناعة الدفاعية التي أنتجها العقل البشري، كما يعد ملتقى لخبراء الدفاع 

وصناع التكنولوجيا ويشكل أحد أهم وأرقى المعارض الدولية المتخصصة.
ارتكاز  قاعدة  يشكل  »آيدكس«  الدولي  الدفاع  معرض  أن  معاليه  وقال 
أساسية للكثير من الشركات خاصة الوطنية المصنعة والمختصة بالمعدات 
والعربية  الخليجية  األسواق  نحو  لإلنطالق  وذلك  العسكرية  والمنتجات 
والعالمية، خاصة أن المعرض يعد مكانًا مناسبًا للتواصل ولعقد الصفقات 
نشاهد  اإلطار  الدفاع، وفى هذا  بقضايا  المهتمين  لكل  نموذجيًا  وملتقى 
ونلمس إعجاب الكثير من الزوار أو ممثلي الدول والشركات بالمستوى الرفيع 
الذي تتمتع به المنتجات والمعدات العسكرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة، وقدرتها على منافسة مثيالتها العالمية.
وحول الدور الذي تلعبه دولة اإلمارات العربية المتحدة في قطاع الصناعات 
العسكرية السيما في ظل التطور الالفت للقطاع العسكري الذي تشهده 
الدولة، أكد معالي عبدالله بن حسن النعيمي أن أكبر نجاح هو تواجد معرض 
الدفاع الدولي آيدكس على أرض أبوظبي الذي تم من خالله عرض آخر نتاجات 
الدفاع  لخبراء  ملتقى  فهو  البشري،  العقل  أنتجها  التي  الدفاعية  الصناعة 

اليوم كأحد أهم وأرقى المعارض  الخبراء  التكنولوجيا حيث يصنفه  وصناع 
الدولية المتخصصة.

 
صربيا

أّكد الدكتور نيبويشا ستيفانوفيتش، نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا أن 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تتميز برؤية شاملة لصناعة الدفاع،وينعكس 

نيبويشا:
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
تمتلك رؤية شاملة 

لصناعة الدفاع

عبدالله النعيمي:
آيدكس يكشف 

عن أحدث 
المنظومات 

الدفاعية بالعالم
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ذلك في برامجها الخاصة بشراء المعدات العسكرية، والتي تركز على عمليات 
نقل التكنولوجيا عبر المشاريع المشتركة وبرامج التوطين.

وعبر نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا عن تهانيه لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ومنظمي معرض آيدكس على اإلنجاز المتميز والمتمثل في إقامة 
المعرض مع مراعاة اإلجراءات الوقائية واالحترازية المعمول بها ضد جائحة 

كوفيد19-.  
وأضاف »إننا ندرك تمامًا التحديات، حيث لدينا أيضًا معرضنا الدفاعي، ومن 
الصعب بالفعل تنظيم معرض بمثل هذا الحجم حتى في األوقات العادية، 
فيما أبدع منظمو آيدكس بعمل رائع في خضم أوقات عصيبة، في الوقت 

الذي بذلوا فيه االهتمام بصحة وسالمة الزوار والعارضين.«
وذكر نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا »إن مشاركة صربيا في المعرض 
كانت ذات أهمية استراتيجية، وهذا ما يؤكده حضور وفد صربيا من وزارة 
القوات المسلحة ووزارة الدفاع، كما أن مشاركتنا تؤكد عالقاتنا الودية مع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في العديد من المجاالت، وهي خطوة نحو 
األمام في تطوير مزيد من التعاون العسكري والتقني واالقتصادي الناجح 

بين البلدين.«
والعارضين  الصربي  للوفد  عظيمة  فرصة  أتاح   »2021 “آيدكس  أن  ونوه 
لّلقاء مع أصحاب المصلحة المشتركة في صناعة الدفاع وكذلك مع قيادة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهًا لوجه، مقارنًة باالجتماعات عبر اإلنترنت 

المفروضة على الجميع بسبب الوباء.«
الحالية،  دورته  في  بسمعته  ارتقى  ونافدكس  آيدكس  معرض  “إن  وتابع 
الدفاع  وخبراء  المصنعين  كبار  من  نخبة  تجمع  كونه منصة  إلى  باإلضافة 
والمهنيين المتخصصين في العالم تحت سقف واحد، علًما أن المعرض 

قدم أيضًا رؤى حول حالة صناعة الدفاع.«

جمهورية مصر العربية
للقوات  العام  القائد  زكي  محمد  أول  الفريق  المصري  الدفاع  وزير  أشاد 
آيدكس  لمعرضي  االستثنائية  الدورة  لهذه  اإلمارات  بتنظيم  المسلحة 
ونافدكس، والتي أثبتت من خاللها ريادتها في تنظيم المعارض الدفاعية 
الدولية، قائاًل :»نحن فخورون بما رأيناه في الدورة الحالية بداية من اإلعداد 
الصحية  باإلجراءات  ومروًرا   ، للضيوف  الحضاري  واالستقبال  المبهر 
واالحترازية المتبعة لضمان سالمة الوفود المشاركة والزوار، ثم التجهيزات 
الدفاع  وزير  وأكد  المشاركة«.  الدولية  الشركات  منتجات  لعرض  المبتكرة 
المصري أن الدورة الحالية التي جاءت في ظل استمرار جائحة كورونا  سترسخ 
من مكانة آيدكس ونافدكس دوليًا، ألنها قدمت تجربة يحتذى بها في تنظيم 

المعارض في أوقات األزمات . 
الدورة  في  المشاركة  مستوى  أن  المصري  الدفاع  وزير  وأضاف 

الدولية في  الشركات  الحالية من وفود دول عديدة ومن كبرى 
الصناعات العسكرية والتكنولوجية أمر يدعو إلى الفخر لكل عربي 
الفريق  وقال  اإلمارات.   دولة  تقوده  الذي  النجاح  يشاهد هذا 
أول محمد زكي: »إن معرض آيدكس بات مظلة دولية فاعلية 
والدفاعية  العسكرية  الصناعات  منظومات  أحدث  الستعراض 
قرب  عن  لالطالع  فرصة  ويتيح   ، العالم  في  والتكنولوجية 

عليها وتعزيز عالقات التعاون والشراكات بين الدول في 
المجاالت العسكرية والتكنولوجية«.

الصناعات  بمستوى  زكي  محمد  أول  الفريق  وأشاد 

العسكرية اإلماراتية، قائاًل إن ما شاهده خالل زيارة أجنحة الشركات اإلماراتية 
إليه  الذي وصلت  التطور  يؤكد  ونافدكس  آيدكس  المشاركة في معرضي 
»توازن«  شركة  بمنتجات  معاليه  وأثنى  اإلماراتية.  العسكرية  الصناعات 
اإلماراتية لما تتسم به من نوعية وجودة عالية، معربًا عن ثقته في قدرة 
الصناعات العسكرية اإلماراتية على المنافسة في األسواق العالمية، ألنها 
تمتلك كل المقومات بما فيها من الكوادر الشابة المواطنة التي لديها خبرات 
في هذه الصناعات، والبنية التقنية المتطورة التي تدعم هذه الصناعات في 
المستقبل، وهذا ال شك إنجاز عظيم يعطي األمل في النهوض بالصناعات 

العسكرية العربية بوجه عام.

المملكة العربية السعودية
العامة  الهيئة  محافظ  العوهلي  عبدالعزيز  بن  أحمد  المهندس  معالي  أكد 
من  يعد  “آيدكس”  إن  السعودية   العربية  بالمملكة  العسكرية  للصناعات 
أفضل وأكبر المعارض الدفاعية في العالم ولذلك حرصنا أن تتواجد المملكة 
العربية السعودية في ذلك الحدث المميز، علًما أن تواجد الشركات األجنبية 
الفرصة  يمنحنا  واحد  مكان  في  سوًيا  والسعودية  اإلقليمية  والشركات 

للتعاون االستثماري والتقني والصناعي.”
جائحة “كورونا”،  رغم  الحدث  بتنظيم  كثيًرا  انبهرت  وأضاف معاليه: 
وخاصة أن “آيدكس ونافدكس 2021” يشهدان مشاركة عدد ضخم 
من الشركات والجهات العالمية، كما ازداد إعجابي بجهود المنظمين 
لتطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار “كورونا”، علًما أن تواجد 

شركات كبيرة جًدا وزوار كثر يعد دلياًل على نجاح المعرض.”
بتوجيه  اتخذت خطوات مهمة  اإلمارات  أن  وأكد معاليه، 
من القيادة الرشيدة منذ فترة التسعينيات، وخاصة 
مع بدء توطين الصناعات العسكرية، كما قطعت 
عبر  جهودها  اليوم  “نرى  مضيًفا  كبير،  مشوار 
صناعات العربات العسكرية والطائرات من دون 

ياروسالف ناد:
اإلمارات تمتلك 
قدرات عسكرية 

متطورة وآيدكس 
يعكس التميز

أحمد العوهلي:
اإلمارات اتخذت 
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لتوطين الصناعات 
العسكرية

تحقيق
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طيار واألسلحة والذخيرة وغيرها من الصناعات، كما تعد حافًزا لنا لتوطين 
الصناعات العسكرية.”

سلوفاكيا
أشاد معالي ياروسالف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، بارتقاء مستوى القدرات 
العسكرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ انعكس ذلك في نجاحها في 
نشر قواتها في الساحتين اإلقليمية والعالمية لحل النزاعات، جاء ذلك على 

هامش مشاركته وحضوره في معرض “آيدكس 2021”.
وأعرب معاليه عن تقديره وإعجابه بالتعاون المثمر لدولة اإلمارات العربية 
ومعداتها  تقنياتها  في  انعكس  والذي  العالمية،  الشركات  مع  المتحدة 
المتطورة التي مكنت القوات المسلحة من إثبات قوتها في مختلف ساحات 

الصراع.
وتابع “من الواضح أن آيدكس هو أهم معرض دفاعي في العالم، لذا تحرص 
إلى  عديدة  سنوات  مدى  على  المعرض  في  المشاركة  على  “سلوفاكيا” 
السلوفاك  دعم مشاركة  يستهدف  آيدكس  في  أن حضوره  مؤكًدا  اآلن”، 

في المعرض.
وأضاف: “ستستفيد الشركات من فرص المعامالت التي يوفرها آيدكس، 
حيث تعمل شركات الدفاع السلوفاكية اآلن على تعزيز تركيزها على المنطقة، 

وتحظى تلك الشركات بالدعم الكامل من الحكومة.”
األمور  من  يعد  العام  بداية  خالل  “آيدكس”  انعقاد  توقيت  “إن  وأردف 
أتاح للشركات الوقت لمتابعة العمالء المحتملين، كما أود  المميزة، مما 
أن أشير إلى أن دولة اإلمارات تتمتع بالخبرات المتميزة فيما ينعكس ذلك 

بوضوح عبر “آيدكس”.”

قبرص
معرض  أصبح  بيتريدس  شاراالمبوس  القبرصي،  الدفاع  وزير  معالي  أكد 
آيدكس ونافدكس 2021 حدثًا عالميًا مهمًا ومحورًا للمعارض والمؤتمرات 
الدولية المتميزة. هذا ما صرح به معالي وزير الدفاع القبرصي، شاراالمبوس 

بيتريدس، في مقابلة مع مجلة »درع الوطن«.
وقال معاليه: »أود أن أهنئ اللجنة المنظمة، وأعبر عن امتناني لوزارة الدفاع 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وعلى هذا البرنامج الرائع. 
كما أود أن أشيد بالمنظمين على نجاحهم في إرساء تدابير احترازية ووقائية 
معايير  أعلى  اتباع  خالل  من  المشاركين  جميع  سالمة  تضمن  استثنائية 

الصحة والسالمة العالمية.
اإلمارات،  لحكومة وشعب  تمنياتي  بأطيب  أتقدم  أن   »واضاف يسعدني 
بمناسبة اليوبيل الذهبي لإلمارات عام 2021. وفي هذا الصدد، أود أيضًا 

أن أعبر عن تهنأتي لدولة اإلمارات على النجاح األخير الذي حققته في 
مهمة مسبار األمل إلى المريخ، إنها حقًا لحظة تاريخية فارقة لكل من 

دولة اإلمارات واإلنسانية بصورة عامة«.
وقال بيتريدس إن قبرص تشارك في المعرض للمرة األولى، مما 

يمثل دلياًل على التعاون الدفاعي المتزايد بين قبرص واإلمارات. 

جمهورية مصر العربية
المصري ضمن  الحربي  لإلنتاج  الدولة  وزير  أعرب 
الحدث،  من  الجديدة  الدورة  في  مشاركته 
سعادته  عن  مرسي،  أحمد  محمد  المهندس 

بمشاركة مصر في الدورة الجديدة من معرضي »آيدكس ونافدكس«، كما 
ثمن دور وجهود وإصرار دولة اإلمارات العربية المتحدة على عقد وتنظيم 

الحدث الضخم »آيدكس ونافدكس« رغم ظروف جائحة كوفيد – 19.
الشعور  تبعث  واالحترازية  التنظيمية  واإلجراءات  االستعدادات  وقال»أن 
باآلمان في األنفس، كما تحفزنا تلك الخطوة على تنظيم النسخة المصرية 

المقبلة من »آيدكس 2021« في موعدها المحدد.«
حريصة  الحربي  االنتاج  وزارة  »إن  مرسي  أحمد  محمد  المهندس  وصرح 
على المشاركة في معرض أيدكس الذي يعقد في أبوظبي رغم الظروف 
االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، علًما أن المشاركة الحالية تعد الثالثة 

على التوالي.«
وأكد أن الوزارة تهدف من خالل المشاركة في المعرض على إبراز التقنيات 
التكنولوجية المميزة التي تمتلكها الوزارة، باإلضافة إلى المنتجات العسكرية 
إلى  مشيًرا  العسكري،  االنتاج  مستلزمات  أو  والمعدات  الذخيرة  فيها  بما 
الوزارة خططت إلجراء لقاءات مع معالي وزراء الدفاع والتصنيع العسكري 

في العديد من الدول المشاركة بالمعرض.«
المشاركة  عبر  تهدف  الوزارة  أن  المصري  الحربي  لإلنتاج  الدولة  وزير  ونوه 
بالمعرض على توسعة دائرة التعاون مع الجهات العالمية المتخصصة في 
الصناعات الدفاعية والعسكرية المشاركة، وزيادة رقعة التصنيع 

المشتركة المتالك تقنيات وقدرات عسكرية جديدة.

اليونان
رئيس  فلوروس  كوستاندينوس  أول  الفريق  سعادة  أكد 
معجب  بأنه   اليوناني  الوطني  للدفاع  العامة  األركان 
ونافدكس  آيدكس  الوطني  الدفاع  بمعرض  للغاية 
2021، ليس ألن هذه الزيارة األولى له، بل أيضًا 
يتم عقد هذه  بذل كي  الذي  الجهد  لحجم  نظرًا 
التي  القيود  أخذنا في االعتبار  إذا ما  المعرض، 

محمد مرسي:
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زوار  سالمة  لضمان  مراعاتها  من  بد  ال  والتي  كوفيد19-  جائحة  فرضتها 
المعرض والعارضين فيه أثناء تفاعلهم.

وأضاف سعادة رئيس األركان العامة للدفاع الوطني اليوناني يمثل آيدكس 
حدثًا عالميًا، ال ينبغي أن َيفوت أحدًا. سبق أن شاهدت معارض أخرى مثل 
والنوعية،  الحجم  حيث  من  متميز  آيدكس-نافدكس  ولكن  قبل،  من  هذا 
وغني عن القول إن جميع شركات الدفاع حاضرة هنا اليوم، وهذا في حد 

ذاته يتحدث عن نفسه.
وفيما يتعلق بتقيمه لدور دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات 
آيدكس- جوانب  من  مهم  آخر  جانب  هذا  بأن  سعادنه:  قال  العسكرية 
نافدكس، وهذا ال يحتاج إلى زيادة تأكيد. ولكي أكون أكثر تحديدًا أقول إن 
استضافة مثل هذا الحدث العالمي شيء، وأن تكون مشاركًا نشيطًا شيء 
آخر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر من نشيطة وإيجابية بهذا المعنى، 
حيث سنحت لي الفرصة لمشاهدة ذلك بنفسي. مضيفًا: بأن دولة اإلمارات 
تضع نفسها في طليعة التكنولوجيا العسكرية العالية المستوى، مما يجعل 
بلدكم رائدًا بين دول العالم العربي، كما برهنتم مؤخرًا من خالل وضع مسبار 

األمل في مدار حول كوكب المريخ، وهذا إنجاز بارز أهنئكم عليه.
وحول رأيه بماذا يمكن أن يقدم معرص آيدكس 2021 للمنظومة العسكرية 
والدفاعية اليونانية قال سعادته: أنه أواًل  وقبل كل شيء، يقدم معرض 
المرتبطة  العسكرية  القدرات  تطوير  في  معمقة  رؤية  ونافدكس  آيدكس 
بالتكنولوجيا العالية المستوى. ومما هو جدير باإلشارة هنا أن أنظمة القيادة 
والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات والمراقبة واالستطالع 
قد وصلت إلى مستويات لم يسبق أن بلغتها من قبل من حيث السرعة 
لمجرد  ليس  تبادلها،  يتم  البيانات  من  هائلة  بمقادير  للشبكات،  العالية 
تسهيل صورة معروفة وراسخة لمسرح المعركة الحديثة فحسب، بل أيضًا 
لقدرات استهداف مترابطة تقّدم خيارات غير مسبوقة للتدخل بدقة متناهية 

حيثما وكلما وكيفما أردت.

جمهورية قبرص
الوطني في جمهورية قبرص  الحرس  رئيس  زرفاكيس،  ديموكريتوس  أكد 
أن أهميته  الدولية، غير  والتكنولوجيا  الدفاع  آيدكس من أهم معارض  أن 
في هذا العام ازدادت كثيرًا ألن معارض كثيرة في عاَمي 2020 و2021 قد 
ُألغيت بسبب جائحة كورونا. ولذلك أود أن أهّنئ المسؤولين والمنظمين 
للمعرض بدولة اإلمارات العربية المتحدة على التدابير االحترازية االستثنائية 
التي ساهمت في ضمان سالمة المساركين وفقًا للمعايير الصحية العالمية 

وسمحت للمعرض باالنعقاد.
الحالية  االتجاهات  على  للتعرف  اليوم  الفرصة  لنا  أتيحت  لقد  وأضاف 
تقع  قبرص  أن  المعروف  من  والتكنولوجيا.  الدفاع  صناعة  في  والمقبلة 
في منطقة تتميز بأهمية جيوسياسية عالية بشكل خاص، وتواجه عددًا من 
التحديات التقليدية وكذلك الهجينة؛ مما يجعل التخطيط الدفاعي أمرًا ال 
مناص منه في التصدي لجميع المخاوف األمنية. وبالتالي، فإن التفاعالت 
والمعلومات التي تم الحصول عليها من خالل مشاركتنا في آيدكس ستعود 
المدى  على  القدرات  تطوير  عملية  على  قّيمة  ومعطيات  راجعة  بتغذية 

البعيد، باإلضافة إلى تخطيطنا وبرنامجنا للتسلح االستراتيجي.

تنزانيا
أشار الفريق ركن يعقوب حسن محمد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية 

التنزانية أن أكثر جانب يثير االهتمام في المعرضين _ آيدكس ونافدكس – 
هو أن كل دورة تختلف عن الدورة السابقة لها، وبخاصة ألنه ستكون هناك 

تقنيات جديدة ُتعرض في كل مرة.
الدورة  أن  نجد  آيدكس  لمعرض   2019 عام  دورة  مع  »بالمقارنة  وأضاف 
الحالية سجلت تحسنًا كبيرًا من حيث التقنيات التي تم عرضها. وأضاف أنه 
عندما تأتي إلى هذه المعارض فإنك تبحث عن التكنولوجيا المناسبة التي 
ظم المهمة  تحتاجها قواتك المسلحة، لقد شاهدت عددًا من األسلحة والنُّ

بالنسبة إلينا”.
في حديثه إلى مجلة »درع الوطن« في معرض آيدكس 2021، وصف الفريق 
ركن يعقوب حفل افتتاح معرض آيدكس 2021 بأنه »مبهر« وأضاف »لقد 
كان بالطبع مختلفًا جدًا عن عام 2019، ولكن على الرغم من القيود التي 

فرضها كوفيد19-، فقد كان مثيرًا لإلعجاب”.
وقال الفريق الركن: “إنني أزور عددًا من المعارض في جميع أنحاء العالم، 
ولكنني أجد معرض آيدكس متميزًا في كل مرة من حيث طريقة تنظيمه. 
فكل دولة لها طريقة في تنظيم المعارض، غير أن كرم الضيافة الكبير الذي 

أبدته دولة اإلمارات ومنظمو المعرض يجعله متميزًا”. 

اليابان
ثمن مدير عام األنظمة الجوية بوكالة االستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات 
اإلمارات  دولة  جهود  جوتو،  ماساهيتو  الفريق  اليابانية،  الدفاع  وزارة  في 
التحديات  من  بالرغم   ،2021 آيدكس  تنظيم معرض  المتحدة في  العربية 

المتمثلة في جائحة كوفيد-19.
وقال »إن الحدث لم يكن ليتحقق لوال الجهود الحكيمة والرشيدة لحكومة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنظمي المعرض.«
اإلمارات  حكومة  اتخذتها  التي  المضادة  الوقائية  اإلجراءات  »إن  وأضاف 
للفعاليات  معيارًا  بوصفها  »كوفيد-«19 سَتبرز  المتمثل في  التهديد  ضد 

يعقوب حسن:
تقنيات جديدة 
تجعل آيدكس 

مبهرًا ومختلفًا كل 
مرة

ديموكريتوس:
آيدكس من أهم 

معارض الدفاع 
والتكنولوجيا 

الدولية

تحقيق
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والمعارض العالمية مستقباًل.«
وتعليقًا على أهمية المعرض، أكد أن »آيدكس« يمثل فرصة نادرة لتعزيز 
العالقات الثنائية القوية بين اليابان واإلمارات العربية المتحدة، خاصة في 

مجاالت التكنولوجيا والدفاع.
وحول دور اإلمارات في القطاع العسكري العالمي، قال »إن التكنولوجيا تعد 
العامل الفارق، كما إن ترقية األنظمة العسكرية هي عملية حكومية تتطلب 
تعاونًا بين الصناعات والحكومات، علًما أن معارض مثل آيدكس تعزز مثل 

تلك المبادرات.«
وأضاف »إن آيدكس يزّوده بفكرة عن اتجاه التطور التكنولوجي في قطاع 
أن  إلى  المعرض، مشيًرا  المعروضة في  والمنتجات  الخدمات  عبر  الدفاع 
اإلمارات تحوز على تقنيات عالية المستوى، فيما تركز اليابان على التكنولوجيا 

في مجال الدفاع، وهناك فرصة قوية للتعاون بين البلدين«.

بنغالدش
أكد سعادة رئيس أركان القوات البحرية في بنغالديش، الفريق أول محمد 
آيدكس،  معرض  في  الحال  هو  كما  الدفاع،  معارض  أن  اقبال،  شاهين 
تمثل فرصة فريدة لإلطالع على المنتجات والصناعات العسكرية العالمية 
االستحواذ  لعمليات  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على  تساعد  بحيث  كثب،  عن 

والتعاون.
وأضاف »إن المعارض العالمية مثل »آيدكس« تعد غاية في األهمية، إذ 

تتيح للجميع اإلطالع على الصناعات العسكرية والدفاعية بصورة حية«.
وقال »إن معلوماتنا حول الشركات المتخصصة في القطاع تقتصر عادة 
على معرفة اسمها وبعض المعلومات عنها من خالل مواقعها االلكترونية، 
لكن »آيدكس« يشكل بوابة رئيسية للتعرف على تفاصيل المشاريع الصناعية 

الدفاعية الكبرى.«
على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى  التهاني  أسمى  سعادته  ووجه 
الصحة  معايير  على  المحافظة  وعلى  التوأمين،  المعرضين  استضافتها 
الزوار  لتحفيز  المبذولة  الجهود  وعلى  تحديًدا،  الفترة  تلك  في  والسالمة 

والشركات العارضة على اإللتزام بإرشادات السالمة المناسبة.«
وصرح سعادته: »إن آيدكس يعد أحد أكبر وأهم المعارض للقوات العسكرية 
عبر العالم، فعلى حد علمي، تشارك فيه معظم الشركات المعروفة في 
اإلمارات  بدولة  العربي  العالم  وقلب  مركز  في  ينظم  أنه  وخاصة  العالم، 

العربية المتحدة«.

العراق
أكد سعادة الفريق علي جاسم محمد أمين السر األقدم ألركان الجيش 

العراقي أن الصناعات الدفاعية الوطنية اإلماراتية تشهد تطوًرا الفتًا، 
هو  ما  كل  على  له  المصاحب  الوفد  برفقة  إطالعه  إلى  وتطرق 

في  واألجنبية  والعربية  اإلماراتية  الشركات  قبل  من  معروض 
بما فيها أسلحة  أبوظبي،  أيدكس في  الدولي  الدفاع  معرض 

ومعدات عسكرية متطورة عكست تقدم المعرض الذي بدأه 
قبل عقود  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، واستكملته قيادة الدولة 

الرشيدة من بعده.
وقال »إن معرض آيدكس يشهد في كل دورة 
تقدمًا الفتًا من حيث استعراض أحدث أنظمة 

محمد شاهين:
آيدكس فرصة 
لإلطالع على 

الصناعات 
العسكرية العالمية

ماساهيتو:
معرض آيدكس يعزز 

تعاون الحكومات 
لترقية األنظمة 

العسكرية 

الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية الحديثة، مضيًفا »أن »آيدكس« يعد أحد 
أكبر المعارض العالمية المعنية بقطاع الدفاع واألمن في المنطقة«.

وأعرب أمين السر األقدم ألركان الجيش العراقي عن سعادته في المشاركة 
بالمعرض والحضور الذي يعكس متانة التعاون بين اإلمارات والعراق، مؤكدًا 
حرص بالده على بناء أفضل العالقات مع اإلمارات وُمشيدًا بمواقف قيادة 

اإلمارات تجاه القضايا العراقية.
وتابع سعادته »إن من وجهة نظري العسكرية، فإن مستوى تنظيم المعرض 
من حيث المشاركة والتنوع والكثافة والحجم يعتبر صورة مشرفة لكل جيوش 

الدول العربية«.
المشاركة وتنوع  ُيميز معرض »آيدكس« مقارنة بغيره، سعة  وقال »إن ما 
األجنحة التي جاءت من كل دول العالم ، فضاًل عن العدد الكبير من  الشركات 
العالمية المعروفة بجودة منتجها الدفاعي، واإلسم العالمي المعروف ألهم 
العالمات التجارية في قطاع الصناعات الدفاعية الذي يتيح للزوار اإلطالع على 

جديد الصناعات الدفاعية.«
والكبير  الالفت  التطور  إلى  جاسم  علي  الفريق  وأشار 
حققتها  التي  النوعية  والقفزات  االماراتية  للصناعات 
المثمر  للتعاون  كنتاج  يأتي  والذي  األخيرة،  الفترة  خالل 
والخبرة المتراكمة التي حصدها »آيدكس« خالل السنوات 

الماضية، وعبر التعاون الذي أبرم مع الشركات اآلخرى.
وتالقح  لتبادل  عالمية  منصة  »آيدكس«  »إن  وأكمل 
مما  اآلخر،  ثقافة  على  والتعرف  العسكرية  األفكار 
يمثل قيمة مضافة مهمة لخبرات الجيش 

العراقي الدفاعية.«
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اإلمارات تتبنى استراتيجية 
واضحة لمرحلة التعافي 
من أزمة جائحة كوورنا

في حوار خاص لمجلة                  

أكد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعرضي »آيدكس« و»نافدكس«، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات 
وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا أن الدورة الـ 15 لمعرضي »آيدكس ونافدكس 

2021«  تأتي في ظروف استثنائية تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، ولهذا تبنت اللجنة العليا المنظمة 
للمعرضين استراتيجية مختلفة إلدارة فعالياتها عن الدورات السابقة من عدة جوانب، كاتخاذ العديد من اإلجراءات 

االحترازية والوقائية لضمان صحة وسالمة العارضين والمشاركين والزوار، ووضع الخطط التي تسهم في 
تسهيل اإلجراءات الخاصة بالوفود الدولية والعارضين واإلعالميين والزوار والمشاركين، وتوفير بيئة مثالية 

إلقامة الوفود والزوار الدوليين المشاركين في المعرضين.
حوار: العقيد ركن/ يوسف جمعة الحداد
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كما أكدا بأن من أهم مالمح الدورة الـ 15 هو مشاركة خمس دول جديدة 
من:  كل  األولى هي  للمرة   2021 و»نافدكس«  »آيدكس«  في معرضي 
وهذا  والبرتغال،  ولوكسمبورغ  وأذربيجان،  الشمالية،  ومقدونيا  إسرائيل 
إنما يعكس تزايد حجم الثقة الدولية في اإلمارات وقدرتها على تنظيم هذه 

المعارض بكفاءة واحترافية عالية.

ظروف استثنائية

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة 
أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي »آيدكس« و»نافدكس« 
بأن الدورة الـ 15 لمعرضي »آيدكس ونافدكس 2021«  تأتي في ظروف 
العليا  اللجنة  تبنت  ولهذا  كورونا،  جائحة  بسبب  العالم  تواجه  استثنائية 
الدورات  عن  فعالياتها  إلدارة  مختلفة  استراتيجية  للمعرضين  المنظمة 
االحترازية  اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  أولها  جوانب،  عدة  من  السابقة 
وذلك  والزوار،  والمشاركين  العارضين  لضمان صحة وسالمة  والوقائية 

وفق أفضل المعايير العالمية. 
بالوفود  الخاصة  التي تسهم في تسهيل اإلجراءات  الخطط  ثانيها وضع 

الدولية والعارضين واإلعالميين والزوار والمشاركين للمعرضين. 
وثالثها توفير بيئة مثالية إلقامة الوفود والزوار الدوليين المشاركين في 
أبوظبي  بمركز  تحيط  فندقًا   19 في  استضافتهم  خالل  من  المعرضين 
الوطني للمعارض، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في اإلمارة، وتم 
الصحة في  دائرة  بالتعاون مع    PCRبمراكز فحص الفنادق  تجهيز هذه 

أبوظبي.

5 دول جديدة

وقال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا 
أن الدورة الـ 15 لمعرضي »آيدكس ونافدكس 2021 ورغم جائحة كورونا التي 
فرضت - وما تزال- المزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل في العالم، إال 
أن حجم المشاركة لم يتأثر كثيرًا، حيث شاركت 59 دولة تضم تحت مظلتها 
أكثر من 900 شركة مقارنة بـ 60 دولة في الدورة السابقة، وهذا في حد ذاته 
إنجاز بكل المقاييس، فرغم تراجع أعداد الشركات المشاركة بالمقارنة بالدورة 
السابقة، إال أن هذا كان متوقعًا في ظل هذه الجائحة.  لكن األمر المؤكد أن 
انعقاد الدورة الـ 15 في موعدها هو إنجاز يجسد ثقة المجتمع الدولي في 
قدرة اإلمارات على تنظيم واحد من أهم المعارض العالمية في قطاع الدفاع 

واألمن في ظل الظروف االستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم .
دول  خمس  مشاركة  هو   15 الـ  الدورة  مالمح  أهم  فإن  ذاته،  الوقت  في 
كل  هي  األولى  للمرة   2021 و«نافدكس«  »آيدكس«  معرضي  في  جديدة 
من: إسرائيل ومقدونيا الشمالية، وأذربيجان، ولوكسمبورغ والبرتغال، وهذا 
إنما يعكس تزايد حجم الثقة الدولية في اإلمارات وقدرتها على تنظيم هذه 

المعارض بكفاءة واحترافية عالية.

مرحلة التعافي

الـ 15 تختلف عن الدورات  وأوضح معالي/ فارس المزروعي، بأن الدورة 

تقام  التي  االستثنائية  الظروف  أولها  األمور،  من  العديد  في  السابقة 
فيها كما سبق اإلشارة، لكن المؤكد أنه سيتم تسجيل معرضي »آيدكس 
والعسكرية  الدفاعية  المعارض  أوائل  من  باعتبارهما   »2021 ونافدكس 
التي يتم تنظيمهما في ظل استعدادات العالم لمرحلة التعافي من جائحة 
كورونا، وهذا إنجاز يحسب لدولة اإلمارات، ولنموذجها الناجح في إدارة هذه 
الجائحة عالميًا، حيث تأتي في مقدمة دول العالم التي تتبنى استراتيجية 

واضحة لمرحلة التعافي من أزمة جائحة كوورنا . 
كما تتميز الدورة الـ 15 عن الدورات السابقة باإلجراءات المبتكرة التي تم 
المشاركة،  للشركات  والتكنولوجية  الدفاعية  المنتجات  لعرض  اتخاذها 
حيث تم إنشاء ميدان مخصص لعرض قدرات وإمكانات آليات الشركات 
المشاركة في الحدث إلظهار قدراتها على المناورة أمام الزوار وفي ظل 
تضاريس مختلفة تحاكي الطبيعة بما يعزز من تجربة المشاركين والزائرين 

على حد سواء. 
كما تم إنشاء »حوض جاف« للمرة األولى في معرض نافدكس بطول 
110 أمتار و بعرض 40 مترا وذلك في ظل زيادة مساحة معرض الدفاع 

البحري مقارنة بالدورات السابقة.
ويميز الدورة الـ 15 عن الدورات السابقة، إقامة مؤتمر الدفاع الدولي 2021 
و«نافدكس« بصورة هجينة، وذلك في  »آيدكس«  لمعرضي  المصاحب 
20 فبراير الماضي، حيث بات منصة دولية لجمع الخبراء والمتخصصين 
من جميع أنحاء العالم بشكل افتراضي لمناقشة آثار االبتكار على قطاع 

فارس المزروعي:
انعقاد »آيدكس« 

في موعده 
إنجاز يجسد ثقة 

المجتمع الدولي 
في قدرة اإلمارات 

على تنظيم أهم 
المعارض العالمية

إسحاق البلوشي:
دولة اإلمارات 
بقيادة رئيس 

الدولة باتت 
قوة دولية في 

مجال الصناعات 
العسكرية 

والدفاعية المتنوعة
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التكنولوجيا  وحماية  الدفاعية  الصناعات 
الثورة  عصر  في  األمثل  واستغاللها 

الصناعية الرابعة. 

ثقة عالمية

بأن  البلوشي،  إسحاق  سعادة/  وأضاف 
من  عشرة  الخامسة  الدورة  انعقاد  أن 
الدفاع  ومؤتمر  و»نافدكس«  »آيدكس« 
الدولي 2021 في أبوظبي،  يعكس ثقة 
والمتعاملين  والشركاء  الدولي  المجتمع 

بقدرة أبوظبي ودولة اإلمارات بوجه عام على تنظيم هذه الدورة االستثنائية 
في موعدها المقرر، والتي تعد أولى الفعاليات الدفاعية العالمية التي تنعقد 

على أرض الواقع في مرحلة التعافي من جائحة )كوفيد- 19(.
أما عن عوامل نجاح معرض الدفاع الدولي آيدكس فهي عديدة، لكن أهمها 
يتمثل في الدعم الكبير والالمحدود من قبل القيادة الرشيدة، حيث ينظم 
معرض »آيدكس« تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
يحظى  كما  الله،  حفظه  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس 
المعرض باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وهذا الدعم ال شك يمثل الحافز ألعضاء اللجنة العليا المنظمة 
بمكانة  تليق  التي  بالصورة  المعرض  يخرج  كي  الجهود،  كافة  لمضاعفة 

اإلمارات، وتعبر عن صورتها الحضارية. 

مؤشرات قياسية

رغم  أنه  المنظمة  اللجنة  رئيس  وتابع 
الصفقات  قيمة  أن  إال  كورونا،  جائحة 
الخارجية  الشركات  مع  المبرمة  النهائية 
الخمسة  األيام  مدار  على  والمحلية 
للمعرضين بقيمة 20.957 مليار درهم، 
اليوم  صفقات  قيمة  بلغت  حين  في 
درهم  مليون   904.2 واألخير  الخامس 
 15 بواقع  صفقة  عشرين  على  توزعت 
صفقة محلية وخمس صفقات عالمية. 

القرار  وصناع  دولية  وفود   110 من  أكثر  اإلمارات  دولة  واستضافت 
»آليدكس  والعارضين  الزوار  رضا  نسبة  إن  حين  في  والمستثمرين، 
ونافدكس«  وصلت إلى 96% ، واستقطب المعرضان حتى نهاية اليوم 

األخير 62.445 زائر من جميع أنحاء العالم.
في الوقت ذاته، فقد تجاوزت نسبة الشركات الدولية العارضة 84% من 
مجموع العارضين، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية العارضة إلى 
لمناطق  اإلجمالية  المساحة  تجاوزت  كما  الشركات،  مجموع  من   %16
العروض الداخلية والخارجية للمعرضين الـ 155 ألف متر مربع، كما وصلت 
إلى 81  البحري ألدنيك  الرصيف  الخارجية والمائية على  العروض  مساحة 

ألف متر مربع. 
وال شك في أن المؤشرات إنما تعكس مدى االهتمام الدولي بمعرضي 
قطاع  إليه  وصل  الذي  المتطور  للمستوى  إضافة  ونافدكس،  أيدكس 

الصناعات الدفاعية على الصعيد المحلي. 

المعرض فرصة لكبرى الشركات

الدولية
لعرض أحدث ما توصل إليه 

الدفاعية الصناعات  قطاع 



29

درع الوطن

وقال نائب رئيس اللجنة، أن هناك العديد من الشركاء الرئيسيين لمعرضي 
االقتصادي  التوازن  ومجلس  »إيدج«،  شركة  مثل  ونافدكس،  آيدكس 
في  المتخصصة  الوطنية  الشركات  أبرز  من  يعدان  اللذان  »توازن«، 

الصناعات والتقنيات الدفاعية في دولة اإلمارات. 
الرئيسي،  اإلعالمي  الشريك  تعتبر  التي  الوطن«  »درع  إلى مجلة  إضافة 
والجهة المسؤولة عن إصدار النشرة اإلعالمية اليومية للدورة الـ 15 من 
ومؤتمر   »2021 »نافدكس  البحري  والدفاع   »2021 »آيدكس  معرضي 

الدفاع الدولي.
وأضاف أنه شارك أكثر من من 144 شركة وطنية في المعرضين تحت 
الجناح  وهذا  المساحة،  حيث  األكبر من  يعد  الذي  اإلمارات  جناح  مظلة 
جناح  يضم  إذ  المشاركات  حيث  من  »ايدج«  و  »توازن«  شركتي  تقوده  
26 شركة متخصصة في جميع قطاعات  أكثر من  »ايدج« تحت مظلته 
واألنظمة  وقدراتها  إمكاناتها  الستعراض  واألمنية  الدفاعية  الصناعات 
للزوار  الحيوي والتي ستكون متاحة  القطاع  الحديثة والمتطورة في هذا 

لالطالع عليها.
وأشار معالي رئيس اللجنة المنظمة، أن معرض الدفاع الدولي »آيدكس«، 
التي  العالم  الدفاعية في  يصنف اآلن باعتباره واحدًا من أهم المعارض 
تحظى باهتمام الشركات الدفاعية والتكنولوجية في العالم، والتي تحرص 
على المشاركة فيه سنويًا، وعرض أحدث منتجاتها من الصناعات الدفاعية 

والتكنولوجية المتطورة.

الصناعات الدفاعية

من جانبه، قال البلوشي، أن الدورة الخامسة عشرة 
لمعرض الدفاع الدولي »آيدكس« والدورة السادسة 
تعد  2021« ال  »نافدكس  البحري  الدفاع  لمعرض 
شهادة فقط على ريادة اإلمارات في مجال صناعة 
اإلقليمي  الصعيدين  على  المعارض  وتنظيم 
مستوى  على  تأكيدًا  تمثل  أيضًا  وإنما  والدولي، 
الوطنية،  الدفاعية  صناعاتنا  حققته  الذي  التطور 
وتزايد قدرتها على المنافسة بفاعلية في األسواق 
العالمية، خاصة بعد أن أصبحت منتجات الشركات 

الوطنية تضاهي في جودتها وكفاءتها ما تقدمه كبرى الشركات العالمية 
العاملة في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري والتكنولوجي.

ومؤتمر  معرض  في  الوطنية  الشركات  مشاركة  فإن  ذاته،  الوقت  في 
   »2021 »نافدكس  البحري  الدفاع  ومعرض  »آيدكس«  الدولي  الدفاع 
بأحدث منتجاتها الدفاعية التي تتسم بالكفاءة والنوعية يؤكد بوضوح أن 
دولة اإلمارات باتت قوة دولية في مجال الصناعات العسكرية؛ وخاصة 
أن التطور في الصناعات العسكرية الوطنية تحقق بمساهمة أياٍد إماراتية 
مبدعة، فضاًل عن كونها تأتي انعكاسًا لسنوات من التخطيط واالستثمار 
وضعت أسسه ومقوماته القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد 

األعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

أمن واستقرار وسالم

وأكد معالي فارس المزروعي، بأن تنظيم الدورة الخامسة عشرة لمعرض 
ومؤتمر الدفاع الدولي »آيدكس« والدورة السادسة لمعرض الدفاع البحري 
»نافدكس 2021«، ينطوي على العديد من الرسائل المهمة، أولها تأكيد 
ريادة اإلمارات في تنظيم وصناعة المعارض الدفاعية والتكنولوجية، وأنها 
نجحت في أن تكون مركزًا دوليًا لهذه الصناعة، وإعادة الحيوية والحركة لها، 
خاصة في ظل جائحة كورونا التي شكلت تحديًا – وما تزال- أمام جميع 
دول العالم لتنظيم هذه النوعية من المعارض الدولية الكبرى. ثاني هذه 
الرسائل أن اإلمارات قوة أمن واستقرار وسالم في محيطيها اإلقليمي 
والدولي، فالمؤتمر الدولي المصاحب لمعرضي آيدكس ونافدكس يمثل 

مشاركة الشركات الوطنية في

»آيدكس« و»نافدكس« 2021 
يؤكد بوضوح أن دولة اإلمارات باتت قوة 

دولية في مجال الصناعات العسكرية
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نافذة دولية للحوار بين نخبة من الخبراء في مجال الدفاع واألمن، وتبادل 
ثالث هذه  أما  الدوليين.  والسلم  باألمن  ترتبط  التي  القضايا  اآلراء حول 
الرسائل، فهي تزايد التقدير الدولي لدولة اإلمارات والثقة في إدارتها ألزمة 

جائحة كوفيد19. 

رؤية أبوظبي

وتابع نائب رئيس اللجنة المنظمة، بأن الصناعات العسكرية تشكل دعامة 
وأحد  الدخل،  مصادر  تنويع  ولخطط  الوطني،  االقتصاد  لقاعدة  متينة 
األدوات المهمة في اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، من خالل ما تقوم به 
من دور مهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتوسيع األنشطة 
اللوجستية  للصناعات  جديدة  أبواب  وفتح  النفطية،  غير  االقتصادية 

المساندة للصناعات العسكرية. 
كما تدعم الصناعات العسكرية »رؤية أبوظبي 2030«  الرامية إلى تعزيز 
الصناعات المحلية غير النفطية، من خالل جذب المستثمرين العالميين 
في مجالي الدفاع واألمن إلى أبوظبي واإلمارات بوجه عام، بوصفها محفزًا 
الصناعات  فإن  ذاته،  الوقت  في  القطاعات.  كافة  في  النمو  من  لمزيد 

العسكرية  تندرج ضمن »مئوية اإلمارات 2071«، والتي تعتبر قطاع الدفاع 
من الركائز األساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنويع االقتصادي في 
مرحلة ما بعد النفط، وإقامة اقتصاد المعرفة، من خالل زيادة دور قطاعات 
تتميز فيها الدولة بمزايا تنافسية مثل تقنية المعلومات، وصناعات مثل 
في  العسكرية  الصناعات  مجاالت  أهم  من  وهي  الطائرات،  مكونات 

اإلمارات .

شراكات استراتيجية

من جانب أشار معالي اللواء الركن طيار  فارس المزروعي، بأن الصناعات 
أكثر  من  لإلمارات  التكنولوجية  القدرات  تطوير  في  تسهم  العسكرية 
من زاوية، فهي من ناحية توفر فرصًا استثمارية واعدة، يتم من خاللها 
واألمن في  الدفاع  تكنولوجيا  نوعية في قطاع  أجنبية  استثمارات  جذب 
الداخل. ومن ناحية ثانية فإن قامة شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات 
العالمية، وتأسيس مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية يسهم في 
نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوطينها وتدريب 
التكنولوجيا. ومن  العمالة الوطنية على هذه 
ناحية ثالثة تتيح الصناعات العسكرية اإلماراتية 
هذه  ميادين  إلى  المواطنين  لدخول  الفرصة 
على  القدرة  يمنحهم  ما  الدقيقة  الصناعات 
االبتكار واستيعاب التكنولوجيا في هذا القطاع 

الحيوي. 
صالح  إسحاق  طيار  الركن  اللواء  وقال 
القطاعات  من  العديد  هناك  أن  البلوشي، 
في مجال الصناعة العسكرية بدولة اإلمارات، 
التي  النمر  آلية  وتنتج  اآلليات،  قطاع  منها 
تستخدم في جيوش العالم، وقطاع األسلحة 
الخفيفة »كراكال« وهي موجودة في جيوش 
إلى  وباإلضافة  العالم.  حول  وحداتهم  قبل  من  استخدامها  ويتم  العالم 
ذلك ُيحسب النجاح لشركة أبوظبي للسفن، التي استطاعت أيضًا دخول 
األسواق العالمية والمنافسة فيها، واالستحواذ على عقود في بعض دول 
العالم، كما استطاعت صناعات الطيارات بدون طيار حجز مكانها التسويقي 
في دول العالم. في الوقت ذاته، تحظى الشركات الوطنية بدرجة عالية من 
التنافسية مع نظيراتها العالمية في مجاالت التصنيع العسكري والمدني، 
العالميين،  والمصنعين  العالمية  الشركات  كبريات  أنظار  واستقطبت 
بعد أن أظهرت قدرات على مستويات عالية من التصنيع سواء من حيث 
هواتف  وأجهزة  طيار  دون  من  والطائرات  والصواريخ  الموجهة  القنابل 
الجرائم  من  المدن  تحمي  ذكية  أنظمة  ابتكارها  وحتى  التشفير،  فائقة 

وحوادث السير.
 وليس أدل على تنافسية الصناعة العسكرية اإلماراتية من تصنيف شركة 
»إيدج« اإلماراتية ضمن قائمة أكبر خمسة وعشرين شركة لألسلحة في 
العالم، في تقرير معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم )سيبري( الذي 
أن هذه  على  عالمية  وذلك في شهادة    2020 ديسمبر  صدر في شهر 

الصناعات تمتلك القدرة على التنافسية والتواجد في األسواق الدولية.

دقة التنظيم وامتالك خبرة 
تراكمية احترافية ووجود البنية 

التحتية المتطورة ألبوظبي 
ساعدت في نجاح التنظيم
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اإلنسانية  المنجزات  بعض  تقليد  في  مؤخرًا  الرغبات  هذه  عن  اإلعالن  مسألة  تكون  قد 

ولكن  الماضي،  فبراير   25 في  أعماله  اختتم  الذي  المعرض  خالل  األحدث  هي  اإلماراتية 

ليست المرة األولى وأكاد أجزم أنها لن تكون األخيرة ألسباب كثيرة ولكن في نظري األهم 

هي رؤية القيادة السياسية في دولة اإلمارات التي ال تؤمن بوجود شيء اسمه »المستحيل« 

في ظل وجود إرادة اإلنسان التي تعتبر القوة الحافزة لهزيمة كل تحد.

فدخول عالم غزو الفضاء حاله كحال الصناعة الدفاعية، وعالم الطائرات بدون طيار وكذلك 

باقي قصص اإلنجازات التنموية اإلنسانية مثل البحث في مجال الطاقة البديلة والمستدامة 

استعدادًا لصناعة المستقبل ومرحلة ما بعد النفط، وكذلك الحديث عن الذكاء االصطناعي 

واالستثمار في المعرفة وغيرها من العلوم والمجاالت التي لم تكن مطروحة أو حتى يتم 

ترديدها بين أبناء هذه المنطقة ولكن اليوم اآلخر هو من يتكلم عن تلك المشاريع بعد أن 

كسرت اإلمارات الحواجز النفسية التي وضعتها بعض االعتقادات الخاصة.

مجرد »توجيه البوصلة« الصناعية لدولة من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

المنطقة  دول  من  كل  اإلمارات  دولة  بها  التي سبقت  والمشروعات  المبادرات  هذه  نحو 

الكبيرة والعريقة إنما هو: تذكير بالدور التنموي الريادي لإلمارات منذ تأسيسها قبل )50( عامًا 

والمتمثلة في نشر ثقافة النجاح وعدم االعتراف بالمستحيل وأن اآلخرون المتميزون ليسوا 

بأفضل حااًل من إنسان هذه البقعة من العالم بل إن أبناء المنطقة هم الجزء األكبر من صناع 

الحضارات الغربية بما كان يعرف حتى وقت قصير بـ«هجرة العقول«. 

كما أنها تذكير أيضًا بجرأة القيادة السياسية في هذه الدولة ورؤيتها في نشر األفكار المتجددة 

التي تواكب تغيرات الحضارات اإلنسانية المتقدمة وتغير بالتالي الصورة النمطية العالقة 

الفوضى  تصدر  التي  المنطقة  أنها  مجال  في  خاصة  المنطقة  هذه  أبناء  عن  الغرب  لدى 

والتطرف إلى اآلخر. ففي أحيان كثيرة يجد البعض صعوبة في االعتراف بتفوق اإلمارات 

الدولة الحديثة ولكن يكفي المراقب رصد ما يسعى منافسوها من تقليد ممارساتها وما 

تقوم به كي تستدرك المعنى دون أن تنتظر االعتراف الصريح وفي هذه النقطة ينبغي علينا 

أن نجد لهم العذر فاإلنجازات اإلماراتية ضخمة وكبيرة لدرجة أن الدول الكبرى بدأت تفعل 

شراكات معها. 

عرفت اإلمارات بقائدها مؤسس دولة االتحاد المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان وبأفكاره الطموحة والسابقة لزمنه والمتجددة. وعرفت عنها أيضًا 

أن أعمار المجتمعات والدول لم تعد تقاس بعدد السنين - كما ما يزال البعض يتوهم- وال 

توظيف  على  والقدرة  باإلنجازات  تقاس  وإنما  الثروات  أو  للدول  الكبيرة  بالمساحات  حتى 

موارد الدولة وعلى رأسها اإلنسان في التنمية وفي هذا أصبحت اإلمارات دولة رائدة في 

المنطقة وتقود مسيرة تغيير مساراتها لتكون دول هذه المنطقة وأبناءها ضمن دائرة الدول 

المنافسة على خدمة الحضارات اإلنسانية كما كانوا في السابق.

مع كل فعالية دولية تعقد في اإلمارات تثار فيها موضوعات تدفع المراقبين والباحثين إلى 

التفكير في قضايا وموضوعات تجدها بعيدة عما هي متداولة في المنطقة حيث ترفض 

االستسالم للقيم السائدة فيه، واالنطالق نحو التفاعالت العالمية الكبرى. 

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

وجدت في إعالن 
عدد من دول 
منطقة الشرق حول 
رغبتها في صناعة المسّيرات 
الفضائية خالل معرض أيدكس 
الـ15 اعترافًا ولو ضمنيًا 
وشهادة )حتى لو لم ينطق 
أحدهم( بأن دولة اإلمارات تقود 
مسيرة التغيير في طريقة 
تفكير وعمل أبناء المنطقة، 
وأنها الدولة صاحبة المكانة 
والفضل في العديد من 
الممارسات التي كان البعض 
يعتقدها في فترة زمنية أنها 
حكرًا على الدول الغربية، وأن 
التفوق والوصول إلى الفضاء 
متعلق بالدول الكبرى فقط، 
إلى أن جاءت دولة اإلمارات 
لتغيير ذلك النمط من التفكير 
القاصر.

اإلمارات تعيد رسم مالمح المنطقة
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  CAE USA
تفوز بعقد تدريب قائدي الطائرات

DGA الفرنسية تزود سالح البحرية الفرنسي بـ 11 نظاما 
من األنظمة الجوية غير المأهولة

ومعرض  مؤتمر  خالل 
OneWorld االفتراضيين اللذين 
مؤخرا   CAE شركة  نظمتهما 
 CAE فوز شركة  الشركة  أعلنت 
USA بعقد لتزويد هيئة الجمارك 
 )CBP( وحماية الحدود األمريكية
بخدمات تدريب قائدي الطائرات. 
 CAE USA شركة  وستعمل 
الرئيسيين  المقاولين  كأحد 
لتنفيذ عقد غير محدد سواء من 
 )ID/IQ( حيث التسليم أو الكمية

الهيئة. وستعتمد الشركة على مركز تدريب Dothan ومراكز  الممنوح من 
جهاز  تسليم  أجل  من   CAE لشركة  التابعة  التجاري  الطيران  على  التدريب 
المحاكاة وخدمات التدريب العملي على الطيران على عدد من الطائرات ذات 

األجنحة الثابتة والدوارة.
وتعتبر هيئة الجمارك وحماية الحدود األمريكية هيئة موحدة للحدود تابعة 
الحدود  وحماية  ومراقبة  بإدارة  المكلفة  األمريكية  الداخلي  األمن  لوزارة 

الهيئة  هذه  وتعتبر  األمريكية. 
الهيئات  أكبر  من  واحدة 
القانون  تطبيق  عن  المسؤولة 

على مستوى العالم.
 CAE USA شركة  وستتولى 
وتنفيذ  تنسيق  مسؤولية 
والمتخصصة  العامة  الخدمات 
استيفاء  أجل  من  للطائرات 
بتراخيص  المتعلقة  الشروط 
الطيران  هيئة  وتراخيص  الهيئة 
الممنوحة   )FAA( الفيدرالية 
والدوارة.  الثابتة  األجنحة  ذات  الطائرات  بتشغيل  يقومون  الذين  للطيارين 
جهاز  داخل  والتدريب  األرض  على  النظري  التدريب   CAE شركة  وستؤمن 
المحاكاة، باإلضافة إلى التدريب على الطيران الفعلي وعناصر التدريب األخرى 
الستيفاء متطلبات الهيئتين. وسيتم تنفيذ التدريب على عدة طرازات مختلفة 
و Bombardier Dash-8 و   )Beechcraft King Air )C-12 من طائرات

Lockheed Martin/Sikorsky S-76B المروحية.

 Airbus Defence and لشركة  التابعة   SURVEY Copter شركة  وقعت 
 DGA Armament عقدا مع المديرية العام للتسلح Space

general directorate الفرنسية لتزويد سالح البحرية 
غير  الجوية  األنظمة  من  نظاما   11 ب  الفرنسي 

المأهولة و 22 نظاما جويا غير مأهول من الطراز 
الثابت  الجناح  ذات   Aliaca للطائرة  البحري 
عليه  تطلق  )الذي  بالكهرباء  تعمل  والتي 
 Systèmes السلطات الفرنسية رسميا اسم
 de Mini Drones aériens embarqués
إلى  باإلضافة   ،)pour la Marine )SMDM
ومن  المتكامل.  اللوجستي  والدعم  التدريب 

تلك  من  األولى  الدفعات  وصول  المنتظر 
األنظمة خالل العام الجاري.

 Aliaca البحرية  المأهولة  غير  الجوية  المركبة  وتتميز 
بقدرة عالية على الطيران المتواصل لساعات طويلة، وهو 

ما يسمح بتنفيذ مهام لمدة ثالث ساعات على مسافة تتجاوز 50 

كيلومترا )27 ميال بحريا(، وتتمتع بقدرة مذهلة على التكيف مع المهام البحرية 
بفضل أدائها المتميز الذي يعتمد على األنظمة اإللكترو – 
 EO/IR payload بصرية العاملة باألشعة تحت الحمراء
الذي يعتمد على البوصلة الجيروسكوبية المستقرة 
مؤهلة  المركبة  يجعل  ما   ،gyro stabilised
وتنهي  السيئة.  البيئية  األحوال  في  للعمل 
 ،Aliaca المركبة الجوية غير المأهولة البحرية
القذف  جهاز  باستخدام  إطالقها  يتم  التي 
)المقالع( catapult، رحلتها بالهبوط بطريقة 

آلية مستعينة بنظام هبوط متخصص.
المأهولة  غير  الجوية  المركبة  طول  ويصل 
البحرية Aliaca إلى 2,2 مترا وطول جناحها إلى 
3,6 أمتار، يصل الحد األقصى لوزنها عند اإلقالع 
إلى 16 كيلوجراما، وهي تعتمد على محرك كهربائي 
قوي يعمل بال ضوضاء. ويمكن الثنين فقط من مسؤولي 

التشغيل نشر المركبة بسهولة وبسرعة في أقل من 15 دقيقة.



33

حصلت شركة لوكهيد مارتن على عقد بقيمة 414 ماليين دوالر من سالحي 
البحرية والجو األمريكيين إلنتاج الصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن 

 Long Range Anti-Ship
العقد  وهو   ،Missile LRASM
أضخم  من  واحدا  يعتبر  الذي 
العقود المتعلقة بإنتاج هذا النوع 

من الصواريخ منذ بداية إنتاجها.
الرابع  الجيلين  إنتاج  عقد  ويأتي 
والخامس من الصواريخ المذكورة 
ليواصل إنتاج هذه الصواريخ التي 
والتي  الجو  من  إطالقها  يمكن 
متن  على  حاليا  استخدامها  يجري 

التابعة لسالح   B-1B والطائرة  البحرية  التابعة لسالح   F/A-18E/F الطائرة
الجو.

وقال ديفيد هيلسل، مدير برنامج الصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن 
بشركة Lockheed Martin Missiles and Fire Control، إن “هذا العقد 

يعكس األهمية المتزايد لهذه الصواريخ بالنسبة للمهام التي ينفذها عمالؤنا. 
ويظل العمل الجماعي المركز لتنفيذ الرؤية المشتركة مع عمالئنا وشركائنا 
المخلصين المسؤولين عن اإلمداد 

أهم عنصر لنجاح هذا البرنامج”.
البعيدة  الصواريخ  تصميم  وجرى 
لرصد  للسفن  المضادة  المدى 
داخل  محددة  أهداف  وتدمير 
طريق  عن  السفن  مجموعات 
المتقدمة  التقنيات  استخدام 
طائرات  على  االعتماد  تقلل  التي 
االستخباراتية  المعلومات  جمع 
واالستطالع  المراقبة  وطائرات 
بيئات  في  االصطناعية  األقمار  طريق  عن  والمالحة  الشبكات  ووصالت 
الحرب اإللكترونية. وسيلعب هذا النوع من الصواريخ دورا مهما في تمكين 
القوات من العمل في البحار المفتوحة بفضل قدرتها المعززة على التمييز 
بين األهداف وتنفيذ عمليات االشتباك التكتيكي من على مسافات بعيدة.

Cubic تستعد لتسليم نظام التدريب القتالي P5 الخاص 
F-35 بالطائرة المقاتلة

Lockheed Martin تفوز بعقد لتأمين وحدات إنتاج من الجيلين 
الرابع والخامس للصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن

أن  أعلنت شركة Cubic Corporation مؤخرا 
 Cubic Mission and Performance شركة 
لها حصلت على  التابعة   )Solutions )CMPS
عقد بقيمة32 مليون دوالر من شركة لوكهيد 
أنظمة  من  إضافيين  نظامين  لتأمين  مارتن 
 P5 Combat Training القتالي  التدريب 
المقاتلة  بالطائرة  الخاصة   )System )P5CTS
قيام  على  العقد  وينص   F-35 Lightning II
الشركة بتسليم أكثر من 150 نظام ثانوي لنظام 
 Air Combat الجوية  القتالية  المناورة  أدوات 
 )Maneuvering Instrumentation )ACMI

الخاصة بالطائرة المذكورة التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن. ويأتي طلب الشراء 
الجديد هذا ليرفع العدد اإلجمالي ألنظمة التدريب القتالي P5 الخاصة بالطائرة 
F-35 إلى أكثر من 1,150 نظاما، ويضمن دخول الطائرة إلى الخدمة اعتبارا 

من عام 2025.
وبخالف أنظمة P5 التقليدية الخاصة بالجيل الرابع للطائرات المقاتلة، يعتبر 
 Internal ثانويا  داخليا  نظاما   F-35 بالمقاتلة  الخاص   P5 القتالي  التدريب 

المعلومات  بنقل  يقوم   )Subsystem )IS
 Time, والموقع  والمكان  بالزمان  المتعلقة 
 )Space and Position Information )TSPI
بين الطائرة المشاركة والمحطات األرضية داخل 

النطاق أثناء الطلعات التدريبية.
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نولز،  مايك  وقال 
 Cubic Mission and Performance
أنظمة  “تستخدم  الشركة  إن   ،Solutions
المتقدمة    )P5   )P5CTS القتالي  التدريب 
بالطائرة  الخاصة  التبادلي  للتشغيل  والقابلة 
المقاتلة F-35 Lightning II في أكثر من 30 
نطاق على مستوى العالم ، وتواصل وضع المعايير الالزمة للتدريب المشترك 
المتعدد الخدمات وتدريب قوات التحالف”. وأضاف أن “التدريب على كيفية 
التهديدات المتقدمة التي تواجه عمليات القتال الجوي اليوم يتطلب وسائل 
 )P5CTS( تدريب قابلة للتعديل وفائقة الدقة. وتوفر أنظمة التدريب القتالي
الخاصة بالطائرة المقاتلة F-35 Lightning II التي تنتجها شركة Cubic أنظمة 

قياس آمنة وقابلة للتطور لتنفيذ التدريب المتكامل للجيلين الرابع والخامس.
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Thales تؤمن مسابير صوتية )سونار( للغواصات النووية 
الباليستية التابعة لسالح البحرية الفرنسي

L3Harris تؤمن أربع وحدات لبيانات مهام الحمولة 
GPS III الخاصة باألقمار االصطناعية

تطوير  على   Thales شركة  تعمل 
مجموعة جديدة من المسابير الصوتية 
التقنيات  على  تعتمد  التي  )السونار( 
الوقائية التي تمثل نقلة نوعية وخروجا 

على الصواريخ المستخدمة اليوم.
جيل  بتأمين   Thales شركة  وستقوم 
 flank جديد من المصفوفات الجانبية
)السونار(  الصوتية  والمسابير   arrays
 bow-mounted sonars الحيزومية 
 towed مسحوبة  خطية  ومصفوفة 

linear array تعتمد على التقنيات البصرية )ALRO( وكافة األجهزة األخرى 
السبر  ومقاييس  االعتراضية  )المصفوفات  المسابير  لمجموعة  المكونة 
المعتمدة على الصدى echo-sounders والهواتف التحت – مائية(. وسيؤمن 
حجم المصفوفات ونطاقات التردد frequency bands التي تستخدمها أداء 
فائقا من حيث رصد األبعاد الثالثة )السمت واالرتفاع والمدى( بدقة متناهية.

وسيقوم نظام تجهيز المعلومات الواردة من نظام االستشعارALICIA  )الذي 
والتحذير(  المتكامل  والتصنيف  والتمييز  المواقع  وتحديد  بالتحليل  يقوم 

المستخدم  واجهة  مع  بالتعاون 
المعلومات  مع  للتعامل  المصممة 
والكيف،  الكم  حيث  من  المتاحة 
سيقوم بتنسيق وتحسين أعباء العمل 
لدى فرد التشغيل وتقديم الدعم الالزم 

لدعم القرار.
الجديد  الصوتي  المسبار  نشر  وسيتم 
تركيب  المقرر  ومن  تدريجي،  بشكل 
التقنية  المكونات  من  األولى  النسخ 
األساسية واألنظمة على الجيل الثاني 
اعتبارا من   )SNLE 2G( باليستية المجهزة بصواريخ  النووية  الغواصات  من 
عام 2025، وعلى الجيل الثالث من هذه الغواصات )SNLE 3G( اعتبارا من 

عام 2035.
وقال ألكسيس موريل، نائب رئيس مجلس اإلدارة لألنظمة التحت – مائية 
الجيل  مشروع  على  خاص  بشكل  ركزوا  الشركة  “فرق  إن   ،Thales بشركة 
الثالث من الغواصات النووية المجهزة بصواريخ باليستية )SNLE 3G( لضمان 

استفادته من أفضل ابتكاراتنا في مجال المسابير الصوتية”.

إجمالية تصل  حصلت شركة L3Harris Technologies على عقود بقيمة 
 navigation إلى 137 ماليين دوالر لتأمين أربع وحدات لبيانات مهام الحمولة
االصطناعية  باألقمار  الخاصة   )payload Mission Data Units )MDU

GPS III Follow-on )GPS IIIF( المستقبلية.
ووقع اختيار شركة لوكهيد مارتن، بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع األقمار 

االصطناعية GPS III/IIIF، على شركة L3Harris في عام 2018 لتصميم 
بيانات مهام  بالكامل من وحدات  أول وحدتين رقميتين  وبناء 

أجهزة  من  القلب  موقع  تحتل  التي   MDUs الحمولة 
تلك  وتولد  االصطناعية.  األقمار  لدى  المالحة 

وتضمن  قوة  أشد   GPS إشارات  الوحدات 
لمستخدمي  بالنسبة  العمليات  استمرار 

األقمار االصطناعية.
وقال إد زويس، رئيس مجلس اإلدارة لألنظمة 
 ،L3Harris بشركة  والمجوقلة  الفضائية 
 MDUs الحمولة بيانات مهام  إن “ وحدات 

الرقمية تتميز بالمرونة بما يكفي للتكيف مع 

التطورات التي تطرأ على تقنية األقمار االصطناعية والتحوالت المستقبلية 
التي تطرأ على متطلبات المهام”.

 GPS IIIF أن يكون أول قمر اصطناعي الفضائية األمريكية  القوة  وتتوقع 
satellite، الذي يستمد تصميمه من القمر االصطناعي GPS III ويضيف 
قدرات وإمكانيات وتقنيات جديدة، جاهزا لإلطالق في عام 2026. وستقوم 
وحدات بيانات مهام الحمولة GPS IIIF MDU بإضافة قدرات أفضل من 
وحدات شركة L3Harris الرقمية بنسبة %70 فقط إلى أول 
10 أقمار اصطناعية GPS III وقد انطلقت أول 4 أقمار 
اصطناعية GPS III بنجاح وتشارك اآلن في العمل 

مع منظومة األقمار االصطناعية.
 L3Harris شركة  أن  التقارير  بعض  وذكرت 
قمر  لكل  المالحة  تقنيات  مسؤولية  تولت 
هذه  وتوفر  إطالقه.  تم  أمريكي  اصطناعي 
التي  االصطناعية  األقمار  إشارة  التقنية 
يعتمد عليه ماليين البشر، ومن بينهم الجنود 

األمريكيون، والمشروعات التجارية كل يوم.
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Saab تتلقى طلبا من سالح البحرية الملكي البريطاني 
لشراء أبراج رقمية

سالح الجو البحري Atlantic يختبر نموذج المركبة الجوية 
غير المأهولة

مع  Saabعقدا  شركة  وقعت 
البريطاني  الملكي  البحرية  سالح 
للمدرج  رقمي  برج  نظام  لتوريد 
الجوي بمحطة Culdrose الجوية 
سباق  فبعد    Predannack في 
البحرية  أصبحت  للشراء  تنافسي 
بريطاني  عميل  رابع  البريطانية 
الرقمية  األقمار  على  اختياره  يقع 
ضمن   Saab شركة  تنتجها  التي 
 framework contract عقد إطار
التي  التقنية،  هذه  وستساهم 
الحركة  خدمات  بتنفيذ  تسمح 

عن  الجويين  المراقبين  لدى  الميداني  الوعي  تعزيز  في  ُبعد،  عن  الجوية 
طريق الفيديو والتتبع اآللي والتراكبات البيانية graphic overlays وأدوات 

السالمة المعززة.
 London City مطار  خطى  على  البريطاني  الملكي  البحرية  سالح  ويسير 
Airport وجامعة Cranfield وسالح الجو الملكي البريطاني في االستفادة 

سيتم  التي  التقنية  هذه  من 
تسليمها خالل عام 2021.

لويس-أولسون،  ماجنوس  وقال 
“إن  إن   ،Saab UK رئيس شركة
لألبراج  البريطانية  البحرية  تبني 
اعتماد  على  دليل  أوضح  الرقمية 
البريطانية على  المسلحة  القوات 
شركة  ويسر  المبتكرة،  األنظمة 
الالزم  الدعم  تقدم  أن   Saab

لرؤيتها المستقبلية”.
ومن الجدير بالذكر أن نظام مراقبة 
الحركة الجوية الرقمي يمثل طفرة 
ونقلة نوعية في مجال مراقبة الحركة الجوية، ودخل هذا النظام الخدمة في 
السويد عام 2015 عندما أصبح مطار Örnsköldsvik أول مطار في العالم 
يستخدم تقنية مراقبة الحركة الجوية عن ُبعد. وفي بريطانيا يستخدم مطار 
Cranfield نظام شركة Saab كما سيقوم مطار London City باستخدام 

هذا النظام في وقت الحق من العام الجاري.

أجرى سالح الجو البحري Atlantic مؤخرا اختبارا ألحد نماذج المركبات الجوية غير 
المأهولة المخصصة لإلمدادات اللوجستية في محطة Norfolk البحرية. وقد 

جرى تصميم مركبة نقل مواد الشحن البعيدة المدى 
والتي ُأطلق عليها اسم Blue Water، للعمل مع 
التي عادة ما تعمل خالل  البحرية األمريكية  قوات 
الرياح الشديدة في المياه المفتوحة والتي تتطلب 
هبوط الطائرة على متن السفن المتأرجحة بسبب 
األمواج. وتستطيع مركبة العرض العمل في بعض 
لمزيد من  ولكن البد من خضوعها  الظروف  هذه 
عمليات التطوير قبل أن تنجح في استيفاء شروط 

ومتطلبات سالح البحرية بالكامل.
المواد  إدارة  مدير  بوش،  جون  النقيب  وقال 
 ،Atlantic وهندسة الطائرات بسالح الجو البحري
 Ford المأهولة  غير  الجوية  المركبة  “نموذج  إن 
Blue Water يمثل خطوة أولى نحو اإلعالن عن 
ثورة في عالم دعم اإلمدادات اللوجستية لتعظيم 

الجاهزية العملياتية والقدرة على التدمير لدى العناصر األساسية الحيوية”.
وقد جرى اختبار “إثبات المفاهيم” بنجاح عن طريق نقل معدات لوجستية 
خفيفة الوزن من “مركز الصيانة اإلقليمي وسط 
 Mid Atlantic Regional األطلسي”  المحيط 
التابع   )Maintenance Center )MARMC
حاملة  متن  على  البحرية   Norfolk لمحطة 
 )USS Gerald R. Ford )CVN 78 الطائرات 

بينما كانت الحاملة راسية في الميناء.
وتظهر المعلومات المستمدة من تقارير خسائر 
وضع  إلى  تتحول  التي  المدمرات  أن  البحرية 
العجز عن أداء المهام أو وضع القدرة على إنجاز 
المهام جزئيا غالبا ما تفعل ذاك بسبب المشكل 
قطع  إلى  الحاجة  مثل  اللوجستية  والصعوبات 
غيار إلكترونية التي يعتبر %90 منها مستلزمات 

لوجستية يقل وزنها عن 50 رطال.
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دأبت شركة Cerbair منذ عام 2015 
على تصميم كافة أنظمة الرصد لديها 

على أساس تحليل طيف التواترات 
 radiofrequency اإلشعاعية
spectrum ويأتي نظام تحديد 

االتجاهات، وهو ما ُيطلق عليه اسم 
Hydra، مزودا بأنظمة استشعار 

قادرة على مسح الطيف اإللكترو – 
مغناطيسي بحثا عن الترددات التي 
تستخدمها بروتوكوالت االتصاالت 
الخاصة بالمركبات )الدرون( التجارية.

وبمجرد التقاط اإلشارة يقوم النظام Hydra بتوصيفها عن طريق مقارنتها 
بقاعدة بيانات البصمات signature database، ومن ثم منح مسؤولي 
التشغيل سمت المنشأ azimuth of origin الذي يبدو رمزه مدونا على 
واجهة أحد مراكز القيادة والتحكم. والنظام مزود بجهاز تشويش مصمم 
خصيصا ُيطلق عليه اسم Medusa الذي يبدأ العمل عند التأكد من مصدر 
بين  االتصاالت  يقطع وصلة  الالسلكي  التشويش  هذا  ويقوم  التهديد. 

المركبة الدرون ومسؤول التشغيل، األمر الذي يجبرها على الهبوط.
للقوات  بالنسبة  النظامين  هذين  من  مزيجا   Chimera الجهاز  ويعتبر 
ثالثة  إلخ(، وهو مكون من  والجيش،،،،  الدرك  ورجال  )الشرطة  الخاصة 
)التابلت(  اللوحي  والكمبيوتر  الهوائي  البعض:  ببعضها  متصلة  أجزاء 
الرقمي الخاص بالقيادة والتحكم والمستجيب effector  ويسمح الجهاز 
Chimera لمسؤول تشغيل واحد داخل المهمة برصد وتحييد المركبات 

الدرون المعادية.

دقة الرصد تمثل التحدي األكبر
تذكرها  أثناء  التصميم  عن  المسؤول  الطاقم  رئيسة  كراي  قالت سيلين 
بدايات هذا الجهاز الفريد عند طرحه في األسواق إن »عمالءنا، مثل »وحدة 
 )RAID( الفرنسية المعروفة باسم )األسلحة والتكتيكات الخاصة« )سوات
اإلنذارات  من  متزايدا  عددا  رصدوا  ليون،  أوليمبيك  القدم  كرة  فريق  أو 

الزائفة المشبعة باإلشعاعات اإللكترو – مغناطيسية”.

وقال بيير دوفور، مهندس الترددات الالسلكية الذي يعتبر خبيرا في فحص 
اإلشارات بدقة deep packet inspection، “عند القيام بالرصد المبدئي 
نقوم بتحديد المواصفات الكلية لإلشارات المرسلة بين المركبة الدرون 
ومحطة التحكم عن ُبعد )مثل مدة العينة وعرض النطاق الترددي،،، إلخ( 
ثم نضع مرشحا )فلترا( أوليا على الطيف كله كي نقوم بعزل اإلشارات 
المحتملة بدقة شديدة، وهي اإلشارات التي تبثها المركبة الدرون. وبعد 
 )ULTRA( ”االنتهاء من هذه الخطوة المهمة، يقوم “لوغاريتم التتبع النهائي
بتحليل مضمون اإلشارات لتحديد أنماط كل بروتوكول من بروتوكوالت 
االتصاالت. وإذا ظهرت هذه المؤشرات نستطيع حينها أن نؤكد على وجه 
الدقة نوعية المركبة الدرون. وقد وجدنا أثناء تطوير هذا األسلوب الفريد أن 

التوصل إلى أوضح إشارة ممكنة هو أصعب تحد يواجهنا”.
ويوجد “لوغاريتم التتبع النهائي” )ULTRA(، الذي ُيرمز إليه بنبضة خضراء 
 Hydra 300 وجهاز Hydra 100/200 على برنامج الرصد، متاحا على جهاز
)الثابت أو المتحرك( المستقبلي. ويتواجد Ultra بالفعل داخل أحدث إصدار 

Chimera من برنامج
وخالفا لمنافسيها الحريصين دائما على البحث عن المزيد من نطاقات )أو 
مدى( الرصد، تواصل شركة Cerbair ابتكاراتها عن طريق ضخ المزيد من 
التخلص قدر  انتفاء  الرصد األشد دقة، ومن ثم  االستثمارات في مجال 
اإلمكان من اإلنذارات الزائفة التي قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات مكلفة بال 

داع على المستخدم تحملها.

Cerbair تحقق أفضل رصد للمركبات 
الدرون عن طريق “لوغاريتم التتبع 

)ULTRA( ”النهائي
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وانما هناك تداعيات كبيرة وخسائر اقتصادية أدت الى حالة من الركود االقتصادي 
لم يشهد له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية بما يقلل من متوسط دخل الفرد 
من الدخل ويدفع بهم الى مستوى الفقر المدقع بواقع 115 مليون شخص! 
كما أثرت االنغالقات الناجمة عن الجائحة تأثيرا شديدا على الشركات المتوسطة 
والصغيرة والمتناهية الصغر في عدد من البلدان وذلك بسبب نزول المبيعات 
الى تقليص  الشركات  النصف بسبب األزمة مما أضطر أصحاب  الى ما دون 
ساعات العمل واألجور ناهيك عن التحول الرقمي ألعمالها من أجل التكيف مع 
الحد بل امتدت الى  التي أحدثتها كورونا عند هذا  األزمة! ولم تتوقف الخسائر 
قطاع الوظائف لتؤدي إلى خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة في عام 2020 
بمعدل 8.8 في المائة من ساعات العمل في العالم وبمعدل أربع مرات مقارنة 

باألزمة المالية عام 2009 حسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية مؤخرًا.
الدولية  الرسمية  االحصائيات  بالعديد من  جدا مقارنة  البسيطة  المقدمة  هذه 
التي تظهر باستمرار لفهم وقراءة تداعيات أزمة جائحة كوفيد19- وتأثيراتها واسعة 
الذي  المقال  فكرة  لتقريب  محاولة  هي  التنمية،  مجاالت  جميع  على  النطاق 
الجهود  وهو  األهمية  غاية  في  أمر  على  الضوء  تسليط  الى  خالله  أسعى من 
المرجوة من موظفي القطاعات المختلفة ودورهم في مواجهة تداعيات األزمة 
التي ستتضح أكثر مع الوقت الذي قد يمتد الى سنوات قادمة لتجميع البيانات 
وتحليلها بغية التكيف مع الوضع وتطوير األدوات واالستراتيجيات الالزمة لتلبية 

احتياجات الدول المختلفة !
تحولنا الرقمي ال يعني التراخي في تنفيذ المهام والتقليل من شأن المعامالت 
والتهرب والتنصل من المسؤوليات، فأخالقيات أي مهنة تفرض علينا التمسك 
بشكل أكبر بميثاق شرف المهنة الذي ينص بشكل واضح على العمل بإخالص 
للمؤسسة خصوصا وقت األزمات! وهذا بطبيعة األمر ينعكس على مستوى 
بشرية ساهمت في  بطاقات  األزمة  الخروج من  على  وقدرتها  وانتاجها  الدولة 
ذلك بدال من استغالل الوضع الحاصل والهروب باتجاه الراحة واستغالل غياب 
الرقابة المباشرة بسبب اإلجراءات االحترازية التي تفرض العمل عن بعد لحماية 

الموظفين ومن حولهم من خطر اإلصابة بالفيروس!!!
أداًء  أبدا  تستحمل  ال  نعيشها  التي  الحرجة  المرحلة  معطيات  القول،  خالصة 
ضعيفًا ينم عن تقاعس في تنفيذ الدور المنوط بالموظف! فحكوماتنا –ومنذ 
بداية األزمة- سخرت كل امكانياتها لتفادي تأثر الفرد باألزمة، لذا أقل ما يمكن ان 
يقوم به الفرد في المقابل هو ان يستحضر )ضميره( أثناء تأديته لمهامه ويتذكر 
أفعال  او كلمات تقال! بل هي  ترفع  الحقة ليست شعارات  المواطنة  ان  جيدا 
ومواقف وسلوكيات واضحة في األزمات قبل أوقات الرخاء ... هذه رسالة لكل 
موظف يستغل الظرف ويتراخى في عمله ويتذمر من استمرار الفيروس ويشكي 

قلة البركة في رزقه!!

السطر األخير ...
»فيروس كورونا هو اختبار ألنظمتنا وقيمنا وإنسانيتنا« ميشيل باشليه- المفوضة 

السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

معطيات المرحلة وأداء البعض!

السطر األخير

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

حتى كتابة هذا المقال 
بلغت احصائيات 
فيروس كورونا المستجد  
»كوفيد– 19« 111 
مليون إصابة حول العالم 
منها ما يقارب 63 مليون 
حالة شفاء
  وبحسب المصادر 
الرسمية الدولية 
المختلفة فان األمر لم 
يتوقف على الخسائر 
البشرية بسبب الفيروس 
والتي وصلت الى ما 
يقارب ال 3 ماليين فرد 
حول العالم، 



تقارير38 العـدد 590 | مارس 2021

البديل األفضل لتحويل الطائرات 
من طائرات ركاب إلى طائرات شحن
تعتبر شركة IAI إحدى الشركات العالمية 
الرائدة في مجال تحويل طائرات الركاب ذات 
األجسام العريضة والضيقة إلى طائرات 
شحن، ونجحت بالفعل في تنفيذ عدد من 
B747- المشاريع الناجحة لتحويل الطائرات

 .B737 و B767 و B747-400 200 و
وبوصفها شركة عالمية رائدة في مجال 
تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى 
 Passenger-to-Freight طائرات شحن
P-2-F(( نفذت الشركة عددا من المشاريع 
الناجحة لتحويل أكثر من 260 طائرة سجلت 
أكثر من 2,500,000 ساعة طيران منذ بدء 
عملية التحويل.

التحويل  برامج  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التي تنفذها الشركة تجرى على طائرات 
 B737, مثل   7X7 عائلة  من  بوينج 
 B747, B757, B767 and B777
وتعمل الشركة حاليا على تحويل الطائرة 
Boeing 777-300ER إلى طائرة شحن، 
والشركة في طريقها إلى الحصول على 
 Supplemental Type شهادة تكميلية

)Certificate )STC
شركة  مع   IAI شركة  تحالفت  وقد 
 Big›نظام تطوير  أجل  من   GECAS

Twin‹  )التوأم الكبير( الفريد وتحويل الطائرة Boeing 777-300ER من 
طائرة ركاب إلى طائرات شحن، أي تحويل طائرة الركاب الناجحة تلك إلى 

طائرة شحن نفاثة عرضة الجسم منخفضة التكلفة.
التسويق  عام  ومدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  متالون،  رافي  وقال   
بمجموعة الطيران التابعة لشركة IAI، إن “المستقبل القريب سيشهد 
تحول هذه الطائرة إلى طائرة شحن رئيسية ذات الجسم العريض كي تحل 
تلعب  التي   747-F and the MD11 ,747-400 بوينج  طائرات  محل 
هذا الدور حاليا. وتتمتع الطائرة 777 ذات المحركين بوزن حمولة مقارب 
ولكنها تطرح حال أوفر وأقل بكثير إذا ما قورنت بالطائرة من طراز جامبو 
الطائرة  فإن  والخبراء  المحللين  لتقييم  وطبقا  األربعة.  المحركات  ذات 
B777-300ER ستحل محل طائرة الشحن النفاثة ذات الجسم العريض 

المفضلة خالل العشرين عاما القادمة.

الطلب المشروط بالتمويل على بدائل تحويل الطائرات
رغم عرض شركة بوينج تقديم الطائرة 777F الحديثة اإلنتاج والمعدلة 
المحولة  الطائرة  تنجح  أن  يتوقعون  الخبراء  أن  إال  طائرة شحن  لتكون 
في تلبية طلبات غالبية شركات الشحن والشركات المؤجرة للطائرات. 
وعادة ما يتوقف اختيار الطائرة المحولة البديلة على التمويل. ومع انتهاء 
أول دورة حياتية لطائرة الركاب B777 يتعين على شركات الطيران، إذا 
أرادت استمرار تشغيل الطائرة، ضخ استثمارات تقدر بعشرات الماليين 
من الدوالرات لتمويل عمليات التحديث، في خطوة لن تضيف سوى 

سنوات قليلة الستمرار التشغيل.

 777-300ER الطائرة
تطرح حاًل أوفر لتحل محل 
الطائرات النفاثة األخرى
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ويرى خبراء أن البديل لتحويل طائرات الركاب تلك إلى طائرات شحن يمكن 
أن يفيد في إطالة أمد العمليات لمدة 15 عاما على األقل، األمر الذي 
يمنح شركات الطيران والشركات المؤجرة دخال يقدر بمئات اآلالف من 

الدوالرات شهريا.
 777-300ER حاليا على تطوير برنامج تحويلي للطائرة IAI وتعمل شركة
سيؤدي إلى تحويل هذه الطائرة ذات الجسم العريض إلى طائرة شحن 
بالكامل وبثلث ثمن أي طائرة جديدة. وتستغرق عملية التحويل تلك نحو 
150 يوما، أي ما يعادل عملية تحويل الطائرة IAI 747-400 إلى طائرة 

شحن.
ولذلك  الركاب،  طائرات  وزنا من  أثقل  الشحن  طائرات  تكون  ما  وعادة 
تحتاج إلى ترخيص خاص. وتمثل زيادة القدرة على إضافة أحمال جديدة 
على  حاليا  الشركة  وتعمل  طويلة.  بخبرة   IAI شركة  فيه  تتمتع  مجاال 
استصدار شهادة تكميلية )STC( لتحويل الطائرة B777 إلى طائرة شحن، 
وهي الشهادة التي تتوقع الشركة أن تحصل عليها في أواخر عام 2022.

شركة عالمية حقا
تعتبر شركة IAI شركة عالمية بالفعل حيث تعمل في األسواق المختلفة 
بالبرازيل  الشرق، مرورا  إلى كوريا في  الهند  العالم. فمن  على مستوى 
يمنح  ما  وهو  أوروبا،  في  ألمانيا  إلى  الجنوبية  أمريكا  في  وكولومبيا 

الشركة سجال ممتازا كشركة متعددة الجنسيات ومتعددة اللغات.
وقد نجحت شركة IAI حتى اآلن في توقيع عقود للحصول على طلبات 
إضافي.  كخيار  أخرى  طائرة   15 وجود  مع  طائرة،   15 لتحويل  مؤكدة 
وتنوي الشركة بحلول عام 2023 افتتاح ثالثة خطوط تحويل على األقل 
مخصصة لبرامج تحويل الطائرة B777 التي ينص كل واحد منها على 

تحويل طائرتين إلى ثالث طائرات سنويا.
الخبراء  ولكن  محدودة   777-300ER للطائرة  األولية  المادة  تزال  وما 
وقال  أكبر.  بشكل  متاحا  الطائرات  من  الطراز  هذا  يصبح  أن  يتوقعون 
متالون إنه “رغم أن سعر الطائرة 300ER-777 ما يزال عالي في الوقت 
أننا نتوقع تراجع هذه األسعار، األمر الذي يؤدي إلى خفض  الحالي إال 
بدأت  وقد  أكبر.  بشكل  شحن  طائرة  إلى  الركاب  طائرة  تحويل  تكاليف 
بعض شركات الطيران بالفعل في التخطيط الستبدال طائراتها من طراز 

777 ولكن العمالء ما يزالون يتخذون وضع االنتظار والترقب”.
)التي  وتمتد خبرة وسمعة شركة IAI في مجال برامج تحويل الطائرات 
 Boeing 747, تضم أكثر من 250 عملية تحويل( لتشمل عائلة بوينج

737NG and 737 ,767. وتعتبر شركة GECAS شركة عالمية في مجال 
وتتمتع  الجوي،  الشحن  أسواق  في  رائدة  شركة  وهي  الطائرات،  تأجير 
بخبرة تمتد إلى أكثر من 25 عاما، كما أن لديها أسطول عالمي يضم أكثر 
من 100 طائرة GECAS مملوكة وقيد الخدمة وقيد الشراء. وفي عالقة 
تمتد إلى عقود طويلة مع شركة IAI، دخلت الشركات الصناعية الكبرى 
في عالقة شراكة لتحويل أكثر من 60 طائرة، منها طائرات الشحن من 

.and 737 767 ,747  طراز بوينج
في  الخدمة  دخولها  المقرر  من  التي   ،777-300ERSF الطائرة  وتعتبر 
محركيها  كفاءة  بفضل  األهم   Big Twin الشحن  طائرة   ،2022 عام 
الوقود  من  الواحد  للطن   %21 بنسبة  أقل  وقودا  يستهلكان  اللذين 
الكبيرة  قدراتها  عن  فضال   ،747-400 الشحن  طائرات  تستهلكه  الذي 
من   %25 بنسبة  أكبر  مواد شحن  استيعاب  على  قادرة  كطائرة شحن 
طائرة الشحن 200F-777 ولكن قدرتها على العمل بصورة توافقية مع 
بالمرونة  الطائرة  تتميز  كما   .%90 إلى  تصل  حجما  األصغر  شقيقاتها 
الفائقة التي تجعلها أكثر إدرارا للربح من المنافسة على طرازات أخرى. 
عالوة على ذلك، تستطيع الطائرة أن تحل محل طائرات الشحن -747

and MD11 400 المتقادمة.

تتميز القاذفة 
 777-300ERSF
بالمرونة الفائقة 
التي تجعلها أكثر  
إدرارًا للربح من 
منافساتها
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الجيش النرويجي يضيف 20 مركبة 
CV90 قتالية للمشاة من طراز

تلقت شركة BAE Systems طلبًا من الجيش النرويجي لشراء 20 مركبة قتالية إضافية للمشاة من طراز 
CV90 تعزيزًا للقوة القتالية ألسطولها الحالي؛ حيث أرست وكالة مواد الدفاع النرويجية عقدًا تزيد قيمته 

عن 50 مليون دوالر من شأنه زيادة عدد مركبات أسطول الجيش إلى 164 مركبة كجزء من جهودها للتوسع 
والتحديث في مواجهة التهديدات المتطورة.

آخر  وهي   ،CV90 القتالية  المركبة  تستخدم  دول  سبع  إحدى  النرويج  وتعتبر 
عميل يعزز أسطوله المكون من مركبات CV90 التي أثبتت كفاءتها في القتال 
في أعقاب عقود مهمة لزيادة العمر الزمني وترقية منتصف العمر من جانب 
12 مركبة هندسية و8 مركبات  إنجاز وتسليم  المقرر  سويسرا وهولندا. ومن 

متعددة الحامالت بموجب الطلبية النرويجية وذلك في عام 2023.
 CV90 الشركة المصّنعة لـمركبة ،BAE Systems Hägglunds ستقوم شركة
الجديدة  المركبات  وتسليم  بإنجاز  بالسويد،  أورنشولدسفيك،  في  ومقرها 
بالتعاون مع شركة Ritek، الشريك النرويجي في إنتاج مركبة CV90. وفضاًل 
عن تواجد شركة Ritek في قلب مركز التعاون الصناعي المحلي، سيكون هناك 
ما يصل إلى 30 موّردًا نرويجيًا محتماًل مسؤولين عن ترقية وإصالح المكونات، 
الترقيات  من  كجزء  جديدة  تقنية  وحلول  فرعية  أنظمة  تقديم  إلى  باإلضافة 

المستقبلية ألسطول مركبات CV90 النرويجي”.
 BAE لشركة  المنتدب  العضو  جوستافسون-راسك،  تومي  قال  جانبه  ومن 
الجيش  إلى  التوريد  بعمليات  حافل  سجل  “لدينا   :Systems Hägglunds
أمر  يوّضح  العالية.  والجودة  التكلفة  وبقيمة  المحدد  الوقت  في  النرويجي 
المتابعة هذا أهمية العالقات الناجحة مع شركاء الصناعة في الدولة مثل شركة 
Ritek. وفي الوقت الذي نعمل فيه على تعزيز األسطول الحالي من مركبات 
المحلية  الصناعة  مع  الحالية  عالقاتنا  ترسيخ  فإن  النرويجي،  للجيش   CV90

سيفيد بطبيعة الحال المستخدمين النهائيين”.

تمتلك شركة BAE Systems تاريخًا مشّرفًا من النجاحات في مشاريع التعاون 
الصناعي في النرويج حيث أسهمت في تعزيز الشراكات الصناعية ونقل المعرفة 
الفنية، وفاقت توقعات العمالء ومتطلباتهم. وخالل عقد الشراء والترقية األخير 
التزام  CV90، قامت شركة BAE Systems Hägglunds بتسليم  لـمركبات 

مقابل بنسبة ٪100 قبل الموعد المحدد بخمس سنوات.
تتطلع شركتا BAE Systems و Ritek إلى تعزيز عالقتهما من خالل التنفيذ 
في  العام  المدير  أولسن،  هيلمار  قال  السياق  هذا  وفي  العقد.  لهذا  الناجح 
 BAE Systems يعتمد تعاوننا مع القوات المسلحة النرويجية وشركة“ :Ritek
Hägglunds على الثقة والخبرة بين جميع األطراف المعنية. نحن سعداء جدًا 
بهذه االتفاقية الجديدة التي تعود بنتائج إيجابية على فرص الوظائف المحلية 
لشركة Ritek؛ حيث نركز على تقديم هذه القدرات الحيوية للجيش النرويجي في 
شكل المزيد من مركبات الدعم القتالي. كما نتوقع أيضًا أن يوفر المشروع فرصًا 

طويلة األجل للعديد من الموردين النرويجيين اآلخرين في جميع أنحاء البالد”.
النرويج هي إحدى سبع دول أوربية تستخدم المركبات القتالية CV90، وبقية 
وهولندا.  والسويد  وسويسرا  وفنلندا  وإستونيا  الدنمارك  هي  السبع  الدول 
وقد أثبتت المركبة كفاءة قتالية، كما أنها مصممة الستيعاب النمو والتوسع 
المستقبلي لتلبية المهام المتطورة؛ حيث يوجد منها ما يقرب من 1300 مركبة 

بأنواعها المتعددة في الخدمة.
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أظهرت أزمة كورونا 
حقيقة الدول، ومدى 
قدرة كل منها على 
التعاون االستراتيجي 
واإلنساني، وأثبتت 
التجربة أن دول كبرى 
وعظمى لم تتمكن من 
تقديم الحد األدنى من 
المساعدات الصحية 
لدول أخرى منكوبة، بل 
ولم تقدر على مساعدة 
نفسها وتعرضت لصفعة 
كبيرة في قدرتها على 
التعامل مع األزمة ومنها 
اإلمبراطورية التي 
لم تكن تغيب عليها 
الشمس، إنجلترا.

سفينة خليفة اإلنسانية، هي سفينة اإلنقاذ اإلماراتية التي ال تختلف 
قياسي  زمن  وفي  نوح،  النبي  عن سفينة  وعطائها  روحها  في  كثيرا 
منذ بدء أزمة فيروس كوفيد 19 بدأ تجهيزها بينما كان العالم يقبع 
الداخلية  االحتياجات  تحسب  راحت  الصدمة واالضطراب،  تأثير  تحت 
التي تحمي من  إلجراءات السالمة وتأمين مجتمعها بكافة الوسائل 
اإلصابة والمرض، وانبرى خط دفاعها األول، الذي وصف بأنه األفضل 
فنيا، لحماية المجتمع اإلماراتي الذي يضم عدد هائل من الجنسيات، 
بالمساواة والعدل واالنصاف، ودون تفريق بين مواطن ومقيم وزائر.

الخير  زايد  مدرسة  في  تعلمت  التي  الحكيمة،  اإلماراتية  القيادة 
والعطاء، كانت أول من فكر بتجهيز سفينة خليفة اإلنسانية، بأعلى 
درجات التجهيز الطبية وتخطيط لرحلة تجوب العالم، تحط رحالها وتقدم 
مساعداتها الفورية ألكثر من 100 دولة حول العالم، توزعت بين دول 

موصوفة بالقوة ودول كبيرة وصغيرة، وأخرى صديقة وعدوة.
لم يكن هدف سفينة اإلنقاذ اإلماراتية التي كانت وما زالت تستقبل 
في كل مكان بالترحيب البالغ أن تحظى بمقابل أو تسجيل سبق أو 
واإلنسانية، ال  والعطاء  بالحب  مليئة  كانت سفينة  تحقيق مصالح، 
يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، نقية السريرة وصادقة النيات، 
ساهمت بإنقاذ مئات االالف من األرواح حول العالم، فقدمت الدواء 
والعالج والمستلزمات الطبية والدعم الطبي واللوجستي، وحققت ما 
لم تقدر دول عظمى على تحقيق بعض منه، فاستحقت بجدارة وسام 

العطاء والسالم.
سارعت  المختلفة،  بأنواعها  مرة،  األول  كورونا  لقاحات  ظهرت  حين 
لمواطنيها  األفضل  الترياق  تقديم  إلى  اإلنسانية  خليفة  سفينة 
العالم، متجاوزة دول  ومقيميها فسجلت أعلى معدل على مستوى 
عمالقة، وأخرى كانت تتناطح في ريادتها في العلوم والقدرات الطبية 
اليوم، غير قادرة على السيطرة على  الصحية، ولكنها ما زالت لغاية 
الفيروس الصغير، الذي تحول وتحور عدة مرات، ليظهر مدى ضعفهم 

الذي بدا مؤخرا، بمهاجمة اإلمارات، غيرة وحقدا وحسدا.
ولربانها  اإلنسانية،  خليفة  لسفينة  وتقديرا،  احتراما  القبعات  ُترفع 
وللقيادة الحكيمة الرشيدة التي توجهها، لتصبح عالمة فارقة في تاريخ 

اإلنسانية، ال ُتنسى أبدا.

سفينة  خليفة 
اإلنسانية
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شركة
 CAE
خبير التكامل 
الرئيسي 
للنظام البيئي 
لدى البيئة 
االصطناعية 
الوطنية

إن تسخير قوة التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي والمعلومات لتطوير وإنتاج أنظمة قادرة 
ليس على مواجهة التحديات المصاحبة للتدريب العسكري فحسب، بل وعلى القيادة والتحكم في 
العمليات المشتركة أيضا، تحديا كبيرا ال يقبل على مواجهته سوى شركة متخصصة في التكنولوجيا 
المتقدمة مثل شركة CAE، المعروفة بتخصصها في وضع التصميمات والمحاكاة، التي تعرض 
األنظمة الرقمية الرامية إلى تعزيز السالمة والكفاءة ودرجة االستعداد.

األمريكية  العسكرية  االستخبارات  رئيس  بالمبو،  راي  متقاعد  الفريق  وأوضح 
سابقا، في كلمة ألقاها أمام معرض OneWorld 2021 الذي نظمته شركة 
ومنصات  بمصادر  المتعلقة  الحدود  تجاوز  إلى  تتطلع  هيئة  “كل  أن   ،CAE
الحصول على  إلى  بيئة تشغيلية شاملة. وتحتاج قواتنا  لتأسيس  المعلومات 
المعلومات الشاملة وتصور المعلومات وأنظمة االستشعار إلجراء التحليالت 
الرئيسية والمساعدة في اتخاذ القرار أثناء العمليات. هذا هو ما تحتاجه القوات 

من أجل اتخاذ القرارات بطريقة أسرع وأفضل”.

وعند دمج وتحليل المعلومات الواردة من المصادر المختلفة يتحول هذا النظام 
الصديقة  القوات  عن  فورية  استخباراتية  معلومات  لتقديم  ليس  أداة،  إلى 
كافة مستويات  على  فعالة  لتقديم معلومات  وأيضا  بل  والمعادية فحسب، 
التسلسل القيادي. وعلى المستوى األعلى، يتيح النظام البيئي الرقمي للقادة 
والسبرانية  والفضائية  والجوية  والبحرية  البرية  القطاعات  في  العسكريين 
عملياتية  على صورة  اعتمادا  آمنة  بطريقة  العمليات  تنفيذ  إمكانية  المختلفة 

واحدة.
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المفاهيم والنظريات  لدفع  CAE تستعد حاليا  أن شركة  الالفت في األمر هو 
إلى منطقة أخرى أبعد باعتبارها خبيرا التكامل الرئيسي للنظام البيئي لدى البيئة 
“التوأم  أو   )National Synthetic Environment )NSE الوطنية االصطناعية 

National Digital Twin ”الرقمي الوطني
الخاصة  القوات  قيادة  قائد  باروز،  ريتشارد  السير  المتقاعد  الجنرال  أبدع  وقد 
البريطانية سابقا، عندما وصف البيئة االصطناعية الوطنية بأنها “فرصة ذهبية” 

لكل دولة “داعمة لألسلوب الذي تنتهجه الحكومات والجيوش وتبرع فيه”.
واليوم، ثمة تهديدات وتحديات محتملة جديدة مثل 
صعود قوى جديدة في آسيا وارتفاع مد التطرف 
يجعل  ما  وهذا  المناخ،  وتغير  السكاني  والنمو 
أحدق  على  الوطنية  االصطناعية  البيئة  اعتماد 

التقنيات الرقمية أمرا ملحا وعاجال.
تقدم  أن  الوطنية  االصطناعية  البيئة  وتستطيع 
وتعزيز  القرار  اتخاذ  لعملية  وأسرع  أفضل  دعما 
األمن في أي مواجهة فعلية أو سبرانية في “العالم 

’grey-world ”الرمادي
ويرى الخبراء أن ما تتمتع به شركة CAE من إدراك 
عميق لبيئة المحاكاة والبيئة االصطناعية، جنبا إلى 

جنب عناصر الثورة الرقمية مثل تحليل المعلومات والشبكات والحوسبة السحابية 
cloud computing، سيشكل عنصرا إضافيا مهما بالنسبة للبيئة االصطناعية 
الوطنية. وقد نجحت الشركة المتخصصة في المحاكاة في طرح نظرية جديدة 
لالستنساخ الرقمي digital replication لدولة ما – نظرية قادرة على إفراز نظام 
بيئي رقمي لديه مجموعة من المعلومات المتكاملة المستقاة من عدة مصادر 

مختلفة.

أربعة عناصر
التوأم  أربعة عناصر أساسية. ويدعم  الصورة األحادية لدولة ما على  ترتكز هذه 
والطقس  باألرض  المتعلقة  المعلومات  وتضمين  الفعلي  المستوى  الرقمي 

بالتفصيل، باإلضافة إلى البنية التحتية مثل المباني وشبكات النقل والمواصالت.
ثانيا: يؤمن العنصر البشري المعلومات المتعلقة بالسكان. وهنا يمكن االعتماد 
على تقنية الهواتف الجوالة لتقديم معلومات فورية عن مناطق السكن وطبيعة 
األوبئة  أثر  حول  تصور  في وضع  العنصر  هذا  استغالل  ويمكن  السكان.  عمل 

والكوارث البشرية األخرى.
ثالثا: العنصر الثالث للبيئة االصطناعية الوطنية هو الطبقة اإلدراكية )المعرفية( 
السكانية  التوجهات  فهم  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  تعتمد  التي 

المتعلقة بالجغرافيا أيضا.
وأخيرا، هناك عنصر يتعلق بالموارد، وهو العنصر الذي 
يأتي ليضيف معلومات حول وضع وكيفية استغالل 
الموارد المتاحة للدولة مثل خدمات الطوارئ والقوات 

المسلحة. 
البيئة  تطبيق  يمكن  لها  حصر  ال  استخدامات  ثمة 
االصطناعية الوطنية عليها مثل المساعدة على اتخاذ 
الوطني،  واألمن  القومية  السياسة  مجال  في  القرار 

باإلضافة إلى العمليات العسكرية.
ومن أهم المزايا التي يؤمنها نظام البيئة االصطناعية 
الوطنية القدرة على استخدام صورة شاملة أحادية في 
نشر المعلومات عبر كافة المستويات الحكومية، بدءا من الوزارات على قمة هرم 

الدولة نزوال إلى السلطات المحلية والبلدية المختلفة.
بيئة اصطناعية، فرصة  يزال  باعتباره ما   ،digital twin »الرقمي »التوأم  ويوفر 
التجريب إلفراز التطورات حول كيفية قيام الدول بتنظيم وتشغيل دواليبها بطريقة 
التكاليف. ويمكن عمل  المرونة وخفض  وزيادة  الكفاءة  تعزيز  أجل  مختلفة من 
أو  القصوى  الطارئة  للحاالت  الدولة حول مدى االستجابة  بروفة على مستوى 

األوبئة.
وقال السير ريتشارد في الكلمة التي ألقاها أمام معرض OneWorld 2021 الذي 
نظمته شركة CAE إن “هذه التقنية االصطناعية والرقمية أصبحت أمرا واقعا 

اليوم بعد أن تمت تجربتها وأصبحت جاهزة لالستخدام”.

أهم المزايا التي يؤمنها 
نظام البيئة االصطناعية 

الوطنية القدرة على 
استخدام صورة شاملة 

أحادية في نشر المعلومات 
عبر كافة المستويات 

الحكومية
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»مسبار األمل« 
االنطالقة 
األجمل للحلم 
االماراتي

»هذه أجمل انطالقة لالستعداد للخمسين سنة المقبلة« كانت هذه عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، تعبيرًا عن فرحة سموه بوصول »مسبار األمل« 

إلى مداره حول المريخ، واصفًا هذا االنجاز التاريخي بأنه »يوم وطني ثاٍن في اإلمارات..ولحظة تحول كبرى في 
تاريخنا ومسيرتنا التنموية«، وتأسيسًا على هذه االنطالقة، تسلط »درع الوطن« في هذا العدد الضوء على 
الرسائل واألهداف االستراتيجية متعددة األمدية التي ينطوي عليها هذا االنجاز العلمي التاريخي، ومردوده 

البحثي واالستراتيجي على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى العربي والعالمي.

إعداد: هيئة التحرير

في »الخمسينية« الثانية
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تمت المهمة بنجاح

العرب 
إلى المريخ
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قد ال تكون هناك دالئل ومؤشرات على عمق الفخر والسعادة بمناسبة 
أكثر من مقولة  المريخ،  إلى مداره في كوكب  وصول »مسبار األمل« 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، »فخور بكم ياعيالي«، التي تعبر بعمق 
عن مستوى فخر القيادة وسعادتها بما يحققه أبناء الوطن، ، حيث أشار 
سموه إلى أن وصول »مسبار األمل« إلى المريخ هو »موعد مع التاريخ، 
التحديات،  كل  على  انتصرت  اإلماراتية  التقدم  إرادة  أن  سيكتب  الذي 
وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي 
بدت  مهما  طموحاتنا،  كل  تحقيق  نستطيع  وإننا  الحديث،  العصر  في 
التاريخي،  العلمي  أو حتى مستحيلة«. وانطالقًا من هذا االنجاز  صعبة 
يمكن مناقشة الرسائل واألهداف  التي حملتها مهمة »مسبار األمل«، 
والعربية  الوطنية  المستويات  على  واالستراتيجي  البحثي  ومردودها 

والعالمية، وذلك على النحو التالي:

أواًل: الرسائل والمردود واألهداف االستراتيجية
يمثل وصول »مسبار األمل« إلى مداره على كوكب المريخ إنجازًا علميًا 
إلى  العرب  بوصول  رسميًا  إعالنًا  يمثل  حيث  المقاييس،  بكل  تاريخيًا 
االمارات  أن  ذهب  من  بحروف  التاريخ  سجالت  في  ويكتب  الفضاء، 
باتت أول دولة عربية وخامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب 

العالم تصل إلى المدار من المحاولة األولى.  األحمر، وثالث دولة في 
وفي هذه المهمة، ينضم »مسبار األمل« ونظيريه الصيني واألمريكي 
إلى ست مهام فضائية تعمل بالفعل حول المريخ: ثالث منها أمريكية 
االنجاز  هذا  قيمة  من  يضاعف  وما  هندية؛  وواحدة  أوروبية  واثنتان 
الثانية من  الخمسينية  بدايات  مع  يتواكب  أنه  الوطني  المستوى  على 
تأسيس دولة االتحاد، حيث تبدأ االمارات تأسيسها الثاني بانجاز علمي 
مدى  على  تنفيذها  يجري  مهمة  بحثية  أهداف  تحقيق  يستهدف  رائد 
بإرسال  المسبار  يبدأ  أن  المتوقع  ومن  يومًا   687( كامل  مريخي  عام 
أول صورة  تقديم  2021(، وهي:  األرض في سبتمبر  إلى  المعلومات 
وخريطة  المريخ  كوكب  مناخ  ديناميكيات  وفهم  المريخ،  لجو  كاملة 
وفهم  المريخ،  على  الطقس  تأثير  كيفية  إلى  والتعرف  فيه،  الطقس 

محمد بن راشد
مسبار األمل الذي تم اختياره 

من بين »آالف االقتراحات، 
يبعث برسالة تفاؤل إلى 
ماليين الشباب العرب« 

ويجسد ثقافة االحتماالت 
المتجذرة بعمق في نهج 

اإلمارات وفلسفتها
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بنية وتنوع الهيدروجين واألكسجين في الغالف الجوي العلوي، وتحديد 
سبب فقدان المريخ لتلك الغازات في الفضاء. وهناك هدف رئيسي آخر 
هو تقديم رؤى جديدة ومفيدة للمجتمع العلمي العالمي حول كوكب 
المريخ، وتعزيز فهم العلماء لكيفية ولماذا يكون المريخ غير صالح لحياة 
بها  يوفر  التي  نفسها  بالطريقة  الجوي  يحمينا غالفه  ال  لماذا   - البشر 
الفائقة، وإلى جانب ماسبق هناك  الحماية  غالفنا الجوي على األرض 
البحثية  والخبرات  الكفاءات  مستوى  رفع  مثل  أخرى  إماراتية  أهداف 
ترسيخ  إلى  إضافة  األخرى،  الكواكب  استكشاف  مجال  في  اإلماراتية 
األجيال  إلهام  عن  المنطقة فضال  في  للتقدم  كمنارة  اإلمارات  مكانة 
العربية الناشئة وتشجيعهم على دراسة علوم الفضاء، إضافة إلى بناء 
سيكون  المستقبل  في  المستدام  االقتصاد  كون  العلمية  المعرفة 

أحد  الفضاء  استكشاف  يمثل  حيث  المعرفة،  على  قائمًا  اقتصادًا 
مقومات اقتصاد المستقبل، وفي هذا اإلطار يؤكد الخبراء أن الهدف 
من البعثات االستكشافية المتزايدة، التثبت من المعلومات التي تشير 
إلى أن 10 % من 1500 نيزك رصدتها وكالة الفضاء األميركية “ناسا”، 
أجل  لرحالت من  التخطيط  على  يشجع  ما  موارد معدنية،  على  تحتوي 
التنقيب في الفضاء، ومن المشاريع المرتقبة، تركيب محطات شمسية 
في الفضاء لتزويد األرض بالطاقة الكهربائية؛ لذا فإن استكشاف الفرص 
في المجال الفضائي يمثل أحد جبهات االستعداد للمستقبل والسيما 
واستكشاف  والذهب  الفضة  مثل  المعادن،  عن  التنقيب  مجال  في 
المرتبطة بهذا  الموارد في الفضاء، وغيرها من المجاالت المستقبلية 

القطاع الحيوي.
جاذبية  أن  إلى  تشير  التي  الواقع  معطيات  من  االنجاز  أهمية  تنبع 
والعقود  السنوات  في  تضاعفت  قد  األحمر  الكوكب  استكشاف 
األخيرة، باعتباره أقرب الكواكب لألرض، ويشكل منجمًا علميًا حقيقيًا، 
أو على سطحه عشرات  مداره  الستينات  في  منذ حقبة  استقبل  وقد 
منذ  لكن  منها،  الكثير  فشل  بغالبيتها،  األميركية  اآللية  المسبارات 
مطلع األلفية الراهنة واكتشاف آثار قديمة للمياه السائلة على سطح 
الكوكب، ازدادت مستويات جاذبية الكوكب األحمر، وأصبح أولوية لدى 
الباحثين والعلماء والدوائر العلمية المعنية، فباالضافة إلى رحلة “مسبار 

محمد بن زايد
وصول »مسبار األمل« إلى 
المريخ هو »موعد مع التاريخ، 
الذي سيكتب أن إرادة التقدم 
اإلماراتية انتصرت على كل 
التحديات، وأن الرهان على 
شبابنا المسلح بالمعرفة 
حقق أهم إنجاز علمي عربي
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تمثل  التي  السماء(  إلى  )أسئلة  “تيانوين”  مهمة   هناك  كانت  األمل” 
أول صعود صيني للكوكب األحمر، وتضم مركبة وروبوتًا صغيرًا مسّيرًا، 
ومهمة المسبار األمريكي “برسفيرنس” الذي يعمل ضمن برنامج علمي 
المهمة  األرض، وتشكل هذه  إلى  عينات ونقلها  أخذ  ضخم يستهدف 
محطة أساسية في البحث عن آثار للحياة على هذا الكوكب، وكان من 
المقرر إرسال مهمة رابعة روسية- أوروبية، تحمل اسم “إيكزومارس”، 
لكن المهمة أرجئت إلى العام 2022 بسبب تفشي جائحة كوفيد _19. 
والصين  والهند  وأوروبا  المتحدة  الواليات  منها  كثيرة  أطراف  وتحاول 
بالنسبة  الحال  هو  كما  المسعى  هذا  في  نقاطًا  تسجل  أن  واإلمارات 
أن  المنتظر  ومن  كبرى،  وفضائية  علمية  قوة  نفسها  لتفرض  للقمر، 
تلتحق اليابان بهذا السباق عام 2024 مع إرسال مسبار  استشكافي إلى 
المريخ، وتمهد كل هذه الرحالت لصعود االنسان إلى الكوكب األحمر 
في رحالت مأهولة بعد فترة يتوقع أن تتراوح بين عقدين وأربعة عقود 

بحسب تقديرات خبراء وكالة الفضاء الفرنسية.
كان دخول االمارات بهذه القوة والكفاءة العلمية والتخطيطي إلى سباق 
استشكاف كوكب المريخ بمنزلة تحول عالمي فارق في هذه المسيرة 
والمتقدمة  الكبرى  والتكتالت  الدول  من  نخبة  على  حصرًا  ظلت  التي 

في مجال علوم الفضاء، وفي مقدمتها 
واالتحاد  وروسيا  المتحدة  الواليات 
والهند  واليابان  والصين  األوروبي 
أن  الرسالة  هذه  تعني  كما  واسرائيل. 
دولة االمارات لم تعد سوقًا استهالكية 
باتت  بل  المتقدمة،  التكنولوجيا  لهذه 
تشارك في صناعتها وتتشاركها مع دول 
أخرى متقدمة في هذا المجال،  السيما 
تحقيق  على  يعمل  األمل”  “مسبار  أن 
إليها  تتطرق  لم  ومعرفية  بحثية  مهام 
هذه  ومايعزز  سابقة.  دولية  مشروعات 
تحقق  األمل« حلم  أن »مسبار  األهمية 

أو  التصميم،  أو  الفكرة  حيث  إماراتية، سواًء من  كفاءات  على  اعتمادًا 
معلومات  وسيتيح  المشروع،  في  الرئيسية  األجزاء  وبناء  اإلدارة  حتى 
جديدة حول الكوكب األحمر تفيد أكثر من مائتي مركز بحثي حول العالم، 

وتفيد آالف المتخصصين في علوم الفضاء. 
يمكن القطع بأن هذا االنجاز العلمي غير المسبوق عربيًا يمثل إضافة 
الصعيد  على  االمارات  دولة  تمتلكها  التي  الناعمة  للقوة  هائلة  نوعية 
القوة  موارد  أبرز  أحد  والمعلوماتية  المعرفة  باتت  حيث  االستراتيجي، 
الحادي  القرن  الدول وتعمل على مراكمتها في  تمتلكها  التي  الشاملة 
العلمي  التطور  منظومة  األمل«  »مسبار  يعزز  حيث  والعشرين؛ 
والتكنولوجي والبحثي في دولة االمارات، فعلوم الفضاء تمثل إضافة 
نوعية هائلة لقدرات االمارات في مجال الخدمات والصناعات المتقدمة، 
بما حققت من نجاحات وانجازات في مجاالت الطاقة الشمسية والطاقة 
النووية السلمية، ومراكمة الخبرات من خالل شبكات تعاون كفؤة مع 
بناء  في  االمارات  دولة  تركيز  نقاط  اهم  أن  يالحظ  حيث  كافة،  الدول 
التعاون  في  تمثل  قد  المثال  على سبيل  اسرائيل  مع  رسمية  عالقات 
في  االمارات  دولة  جهود  الخطوة  هذه  تدعم  كما  والبحثي.  العلمي 

االنتقال إلى اقتصاد المعرفة، ولذا فإن تزامن مهمة »مسبار األمل« مع 
بداية الخمسينية التأسيسية الثانية لدولة االمارات، ليس مصادفة، بل 
نتاج تخطيط علمي سليم، وقد تجلى هذا التخطيط في حديث صاحب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
دبي  في  عقدت  التي  الحكومية  القمة  أمام  المسلحة  للقوات  األعلى 
آخر  تصدير  عند  سنحتفل  »إننا  وقتذاك  سموه  قال  حيث   ،2015 عام 
برميل للنفط بعد 50 عامًا، وإن رهاننا الحقيقي في هذه الفترة، وعندنا 
خير، أن نستثمر كل إمكانياتنا في التعليم ». وفي محاضرة سموه في 
زايد ألجيال المستقبل« في مارس  ختام فعاليات  »مجلس محمد بن 
قائاًل:  والمعرفة،  بالعلم  التسلح  إلى  الوطن  أبناء  سموه  دعا   ،2017
العالم؛  في  التقنيات  أفضل  يتعلموا  أن  وطالبنا  أبنائنا  من  نريد  »إننا 
ليس أمامنا خيار إال االعتماد على النوعية؛ وسالحنا الحقيقي هو العلم، 
العالم  دول  ننافس  أن  فطموحنا  العالم،  دول  بكم  ننافس  أن  ونريد 
االمارات  دولة  في  التنموي  التخطيط  أن  يؤكد  كله  وهذا  المتقدمة«. 
يمضي في أطر متوازية ومتكاملة تصب جميعها في سلة تعزيز القوة 
الرشيدة  قيادتنا  تؤمن  حيث  عالميًا،  تنافسيتها  ودعم  للدولة،  الناعمة 

»مسبار األمل« 
حلم تحقق اعتمادًا على كفاءات إماراتية، 
سواًء من حيث الفكرة أو التصميم، أو حتى 
اإلدارة
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بأن عملية التنمية عملية متواصلة ال تتوقف، وأنه مهما حققت الدولة 
جديدة  لبنات  إضافة  إلى  تتطلع  فإنها  تنموية،  ونجاحات  إنجازات  من 

البناء الوطني الشامخ في كل المجاالت، وتدعم طموح اإلمارات  تعزز 
وتأمين  النمو  ديمومة  أجل  كافة، من  المجاالت  األول في  المركز  إلى 
مستقبل األجيال القادمة وضمان حقها في الرفاه واالزدهار، وذلك كله 
من خالل االستثمار الجيد في الموارد البشرية، باعتبارها الثروة الحقيقة 
للوطن، وأن هذا االستثمار هو الطريق األمثل لالستعداد لمرحلة ما بعد 
كما  للحزن«  وليس  لالحتفال  »لحظة  إلى  اللحظة  وتحويل هذه  النفط، 

تؤكد القيادة الرشيدة.
يجسد “مسبار األمل” قوة إرادة القيادة الرشيدة في تحقيق أحالم القائد 
المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
حيث يذكر التاريخ لقائه ـ طيب الله ثراه ـ مع بعثة أبولو 17، التي جاءت 
تحمل هدية قدمها الرئيس األمريكي إلى الشيخ زايد بواسطة وفد من 
اإلماراتي  الشعبين  بين  للصداقة  كرمز   ،1974 عام  في  ناسا”  وكالة” 
واألمريكي، وقد خّلد التاريخ كلمات المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان بهذه المناسبة،  والتي قال فيها: “إّن رحالت 
الفضاء يفخر بها كل إنسان على وجه األرض ألنها ُتجسد اإليمان بالله 
وقدرته.. ونحن نشعر كعرٍب بأن لنا دورًا عظيمًا في هذا المشروع وفي 
الفضاء بفضل  الهائل في علوم  بالتقدم  هذه األبحاث، ونحن فخورون 
العرب منذ مئات السنين، ونأمل أن يعم  العلماء  التي أرساها  القواعد 
السالم ويدرك البشر األخطار التي ُتهددهم بسبب التأخر”، وهي كلمات 
تستند إلى قراءة واعية للتاريخ ورؤية استشرافية خبيرة للمستقبل، ولذا 
فقط ظلت راسخة في فكر القيادة الرشيدة حتى شقت األحالم طريقها 
إلى النور من خالل تخطيط علمي مدروس طيلة سنوات وعقود، وتحولت 
اآلمال إلى واقع أصبحت فيه  “وكالة اإلمارات للفضاء” أول وكالة فضاء 
عربية، وصاحبة أول مشروع عربي وإسالمي الستكشاف كوكب المريخ، 
وشهد العالم وصول أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة 
الفضاء الدولية. وقد أكد د. فاروق البارز رئيس مركز االستشعار عن بعد 
في جامعة بوسطن األمريكية وعضو اللجنة االستشارية لوكالة اإلمارات 
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التي  رسالته  في  الخالدة  المعاني  هذه  للفضاء، 
المنصوري  اإلماراتي هزاع  الفضاء  رائد  إلى  وجهها 
قائاًل له :”أعلم علم اليقين أن هذه الرحلة تمثل أماًل 
لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
ثراه، فقد كان يسأل بشغف  الله  آل نهيان، طيب 

التعرف  في  ويرغب  والعلوم  الفضاء  عن 
أكثر عن رحالت الفضاء.. لذا فرحلتك 

هذه هي تحقيق آلمال مؤسس 
أبنائها”.  وكل  اإلمارات  دولة 

المؤسس  القائد  كان  وقد 
واضحة  رؤية  صاحب 
وترجمت  اسلفنا  كما 
تنفيذية  خطط  إلى  بالفعل 
“الثريا  بتأسيس  بدأت 

لالتصاالت” في عام 1997، 
األبحاث  بعدها  لتتوالى 

المجال ويصل  والمراكز في هذا 
الصناعي  القمر   2009 عام  في 

وبعدها   ،”1 سات  “دبي  اإلماراتي 
رائد  أول  وصول  وهو  آخر  إنجاز  تحقق  بسنوات 

فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء مسطرا إنجازا جديًدا للدولة، ثم 
جاء وصول “مسبار األمل” إلى مداره حول كوكب المريخ بعد رحلة شاقة 
استغرقت ستة أشهر، ليعزز طموحات االمارات ويضعها في مضمار سباق 

التنافس العالمي الستشكاف الكوكب األحمر.
لعل أحد جوانب أهمية االنجاز االماراتي أنه يكسر احتكار الدول المتقدمة 
تكنولوجيًا لسباق استكشاف الفضاء، حيث ظل هذا السباق طيلة عقود 

بين  الشرس  والبحثي  العلمي  التنافس  على  حكرًا  وسنوات 
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي السابق إبان حقبة الحرب 
ثم  عالميًا،  االستراتيجي  والنفوذ  القوة  مظاهر  واحد  الباردة 
انضمت إليه دول وتكتالت أخرى مثل االتحاد األوروبي والصين 
إلى  الكبير على إرسال رحالت  التركيز  واليابان والهند، حيث كان 
انتقال  ظل  في  مضافة  قيمة  تكتسب  األهمية  وهذه  القمر، 
رمزية  على  ينطوي  كونه  من  الفضاء  النخبوي الستكشاف  السباق 
علمية وبحثية إلى كونه بات مصدرًا للثروة المعرفية، التي باتت المصدر 
والعشرين، فالفضاء  الحادي  القرن  والنفوذ في  والمكانة  للقوة  الحقيقي 
بالكثير من مصادر  ارتباطه  المعرفة بحكم  ركائز اقتصاد  أصبح ركيزة  من 
المعلوماتية المستمدة من األقمار الصناعية العاملة في مجال االتصاالت 
النقل والسفر والطيران  بها من حركة  يرتبط  الجوية وما  األحوال  ومراقبة 
وغير ذلك؛ وليس أدل على هذه التحوالت من دخول الشركات عابرة القارات 
مجال الفضاء جنبًا إلى جنب مع األنشطة الحكومية، فهناك شركات لرجال 
 ”Space X اكس  »سبيس  شركة  مؤسس  ماسك  آيلون  مثل  أعمال 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  بيزوس  وجيف  التنفيذي،  ورئيسها 

مشروع بناء  مدينة المريخ
أول مستعمرة بشرية على الكوكب 
األحمر بحلول عام 2117
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“أمازون”، امخرطت منذ سنوات في هذا السباق وتضخ فيه استثمارات 
يسعى  اإلطار  هذا  وفي  هائل؛  مستقبلي  ثرورة  مصدر  باعتبارها  ضخمة 
“بيزوس” إلى بناء قاعدة بشرية فضائية على القمر في عام 2024، بينما 
واالمارات  المريخ.  كوكب  على  بشرية  مستعمرة  لبناء  “ماسك”   يسعى 
بطبيعة الحال باتت منذ سنوات في خضم هذا السباق التنافسي العالمي، 
فعقب تحقق هدف وصول “مسبار األمل” في مداره في كوكب المريخ، 
يجري العمل على هدف أكبر وأكثر طموحًا وهو بناء أول مستعمرة بشرية 
على الكوكب األحمر بحلول عام 2117. وللوصول إلى هذا الهدف، أطلق 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
الشيخ محمد  السمو  وأخيه صاحب  الله،  رعاه  دبي،  الوزراء حاكم  مجلس 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
في 27 سبتمبر 2017، مشروع بناء مدينة المريخ، أثناء انعقاد االجتماعات 
السنوية لحكومة دولة اإلمارات، التي عقدت في العاصمة أبوظبي، وتقوم 
هذه المدينة التي سيتكلف بناؤها 500 مليون درهم إماراتي )136 مليون 
دوالر(، بمحاكاة الحياة على المريخ، بأكبر قدر ممكن من الواقعية، وداخل 
للبشر  يمكن  كيف  دراسة  الباحثون من  بالمدينة سيتمكن  المحاكاة  مركز 
العيش في مناخ المريخ، وسيتم بناء المعامل لمحاكاة بيئة الكوكب، من 
الحرارة وعزل اإلشعاع، مما يساعد العلماء على فهم كيفية  خالل إطالق 
بالبيانات  باالستعانة  المريخ  على  والطاقة  والماء  الطعام  أنظمة  إدارة 
المعلومات  وتبادل  األمل”  “مسبار  رسائل  من  المستمدة  والمعلومات 
األوروبي.  واالتحاد  والصين  المتحدة  الواليات  في  الدوليين  الشركاء  مع 
وكانت بداية االعالن رسميًا عن هذه الخطة الطموح في فبراير2017، خالل 
السمو  للحكومات، حيث شارك صاحب  الخامسة  العالمية  القمة  مؤتمر 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األمريكي  والرئيس  ايلون ماسك  بينهم  وكان من  الحضور،  نهيان مع  آل 

األسبق باراك أوباما، رؤية االمارات لوضع 600,000 إنسان على الكوكب 
 .2117 المريخ  مشروع  باسم  والمعروفة  المقبل،  القرن  بحلول  األحمر 
المهندسين  فريق من  قبل  القمة من  المشروع في  عناصر  ُعِرضت  وقد 
والعلماء والباحثين اإلماراتيين، وتضمنت مفهومًا لمدينة مأهولة ستبنيها 
الروبوتات. كما عرضت جوانب من نمط حياة السكان، مثل وسائل النقل 
والبنية  الغذاء،  سيزرعون  وكيف  الطاقة،  سيولدون  وكيف  المستخدمة، 
التحتية التي سيبنونها، والمواد التي ستستخدم لبناء المستعمرة. مفهوم 
الطبيعة  إلى  وبالنظر  المريخ.  سطح  على  األولى  للمستوطنات  تخيلي 
الطويلة األمد لهذا المشروع، فسيجري تقسيمه إلى مراحل متعددة والتي 
سُتنفذ على مدى العقود القليلة القادمة. ما يعني أن دولة اإلمارات لم 
تنضم فقط إلى “ نخبة استكشاف المريخ”، ولكنها تنضم أيضًا للمجتمع 
لمائة سنة  االمارات تخطط  أن  يعني  الفضاء. وهذا  الدولي لمستكشفي 
التي  المتطورة  الدول  استراتيجية تضعها في مصاف  تمتلك  وان  قادمة 
تدرس خطواتها المستقبلية بكل دقة وعناية من أجل إدارة الموارد الطبيعية 
المقبلة  لألجيال  ويحقق  شعوبها  يخدم  بما  والبشرية  والعلمية  والمادية 
وثابتة  قوية  تنموية  معطيات  من  مستمدة  عالمية  تنافسية  مستويات 
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وتمتلك آليات تطورها ونموها المستدام. 
عربيًا  المسبوقة  غير  االمارات  دولة  تجربة  تؤكد 
تخطيط  إلى  يستند  الفضاء  ارتياد  أن  واقليميًا 
األولى  المؤشرات  ولدت  حيث  دقيق،  علمي 
عام  األمل”  “مسبار  تحقق مؤخرًا من خالل  لما 
التي  الوطنية،  الفضاء  وكالة  بدأت  حين   ،2006
 ،)MBRSC( يديرها مركز محمد بن راشد للفضاء
وأنتج  الجنوبية،  كوريا  مع  المعرفة  نقل  برنامج 
الصناعية  األقمار  من  مجموعة  التعاون  هذا 
و   DubaiSat-1 ذلك  في  بما  األرض،  لرصد 
 2009 عامي  في  ُأطلقت  والتي   ،DubaiSat-2
يسمى  نانوي  صناعي  قمر  وتبعها  و2013. 
 ،2018 عام  وفي   ،2017 عام  في   Nayif-1

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، أول قمر صناعي لالستشعار عن بعد 
 Khalifa  ُصمم وُصّنع في دولة اإلمارات بنسبة ٪100 وهو خليفة سات
للتكنولوجيا  نوعية  نقلة  يعتبر  والذي   ،2017 عام  إطالقه  تم  الذي   Sat
وشملت  خالصة،  إماراتية  بكفاءات  ُاطلق  أنه  خاصة  اإلماراتية،  الفضائية 
في  اإلغاثة  وخطط  عمليات  وإدارة  المناخية،  التغيرات  اكتشاف  مهامه 
حاالت الكوارث، ومتابعة السفن وتقديم معلومات عن اتجاهها وسرعتها، 
باإلضافة إلى رسم خرائط وتضاريس لجميع أنحاء العالم. وبموازاة الجهود 
المجال  هذا  في  الكبيرة  االماراتية  الجهود  مأسسة  خطط  جاءت  البحثية 
للفضاء”  اإلمارات  “وكالة  إنشاء  عن  اإلعالن  تنظيميًا من خالل  وتأطيرها 
عام 2014  بموجب مرسوم بقانون اتحادي؛ نص على إنشاء وكالة للفضاء، 
ف القطاع الفضائي بأنه “يشمل جميع األنشطة والمشاريع والبرامج  وعرَّ
وبّين  لألرض”.  الجوي  الغالف  يعلو  الذي  الخارجي  بالفضاء  العالقة  ذات 
المرسوم أن الوكالة تهدف إلى تنظيم الجهود اإلماراتية في الفضاء، وتقديم 
كل الدعم الالزم لها، باإلضافة إلى تشجيع استخدامات العلوم والتقنيات 
المختلفة )عقد  الدولية  الشراكات  الفضائية وتطويرها وتنميتها من خالل 
الجوي  الغالف  فيزياء  مختبر  مع  شراكات  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز 
بجامعة  الفضاء  علوم  ومختبر  بولدر،  كولورادو،  جامعة  في  والفضاء 

كاليفورنيا، بيركلي؛ وكلية استكشاف األرض والفضاء بجامعة والية أريزونا، 
كما تعاون مع كلية لندن الجامعية، التي أنتجت تقرير “تحليل القيمة” حول 
التوجيه  تقديم  عن  فضاًل  مستقبلها(،  لتغيير  للفضاء  اإلمارات  استخدام 
إضافة  الحيوي،  المجال  هذا  في  واألكاديمي  الصناعي  للقطاع  واإلرشاد 
إلى تحديد األنشطة الفضائية التي يمكن للوكاالت والهيئات غير الحكومية 
ممارستها في الدولة، وهدفت الوكالة إلى الوصول إلى كوكب المريخ عبر 
مسبار المريخ خالل سبعة سنوات، وهو ماتحقق فعليًا خالل المدى الزمني 
المحدد لذلك. وتشير االحصاءات إلى مدى تطور قطاع الفضاء في دولة 
االمارات  في غضون سنوات محدودة، ليشمل حاليًا 10 أقمار اصطناعية 
مدارية، و8 أقمار اصطناعية جديدة قيد التطوير، وقد استثمرت االمارات 
من  أكثر  وهناك  الفضاء،  بقطاع  دوالر(  مليارات   6( درهم  مليار   22 نحو 
50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية داخل اإلمارات بما في ذلك شركات 
عالمية وشركات ناشئة، كما أصبح قطاع الفضاء في الدولة يضم أكثر من 
3100 موظف، 34 في المائة منهم سيدات يعكس وجودهن حقيقة دور 
المرأة االماراتية الفعلي والجاد في المشاركة في عملية التنمية والتطور في 
البالد، حيث تمثل الكفاءات  النسائية نحو %80 ن الفريق العلمي الخاص 
في  النساء  مشاركة  إجمالي  )تبلغ  النساء  من  األمل«  »مسبار  بمشروع 

إجمالي مشاركة النساء في

اإلماراتي الفضاء  مشروع 
ككل 34٪ وتمثل الكفاءات النسائية 
نحو 80 ٪ من الفريق العلمي 
لمسبار األمل
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مشروع الفضاء االماراتي ككل نحو 34%( 
وهي النسب األعلى عالميًا لمشاركة المرأة 
بقطاع  الخاصة  والمشاريع  المهام  في 
وخبيرات  مهندسات  عالمات،  الفضاء. 
إماراتيات، في عالم الفضاء. وهنا البد من 
الوزيرة المسؤولة عن مشروع  االشارة إلى 
معالي  هي  الطموح  الفضاء  استكشاف 
للتكنولوجيا  دولة  وزيرة  األميري  سارة 
المتقدمة )34 عامًا(، والتي اختيرت   على 
امرأة   100 ألكثر   BBCالـ شبكة  قائمة 
 ،2020 عام  في  العالم  في  وإلهامًا  تأثيرًا 
للمريخ  اإلمارات  مهمة  سارة  تقود  حيث 
مجلس  رئاسة  مسؤولية  وتتولى  بنجاح.. 
كفاءة  وهي  للفضاء،  اإلمارات  وكالة  إدارة 
دولة  وزيرة  منصب  تشغل  شابة  اماراتية 
منذ  باإلمارات  المتقدمة  العلوم  لشؤون 
19 أكتوبر 2017، وقد انضمت معاليها إلى 
مسؤولة  دولة  كوزيرة  االتحادية  الحكومة 

عن ملف العلوم المتقدمة بهدف بناء اقتصاد قائم على 
المعرفة والبحث العلمي.وتولت رئاسة “مجلس علماء 

وقائد  مدير  ونائب   ،2016 فبراير  منذ  اإلمارات” 
الستكشاف  اإلمارات  “مشروع  العلمي  الفريق 
منذ  للفضاء”  راشد  بن  محمد  “مركز  في  المريخ” 
2016، كما أنها عضو المجلس االستشاري لمجلة 
للعموم”،  العلوم   – العربية  ساينس  “بوبيوالر 
بن  محمد  لـ”جامعة  االستشاري  المجلس  وعضو 
زايد للذكاء االصطناعي” منذ أكتوبر 2019. وبدأت 

الصناعي  القمر  مشروعي  في  كمهندسة  مسيرتها 
“دبي سات1-” و”دبي سات2-″، وكانت ضمن الفريق 

الذي حدد برنامج تطوير القمر الصناعي »خليفة سات«.

المســـمى  األمـــل”:  “مســـبار 
والسياق الحضاري والثقافي

من دون تعمق في البحث والتحليل، يبدو 
“األمل”  صفة  بين  وجلي  واضحًا  االرتباط 
ورسالتها  ومبادئها  االمارات  قيم  وبين 
العربي  محيطها  في  واالنسانية  الحضارية 
مهمة  أن  الدالئل  تؤكد  حيث  واالقليمي، 
منظومة  من  جزء  هي  المريخ  استشكاف 
مع  تنافس  حالة  في  دائهًا  نفسها  تضع 
إدراكًا  أخرى،  تارة  اآلخرين  ومع  تارة  الذات 
على  أن  الرشيدة  وقيادتها  االمارات  من 
الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر 
في  كبرى  مسؤوليات  العربي،  عالمنا  بها 
حشد الطاقات وحفز ماليين الشباب العربي 
للمستقبل  بتفاؤل  النظر  على  وتشجيعهم 
النموذج  وبناء  األمل  صناعة  خالل  من 
الملهم الباعث على الفخر واالعتزاز بالذات 
أن  الرشيدة  القيادة  تدرك  حيث  العربية، 
كنموذج  ومسؤولياتها  االمارات  دور 
قيادة  عليها  يمليان  ملهم  عربي 
جهود العرب المعرفية والسعي 

الستئناف الحضارة العربية.
السمو  صاحب  أكد  وقد 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
ـ حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
)مسبار  »انطالق  أن  ـ  الله 
التاريخية  رحلته  في  األمل( 
إلى كوكب المريخ حاماًل شعار 
دولتنا )ال شيء مستحيل( يشكل 
إنجازًا وطنيًا وعربيًا ودفعة إماراتية 

انطالق 
األمل(  )مسبار 
في رحلته التاريخية إلى 
كوكب المريخ حاماًل 
شعار دولتنا )ال شيء 
مستحيل( يشكل إنجازًا 
وطنيًا وعربيًا
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أشار  الفضاء«، كما  العالمية في مجال  المعرفة  بناء  متقدمة في مسيرة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، إلى أن اختيار االسم قد تم من بين 
»آالف االقتراحات، ألنه يبعث برسالة تفاؤل إلى ماليين الشباب العرب«، 
المساهمة  كبيرا في  دورا  ذات مرة  العربية  الحضارة  »لعبت  وقال سموه 
في المعرفة اإلنسانية، وستلعب هذا الدور مرة أخرى. مسبار األمل يجسد 
ثقافة االحتماالت المتجذرة بعمق في نهج اإلمارات وفلسفتها ورحلتها في 
تسريع التنمية«، وفي االتجاه ذاته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان »نبارك لإلمارات والعرب بوصول مسبار األمل لمداره«. ويمثل 
الرائد  االماراتي  االنجاز  الرشيدة على وضع  القيادة  الحرص من جانب  هذا 
صناعة  في  ورسالتها  االمارات  لدور  تجسيدًا  العربي،  سياقه  في  اقليميًا 
اليأس  براثن  من  العربي  الشباب  ماليين  وانتشال  االيجابية  ونشر  األمل 
واالحباط، الناجم عن انتشار األزمات التنموية واألمنية والسياسة في بقاع 
كثيرة من منطقتنا العربية، وفي ظل تفشي جائحة “كورونا” التي تسببت 
في مزيد من المعاناة االنسانية عربيًا وعالميًا، يصبح  أكثر ما يحتاجه الجميع 
اآلن إلحاحًا، هو بارقة أمل وأخبار ايجابية تشيع األمل في امكانية تجاوز هذه 
المرحلة بكل آالمها ومعاناتها، فالجميع يعرف أن الحياة ستمضي على كل 
حال، ولكننا جميعًا بحاجة أيضًا إلى أن ترى ضوءًا في نهاية النفق، وأن نرى 
من يفكر ويخطط لمرحلة مابعد »كورونا«، ما يعني أن البشرية تحتاج بشدة 
إلى ملهمين جدد يقودونها إلى دروب المستقبل وتجاوز آثار هذه المحنة. 
والمؤكد أن شعوبنا العربية هي األكثر احتياجًا لبث روح االيجابية وانتشال 
الشعوب من أجواء سلبية تكاد تسيطر على الجميع، فالعرب يحتاجون إلى 
بث الهمم واستنهاض االرادات أكثر من غيرهم ألن هذا الوباء قد ضاعف 
الثقة  أزمة  فاقم  جديد  وآالم  معاناة  إليها مصدر  وأضاف  هموم شعوبنا 
كبوتها.  من  النهوض  على  وشعوبنا  دولنا  معظم  وبقدرة  العربية  بالذات 
وقد كان لهذا الربط بين »مسبار األمل« وسياقه العربي جذور بدأت بحديث 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ عن »استئناف« الحضارة العربية خالل 

القمة الحكومية التي عقدت في فبراير عام 2017، والتي أطلقها سموه 
عام  فبراير  منتصف  في  بدبي  للحكومات  العالمية  القمة  فعاليات  خالل 
البشرية وال  الحضارة  العربية مهد  إن  »المنطقة  2017، والتي قال فيها 
بد من أن يكون لدينا جميعًا أمل وتفاؤل وأنا متفائل ولدي أمل باستئناف 
الطبيعية  والموارد  المقومات  »نملك  وأضاف سموه  العربية«،  الحضارة 
في العالم العربي واإلرادة موجودة لكن األهم وجود اإلدارة على مستوى 
الحضارة  يصنع  الذي  هو  »اإلنسان  وأن  والبشر«،  واالقتصاد  الحكومات 
واإلنسان العربي يملك المقومات الحضارية والعودة من جديد واستئناف 
الحضارة«، مشدًد  سموه على أنه »ال يجب أن نفقد األمل بتحقيق التقدم 
فإن  ثم  ومن  المحيطة.  والتحديات  المشاكل  من  بالرغم  العربي  والتطور 
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لمصلحة  كبيرًا  تحواًل  كذلك  يمثل  عربي  »األمل« في سياق  وضع مهمة 
الكبرى ووكاالتها  الدول  االمارات والعرب في صناعة كانت تسيطر عليها 
الفضائية مثل »ناسا« األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية وغيرها، في تعبير 
يد  وعلى  االمارات  من  انطالقًا  العرب  لحضارة  فعلي  استئناف  عن  جلي 
هذا  وتنفيذ  قيادة  أجل  من  فيهم  واستثمرت  عليهم  راهنت  الذين  أبنائها 

المشروع العلمي الرائد، الذي يحمل شعار »ال شىء مستحيل«.
اقليميًا  دورًا  تلعب  بأن  االمارات  اهتمام  كذلك  الربط  هذا  عكس  وقد 
واقع  تغيير  في  االسهام  أجل  من  الجهود  كل  تبذل  وأن  ملهمًا،  وعالميًا 
والصراعات  العنف  أخبار  للعالم سوى  منها  يصدر  التي ال  المنطقة  هذه 
الدموية واالرهاب والطائفية وغير ذلك من أمور كارثية ُيلصق أغلبها في 
الذهنية العالمية باالسالم والمسلمين، ومن هنا تلعب االمارات دورا في 
غاية األهمية لطرح معادل موضوعي لهذه الصورة الذهنية وتقدم للعالم 
تنموي  نموذجي  لما هو سائد، سواء من خالل  او مقاباًل  نموذجًا مغايرًا 
يحظي بإعجاب وتقدير الخبراء والمتخصصين والقادة والساسة عالميًا، أو 
من خالل تحقيق انجازات علمية نوعية تثبت أن الشباب العربي قادر على 
منافسة نظرائهم في بقية دول العالم المتقدم متى اتيحت لهم الفرص 
فقط شخصيات  ينجبوا  لم  العرب  وأن  المالئمة،  والظروف  واالمكانيات 
االرهاب المعروفة للجميع بل انجبوا أيضًا رواد فضاء مثل هزاع المنصوري 
وعلماء ومهندسون إماراتيون شاركوا بكفاءة بالغة ـ بشهادة جميع الخبراء 
األجانب الذين أسهموا في بعض جوانب هذا المشروع الضخم والمعقد 
ـ  تزال  وال  ـ  لمعت  طالما  أخرى  عربية  أسماء  إلى  هؤالء  لينضم  ـ  علميًا 
في سماء العلوم والتكنولوجيا، وتجب االشارة هنا إلى أن إعداد رحلة هذا 
المسبار قد بدأت منذ أكثر من 6 سنوات وتكلفت نحو 220 مليون دوالر 
وشارك فيها فريق عمل كبيرة يضم نحو 250 مهندسًا وباحثًا إماراتيًا شابًا.

عن  تعبيرًا  يمثل  عربي  سياق  في  األمل«  »مسبار  وضع  فإن  وبالتالي 
لمسؤولياتها  االمارات  تحمل  بوضوح  يجسد  إماراتي  استراتيجي  توجه 
إلى  االشارة  يمكن  ذلك  وفي  كافة،  العربية  الشعوب  من  أشقائها  تجاه 
»تغريدة« صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي قال فيها 

تحول  نقطة  هو  األمل  »مسبار  إن 
في  واإلسالمي  العربي  للعالمين 
مجال الفضاء ... الوصول للمريخ لم 
يكن هدفًا علميًا فقط، بل هدفه أن 
نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا 
شىء  ال  وبأنه  قادرون،  بأننا  العربي 
تختصر  األمل  قوة  وبأن  مستحيل، 
والسماء«.  األرض  بين  المسافة 
األمل«  »مسبار  اعتبار  أن  يؤكد  ما 

إنجازًا عربيًا وإسالميًا يعكس توجهًا استراتيجيًا وطنيًا إماراتيًا ينطوي  على  
حضاري وانساني لنشر التفاؤل والسعادة والطاقة االيجابية وصناعة األمل 
وانتشال ماليين الشباب العربي من براثن واقع تنموي بائس، أو الحيلولة 
دون سقوطهم في مربع اليأس واالحباط وبراثن الفكر االرهاب المتطرف.

من  المتوقعة  العلمية  والعوائد  للجوانب  الكبري  األهمية  قدر  وعلى 
والجوية  المناخية  األحوال  لدراسة  األمل«  »مسبار  االمارات  دولة  إرسال 
على الكوكب األحمر، فإن هناك جوانب أخرى ال تقل أهمية، وتتمثل في 
واقليميًا،  عربيًا  المسبوقة  غير  الخطوة  هذه  عليها  تنطوي  التي  الرسائل 

وما تحمله من محفزات لألجيال الحالية والمقبلة بقدرة االنسان االماراتي 
الدول  في  الهائل  والبحثي  العلمي  والتطور  التقدم  مواكبة  على  والعربي 
وتأتي  السليم.  والتخطيط  واألدوات  الظروف  له  توافرت  ما  إذا  الكبرى، 
رسالة اإلرادة والتصميم والتحدي هي من بين الرسائل المهمة التي حملها 
»مسبار األمل« معه إلى المريخ،  ففريق العمل الوطني الشاب الذي يقف 
وراء هذا المسبار يمضي في طريق لم تسبقه فيه سوى خبرات دول قالئل 
واالتحاد  وروسيا  المتحدة  الواليات  هي 
أهم  أحد  بحد  وهذا  والهند،  األوروبي 
متمثلة  العلمي،  االنجاز  هذا  مكاسب 
في بناء الطاقات الوطنية الشابة القادرة 
على  والقفز  المسؤولية  تحمل  على 
والطموحات  األحالم  وتحويل  الصعاب 
ملهمة  ذاته  بحد  والتجربة  حقائق.  إلى 
لألجيال الجديدة، وتمنح الشباب طاقات 
األمل الالزمة للنظر للمستقبل بإيجابية 
محطيها  في  االمارات  دولة  مسؤوليات  أهم  إحدى  هي  وهذه  وتفاؤل، 
الجغرافي واالستراتيجي، فصناعة األمل باتت ضرورة مّلحة في منطقة ال 
تصدر للعالم سوى األخبار السيئة وأنباء الحروب والصراعات. وقد اعتادت 
صناعة  وتحويل  والعراقيل  الصعب  وتحدي  األخطار  مجابهة  االمارات 
الفرص، ولعل بناء الدولة ذاتها منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 
1971 على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ـ طيب الله ثراه ـ هو مثال على قهر الصعاب وتحدي الواقع وصهر القدرات 
الكثيرون  يعتبره  ما  على صناعة  قادرة  ناجحة  الوطنية في منظومة عمل 

وضع »مسبار األمل« في 
سياق عربي يمثل تعبيرًا عن توجه 

استراتيجي إماراتي يجسد بوضوح 
تحمل االمارات لمسؤولياتها تجاه 

أشقائها من الشعوب العربية كافة
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مستحياًل. 

تقدير عالمي كبير لإلنجاز التاريخي
كوكب  مدار  اإلماراتي  األمل  مسبار  بدخول  األمريكية  الخارجية  أشادت 
دخول  بحماس  شاهدنا  »تويتر«  موقع  على  تغريدة  »في  قائلة  المريخ 
أول  األمل  ...يعتبر مسبار  اليوم  المريخ  مدار  إلى  اإلماراتي  األمل  مسبار 
مركبة من 3 مركبات فضائية تصل إلى المريخ في فبراير، واإلمارات هي 
خامس دولة في التاريخ تصل إلى المريخ، تهانينا لهم«، وأضافت الخارجية 
األمريكية: نفخر بالعمل مع مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء، ويذكر أن 
مهمة “مسبار األمل” قد تمت متابعتها عن كثب من جانب جورج ساالزار، 
قائد االنضباط الفني لواجهة اإلنسان والحاسوب، بمركز مركز لندون بي 
جونسون للفضاء، التابع لوكالة “ناسا”، وفي تعليقه على مهمة “مسبار 
“إنني  عربية  نيوز  سكاي  لموقع  خاص  حديث  في  جونسون  قال  األمل” 
أمر في  المريخ، وأعتبرها  بيئة  الهامة لفهم  العلمية  المساهمات  أن  أرى 
جوانب  العديد من  بعد  تفهم  لم  اإلنسانية  أن  إلى  األهمية، مشيًرا  غاية 
األرض ستمضي  األهم؛ هل  السؤال  تغيرها، طارًحا  المريخ وكيفية  بيئة 
في نفس المسار؟«.وأضاف: “المهمة ستكون مصدر إلهام مفيد لفهم 
ديناميكيات المناخ وخريطة الطقس العالمية”، مشيرا إلى أن “أننا لم نفهم 
بعد سبب فقدان المريخ لألوكسجين والهيدروجين في الفضاء«. وأوضح: 
“فهم المناخ المتغير للمريخ، الذي بدوره قد يساعدنا على فهم بيئة األرض 
البعثة  التي من شأنها أن تخبر مخططي  البيانات  المتغيرة للمناخ. أيضا، 
كيفية االستعداد لمهام جديدة إلى المريخ في المستقبل، خاصة رحالت 

البشر على المريخ”.
في  العلمية  المهام  إلدارة  المشارك  المدير  زوربوشين  توماس  هنـأ 
وكالة “ناسا” دولة االمارات بنجاح وصول “مسبار األمل” إلى المريخ” 
االمارات  دولة  خطوة  إن  “تويتر”  موقع  على  له  “تغريدة”  في  وقال 

الجريئة الستشكاف المريخ ستلهم الكثير من الدول لتحذو حذوها”.
إلى  الروسية أن وصول “مسبار األمل  قالت وكالة الفضاء االتحادية 
وجهته يمثل انجازًا مهمًا، وأن المهمة نجحت بالفعل بغض النظر عن 
نتائج سائر مراحلها، ونهنىء دولة االمارات على هذا االنجاز العظيم، 
والشغف  الطموح  أن  للعالم  اثبت  االماراتي  المسبار  أن  إلى  الفتة 
المصحوب بإرادة سياسية يمكنه أن يدفع دولة شابة لالنضمام إلى 
نادي القوى العالمية في مجال بحوث الفضاء. ونوهت وكالة الفضاء 
خططنا  مع  كبير  حد  إلى  يتشابه  األمل”  “مسبار  أن  إلى  الروسية 
بيانات  أي  على  والحصول  األحمر  الكوكب  الستكشاف  المستقبلية 
ذات صلة من وسائل علمية مختلفة سيعزز فهمنا للظواهر الطبيعية 
السوفيتي  االتحاد  وريثة  روسيا  )تعتبر  الكوكب  هذا  يشهدها  التي 
السابق الذي كان اول من أرسل مهمات الستشكاف المريخ في عام 
1971 ثم 1973، وجاءت بعده الواليات المتحدة التي ارسلت 8 مهام 

ناحة الستكشاف المريخ بين عامي 1976 و2018.
ينظر  العالم  أن  للفضاء  الفرنسي  المركز  رئيس  لوغال  ايف  جان  أكد 
على  صاعدة  كقوة  األمل”  “مسبار  إطالقها  بعد  االمارات  دولة  إلى 
المستوى العالمي، الفتًا إلى ان نشاطها الفضائي أصبح له موطىء 
االمارات  قادتها  التي  األولى  العربية  االستكشافية  الرحلة  وأن  قدم، 
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أن  إلى  الفضاء وعلومه”، مشيرًا  الكبار في عالم  “تضعها ضمن مصاف 
الكثير  الشىء  منها  وتنتظر  كثب،  عن  األمل”  “مسبار  تتابع مهمة  فرنسا 

مقابلة  في  لوغال  وقال  والعلوم”.  للعلم  خدمة 
انطالق  ومنذ  عالميًا  العادة  جرت  “وام”:  انباء 
فقط  نتحدث  أن  الفضاء  لعلوم  األولى  األسس 
عن 6 قوى عالمية في مجال الفضاء هي الواليات 
والهند،  وروسيا  واليابان  والصين  وأوروبا  المتحدة 
وإذا أردنا إضافة قوة سابعة ستكون ال محالة دولة 
تعتبر  فرنسا  ان  مؤكدًا  المتحدة،  العربية  االمارات 
مجال  في  كبيرًا  أساسيًا  “شريكًا  االمارات  دولة 

الفضاء”.
الفرنسي  المركز  رئيس  لوغال  ايف  جان  أشار 
للفضاء في حديثه عن »مسبار األمل« إلى األهمية 
القصوى لهذه المهمة من خالل قوله »قبل بضعة 
الوضع  في  األرض  كانت  السنوات،  من  مليارات 
لكن  تقريبا،  شيء  كل  في  تشبهه  للمريخ  نفسه 
المريخ تحول إلى صحراء باردة مجمدة، بينما األرض 

فيها بحار ومحيطات وقابلية العيش، وإذا ما فهمنا المريخ جيدًا سنفهم 
اإلماراتية حساسة جدا  المهمة  نعتبر جميعا  لذلك  األرض بشكل أفضل، 
للعالم  ستضيف  ببساطة  ألنها  قصوى  متابعة  ونوليها  األهمية  وبالغة 

شيئا جديدا لم يكن يعرفه من قبل«.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، أن اإلمارات طورت منهجًا جديدًا 

ومبتكرًا في بناء مشروع اإلمارات الستكشاف 
المريخ “مسبار األمل”، المنتظر أن تطلقه إلى 
المقبل.وأشار  الصيف  خالل  األحمر  الكوكب 
الطموح  حول  الصحيفة  نشرته  موسع  تقرير 
االماراتي الفضائي إلى أن المنهج الجديد الذي 
في  يتمثل  المسبار  بناء  في  اإلمارات  تبنته 
خبرات  تمتلك  دول  مع  شراكة  عالقات  إنشاء 
طويلة في إرسال مركبات إلى الفضاء، وأضاف 
األخطاء  تجنب  لإلمارات  يتيح  المنهج  هذا  أن 
إرسال  عند  فيها  الوقوع  الُمتوّقع  العديدة 
إتاحة  عن  فضاًل  مرة،  ألول  فضائية  مهمة 
الذين  اإلماراتيين  المهندسين  لتدريب  الفرصة 

سيضطلعون بأدوار أكبر في المهمة المقبلة.
علوم  واستشارات  دراسات  مركز  مدير  قال 
أسامة  الدكتور  القاهرة  بجامعة  الفضاء 
يد  على  اآلن  يكتب  جديدًا  تاريخًا  إن  شلبية 
أيضًا عميد  وأشار شلبية وهو  االمارات،  دولة 
في  الفضاء  وتكنولوجيا  المالحة  علوم  كلية 
تصريحات نشرها موقع “سكاي نيوز عربية” إلى 
أنه “بخالف االنجاز العلمي والمعرفي لمسبار 
األمل، فثمة أهمية استراتيجية كبيرة للمسبار 
وهي أنه يحقق أمل علوم وتكنولوجيا الشعوب 
المتقدمة  الدول  بمصاف  التواجد  في  العربية 
في مجال الفضاء بمعنى توطين المعرفة في هذا المجال. وقال :”أهم ما 
أسعدني واثلج صدري شخصيًا ان المهمة الفضائية قام بها شباب واعد 

نعتقد أنهم مستقبل الوطن واألمة العربية”.

الخالصة
انطالقة  بالفعل  تمثل  األمل«  »مسبار  مهمة 
دولة  لتأسيس  الثانية  للخمسينية  هائلة  نوعية 
االماراتي  للصعود  هائلة  دفع  وقوة  االمارات، 
االمارات  مئوية  بحلول  العالمية  للتنافسية 
غير  العلمي  االنجاز  هذا  فإن  ثم  ومن   ،2071
المسبوق عربيًا واقليميًا هو حلقة في سلسلة 
المتفرد وطموحات  االماراتي  النموذج  نجاحات 
الثروة  يمثل  الذي  وشبابها،  االمارات  قيادة 
االماراتي  الحلم  تقود  التي  الحقيقية،  النوعية 
القرن  في  العربي  الشباب  من  نظرائهم  وتلهم 
الحادي والعشرين، وتصنع لإلمارات دورًا عالميًا 
الخبرات  وتبادل  الشراكات  على  قائمًا  جديدًا 
والمعلومات والمعارف، لتضرب بذلك المثل والقدوة على ضرورة إعالء 
والبحثية،  العلمية  كافة، والسيما  المجاالت  والتضامن في  التعاون  قيم 

من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

مهمة »مسبار 
األمل« تمثل انطالقة 

نوعية هائلة للخمسينية 
الثانية لتأسيس دولة 
االمارات، وقوة دفع 

هائلة للصعود االماراتي 
للتنافسية العالمية بحلول 

مئوية االمارات 2071



استراتيجيات58
العـدد 590 | مارس 2021

2021
آيدكس ونافدكس

النجاح الذي حققته الدورة الخامسة عشر لمعرض الدفاع الدولي »آيدكس« والدورة السادسة لمعرض الدفاع 
البحري«نافدكس« 2021 ال يؤكد فقط ريادة دولة اإلمارات في تنظيم المعارض والفعاليات، وتحويلها إلى 

صناعة تدعم االقتصاد الوطني، وإنما أيضًا يعد شهادة دولية على الثقة في نهجها الخاص بإدارة جائحة 
كورونا«كوفيد19-«، فحجم المشاركة الكبير في هذه الدورة االستثنائية جاء في توقيت مهم كان العالم 

يحتاج فيه مثل هذا النجاح الستعادة التعافي المستدام من هذه الجائحة.

نجاح استثنائي وحضور متميز 
للصناعات العسكرية اإلماراتية

بقلم: داليا السيد أحمد
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ولعل ما يضاعف من أهمية نجاح الدورة الحالية للمعرضين أنها تتزامن مع  
يضاف  نوعيًا  إنجازًا  لتشكل  لتأسيسها،  الذهبي  باليوبيل  اإلمارات  احتفال 
إلى مسيرة اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات في اآلونة األخيرة، وفي 
مقدمتها وصول مسبار األمل إلى مداره في الكوكب األحمر في شهر فبراير 
2021 ومن قبل تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وغيرها العديد 
من اإلنجازات التي تتوج رحلة خمسين عامًا من العمل والطموح ، وتدشن 

لمرحلة تنموية جديدة للخمسين عامًا المقبلة.

»آيدكـــس ونافدكس« 2021 .. مكانة متقدمة على خارطة 
المعارض الدفاعية الدولية

2021 رسخت  الكبير لمعرضي »آيدكس« و«نافدكس«  النجاح  أن   ال شك 

من مكانتهما على خارطة المعارض الدفاعية والعسكرية العالمية؛ باعتبارهما 
التطورات  آخر  على  لالطالع  دولية  منصة  تتيح  التي   المعارض  أهم  من 
االبتكارية  الحلول  وأهم  الدفاعية،  بالصناعات  المتعلقة  والمستجدات 
ناحية،  الدفاع من  أنظمة  تنفيذها في  يتم  التي  المستقبلية  والمشروعات 
وتوفير منصة هائلة للمصنعين، وشركات األنظمة الدفاعية والتكنولوجية 
الكبرى لعرض أحدث منتجاتها، والتعريف بمنتجاتها وابتكاراتها من ناحية ثانية.

المعرضين  في  المشاركين  ومستوى  الحضور  حجم  فإن  ذاته،  الوقت  في 
يعكس الجهد الذي بذلته اللجنة العليا المنظمة، لكي تكون هذه النسخة بحق 
»استثنائية«، فإجمالي الدول المشاركة في المعرضين والمؤتمر وصل إلى 
60 دولة، كان أبرزها الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين 
وفرنسا وهي الدول راعية أكبر األجنحة بجانب مشاركة 5 دول جديدة للمرة 
األولى هي إسرائيل ومقدونيا الشمالية، وأذربيجان، ولوكسمبورغ والبرتغال. 
و79 شخصية عسكرية  دفاع  وزير   77 من  أكثر  ذلك مشاركة  إلى  ويضاف 
مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافة إلى وفود عسكرية من 
82 دولة على كافة المستويات القيادية. أما على مستوى عدد الشركات فإنه 

إجمالي الدول المشاركة في 
المعرضين والمؤتمر وصل إلى

60 دولة
كان أبرزها أمريكا والسعودية والصين 
وفرنسا بجانب مشاركة 5 دول جديدة 

للمرة األولى ومشاركة أكثر من 77 وزير 
دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من 

رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافة 
إلى وفود عسكرية من 82 دولة
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قد تجاوز 900 شركة من كبريات شركات الدفاع العالمية، أبرزها لوكهيد مارتن 
ورايثيون تكنولوجيز وليوناردو اإليطالية ومجموعة نافال الفرنسية ومجموعة 
باراماونت بجنوب أفريقيا وغيرها.. فيما تتوزع المعروضات على 38 جناحا 
على مساحة عرض صافية تصل إلى 133000 متر مربع، بينها لإلمارات أكبر 
جناح يضم أكثر من 140 شركة وطنية، وهذه كلها مؤشرات تعكس تزايد 
حجم الثقة الدولية في اإلمارات وقدرتها على تنظيم هذه المعارض بكفاءة 

واحترافية عالية.
 كما أصبح معرض«آيدكس« يصنف باعتباره المعرض األول عالميًا في حجم 
الصفقات المعلنة خالل المعرض، فقد بلغت إجمالي صفقات »آيدكس«، 
منذ انطالق دورته األولى في عام 1993، وحتى  دورته الخامسة عشر في 
األول  المعرض  يعتبر  وبذلك  درهم،  195 مليار  يزيد على  ما   2021 فبراير 
الشرق  في  واألول  المعرض،  خالل  المعلنة  الصفقات  حجم  في  عالميًا 

األوسط والثاني عالميًا في الحجم والتنظيم.
هذا وقد بلغ حجم الصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية والمحلية خالل 
الدورة الخامسة عشر  لمعرض آيدكس والدورة السادسة لنافدكس حوالي  
20.957 مليار درهم )نحو 5.7 مليار دوالر( ، وهذا يعد مؤشر بالغ الداللة 
ما  وهذا  استثنائية،  ظروف  في ظل  انعقدت  التي  الدورة  هذه  نجاح  على 
أكده اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي الوكيل المساعد للصناعات 
العليا  اللجنة  رئيس  ونائب  الدفاع،  وزارة  في  الدفاعية  القدرات  وتطوير 
المنظمة للمعرض، والذي أشار إلى أن »هذه الدورة شهدت تسجيل أعلى 

قيمة صفقات للقوات المسلحة اإلماراتية في تاريخ المعرض، حيث ستلعب 
دورًا محوريًا لتصميم الخطط بعيدة المدى، وتطبيق االستراتيجيات الدفاعية 
لمواجهة  والممارسات  الحلول  أفضل  تبني  عبر  للمستقبل،  في  واألمنية 

األزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة«.
في الوقت ذاته، فإن مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي »آيدكس« 
األمنية  القضايا  لمناقشة  مهمة  دولية  نافذة  إلى  تحول  و«نافدكس« 
الخبراء  أبرز  من  نخبة  استقطاب  في  نجح  ألنه  فقط  ليس  والدفاعية، 
والمتخصصين في نظم الدفاع وتكنولوجيا األسلحة، وإنما أيضًا ألنه أصبح  
العالم من  القضايا والتحديات في  منتدى عالمي يتم خالله مناقشة أهم 
الصناعات  تطور  آفاق  إلى  التطرق  فيه  ويتم  شامل،  استراتيجي  منظور 
الدفاعية  النظريات  في  التطورات  متابعة  عن  فضاًل  وتحدياتها،  العسكرية 
واألمنية، وتسليط الضوء عليها.  وقد ناقش مؤتمر الدفاع الدولي 2021 أحد 
الموضوعات المهمة التي تستحوذ على اهتمام العالم في السنوات القليلة 
المتفوقة  والتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  حماية  كيفية  وهو  الماضية، 

وتطورهما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
واالهتمام  المؤتمر  هذا  في  الكبيرة  الدولية  المشاركة  أن  في  شك  وال 
اإلعالمي الدولي المصاحب له إنما يعكسان التقدير الكبير لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة والثقة بتوجهاتها ومواقفها التي تتسم بالحكمة واالعتدال 
األمن  أسس  تعزيز  في  رئيسيًا  عاماًل  باعتبارها  إليها  ينظر  حيث  والتوازن، 

والسلم على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

حضور متميـــز للصناعات الدفاعيـــة اإلماراتية في “آيدكس” 
  2021

  شاركت أكثر من 144 شركة وطنية في معرضي »آيدكس« و«نافدكس« 
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المساحة،  حيث  من  األكبر  يعد  الذي  اإلمارات  جناح  مظلة  تحت   2021
الستعراض إمكاناتها وقدراتها واألنظمة الحديثة والمتطورة في هذا القطاع 
متميزًا  حضورًا  الشركات  هذه  سجلت  وقد  متاحة.  ستكون  والتي  الحيوي 
به من  تتسم  بما  المشاركة  الوفود  باإلشادة من جميع  وحظيت منتجاتها 

كفاءة ونوعية وجودة تضاهي نظيراتها العالمية، ولعل أبرز هذه المنتجات:
* إنتاج أول صاروخ إماراتي كروز مضاد للسفن: كشفت »هالكن«، الشركة 
خالل  بدقة  الموجهة  الصواريخ  وتوريد  إنتاج  في  المتخصصة  اإلقليمية 

 Sky Night منظومة  عن  »آيدكس« 
صاروخية  منظومة  أول  تعد  التي   ،
المدفعية  وقذائف  للصواريخ  مضادة 
في  وُتصّنع  ُتصّمم  الهاون  وقذائف 
  SkyNight أن  في  شك  وال  اإلمارات. 
للدفاع  إماراتي  صاروخ  أول  يعد  الذي 
قدرات  يعزز  هالكن،  صنع  من  الجوي 
اإلمارات الدفاعية في مواجهة المخاطر 
والتهديدات المختلفة، خاصة أن تصميم 
بالشكل  تم  الصاروخية  المنظومة  هذه 
المخاطر  التصدى لكل  الذي يسهم في 

الحديثة، كما توفر هذه المنظومة إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق 
من السطح إلى الجو، وتستهدف الطائرات ذات األجنحة الدوارة وصواريخ 
المركبات الجوية دون طيار وقذائف المدفعية وقذائف الهاون وغيرها من 

الطائرات ذات األجنحة الثابتة ضمن نطاق يصل إلى 10 كيلومترات.
تميزها  الوطنية  الدفاعية  الشركات  واصلت  الطائرات:  صناعة  مجال  *في 
في هذا المجال، وخاصة الطائرات المسيرة، فقد عرضت شركة »أداسي« 

تم  األهداف،  على  الحوامة  المسّيرة  الطائرات  من  مجموعة  اإلماراتية 
تصميمها بكوادر إماراتية وباستخدام تكنولوجيا إماراتية. وتتميز هذه النوعية 
من الطائرات بقدرتها على التعامل مع األهداف واألخطار التي قد تواجه الجنود 
المشاة والعمليات الخاصة، حيث الطائرات ذات مراوح متعددة، باإلضافة 
إلى قدرتها  تتميز بسهولة االستخدام والنقل والتجهيز، باإلضافة  أنها  إلى 
العالية على تلبية جميع المتطلبات العملياتية، وذلك لما توفره من خيارات 
للفيديو من  الحي  البث  تتوافر فيها خاصية  تفجير متعددة، حيث  صواعق 
على متن الطائرة، وسرعة طيران عالية 
أثناء الهجوم، ومدى تشغيل يصل إلى 
10 كيلومترات. كما تتميز بقدرتها على 
بدقة،  الموجهة  الذخائر  وإطالق  نقل 
كما يمكن توافرها بإعداد »االصطدام 
المباشر«، مما يضمن مرونة مطلقة 
السيناريوهات  مختلف  تنفيذ  عند 
الوزن األقصى  يبلغ  العملياتية، حيث 
مما  كيلوجرامات،   8 الطائرة  إلقالع 
يتيح القدرة على تزويد الطائرة بنظام 
مراقبة كهروبصري نهاري وليلي لجمع 

المعلومات قبل وبعد الهجوم باإلضافة إلى الحمولة المسلحة.
*في مجال األنظمة الدفاعية: عرضت شركة »إي أو إس« لألنظمة الدفاعية، 
والتابعة لـ«توازن« في منصتها ألول مرة نظامًا متكاماًل للتصدي للطائرات 
الليزر  سالح  منها  مختلفة،  أسلحة  النظام  هذا  ويشمل  طيار،  دون  من 
الكبيرة  بالدقة  النظام  ويتميز  العالم،  حول  األحدث  يعتبر  والذي  المتطور 
الدرونز مختلفة األحجام على مسافات  العالية على تدمير طائرات  والقدرة 

  Sky Night منظومة
أول منظومة صاروخية 

مضادة للصواريخ وقذائف 
المدفعية وقذائف الهاون 

ُتصّمم وُتصّنع في اإلمارات
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عرضت  كما  كيلومترات.  ثمانية  إلى  تصل 
باألسلحة من  للتحكم  برية  أنظمة  خمسة  
نوع »R150« و»R400« على 5 آليات برية 
مختلفة، اثنان منها على آليات غير مأهولة، 
إلى جانب عرض أربعة أنظمة بحرية من نوع 
محلية  بحرية  زوارق  ثالث  على   »R400S«
تم تصنيعها في اإلمارات . وقامت الشركة 
 »R800« اآللي  التحكم  نظام  بعرض  أيضًا 
وذلك ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 
الجيل  من  النظام  ويعتبر  أفريقيا،  وشمال 

 »MK 44« الجديد من أنظمة التحكم اآللي لألسلحة، ويشمل النظام سالح
إلى صواريخ مضادة  7.62 ملم، باإلضافة  المحوري«  األميركي »والسالح 
للدروع ويتميز بخفة الوزن حيث ال يتعدى وزن النظام مع األسلحة 800 كجم.

*في مجال صناعة السفن الحربية: شهد معرض »نافدكس« 2021 تدشين 
سفينة »السعديات«، باإلضافة لزورق مرور حرس السواحل »شجاع«، الذي 

يعتبر إضافة متميزة لصرح جهاز حماية المنشآت والسواحل في الدولة.
*في مجال المركبات: شهد معرض آيدكس 2021 إنتاج الشركات الوطنية 
مركبات مدرعة جديدة،  فقد قدمت شركة الجسور التابعة لمجموعة “إيدج”، 
والمتخّصصة في تصنيع المركبات المدرعة أحدث المركبات المدرعة التي 
تمتلكها، والتي تم تطويرها لتوفير قدرات هجومية ودفاعية متقدمة للقوات 
الميدانية، وتزويدها بالمرونة والقدرة الفائقتين على التنقل والحركة، وهي 
المركبة القتالية المدرعة من طراز “ربدان 8X8 “ التي تتمتع بمزايا تشغيلية 
بإعدادات  ربدان  تتوافر مركبات  البرية والمائية، كما  التضاريس  فريدة على 
الخطوط  في  فردًا   11 يضم  طاقم  إلى  القصوى  وتصل سعتها  متنوعة، 
األمامية، وتصل سرعة مركبات ربدان إلى 100 كم/ساعة، ويمكن تزويدها 
المنّصة  الثقيل مع  العيار  أنظمة أسلحة من  بدروع حماية مختلفة، ودمج 
“مدفع يصل عياره إلى 105 ملم”، وتوفر مركبات ربدان حماية من المستوى 

الرابع ضد القذائف الباليستية واأللغام، وتم تصميم الدرع الخارجي المتطور 
النارية  والمقذوفات  االنفجارات  من  بداخلها  القوات  لحماية  ربدان  لمركبة 
والصدمات، مما يضمن نجاح المهمة، وتعتمد في تصميمها على المعايير 

الدولية.
المدولبة  العسكرية  اآلليات  إنتاج  في  الرائدة  الشركة  “نمر”،  كشفت  كما 
 6x6 و حفيت x4 4 الخفيفة والمتوسطة عن الجيل الثاني من آليات “عجبان
تؤكد  خطوة  في   »2021 »آيدكس  الدولي  الدفاع  ومؤتمر  معرض  خالل   ،
التطور في التميز التقني واألداء الديناميكي والتصميم الهيكلي النموذجي. 
االنفجارات  أثر  تخفيف  في  متقدمة  بمواصفات  الجديدة  اآلليات  وتتميز 
الحماية في  عالية من  وتوفر مستويات  البالستية،  القذائف  والحماية من 
أقسى البيئات. وبفضل تصميمها وهندستها الرامية إلى تلبية أكثر متطلبات 

المهام صعوبة. 

آفاق واعدة أمام الصناعات الدفاعية اإلماراتية
ال شك أن المستوى المتقدم الذي ظهرت به الصناعات الدفاعية والعسكرية 
اإلماراتية في معرضي آيدكس ونافدكس 2021، يفتح آفاقًا واعدة أمامها 
ويعزز من تنافسيتها في األسواق العالمية، خاصة أنها تمتلك العديد من 

أهم ما يميز الصناعات الدفاعية في 
اإلمارات أنها ترتكز على قاعدة كبيرة 
من الخبرات المواطنة التي تمتلك 
قدرات فنية عالية بالمعايير العالمية
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المقومات التي تؤهلها لذلك، لعل أبرزها:
1 - الخبرات المواطنة المؤهلة:  لعل أهم ما يميز الصناعات الدفاعية في 
تمتلك  التي  المواطنة  الخبرات  من  كبيرة  قاعدة  على  ترتكز  أنها  اإلمارات 
قدرات فنية عالية بالمعايير العالمية، وقد أثبتت هذه الكوادر كفاءتها في 
عرض منتجات الشركات الوطنية، وحظيت بإشادة الوفود وممثلي الشركات 

الدفاعية العالمية. 
2 - القدرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف الذكاء االصطناعي: 
تمتلك الشركات الوطنية الدفاعية القدرة العالية على مواكبة التكنولوجيات 
منتجاتها  بجودة  االرتقاء  في  عالية  بكفاءة  وتوظيفها  الصاعدة  العسكرية 
وتعزيز تنافسيتها في األسواق العالمية. فعلى سبيل المثال فإن المركبات 
التي تنتجها شركة »الجسور« مزودة بأجهزة االستشعار والكمبيوتر وأنظمة 
بمعالجة  تقوم  بدورها  والتي  االصطناعي  بالذكاء  العاملة  االستهداف 
المعلومات وتنظيمها بسرعة أكبر، بما يتيح وضع معايير متطورة للتحكم 
الذاتي المستقل بصورة متواصلة. كما أن شركة »إيرث« التي تتميز بأكثر من 
عقد من الخبرة المحلية والعالمية في أنظمة الدفاع، والتصوير والبصريات 
والليزر، واألنظمة ذاتية التحكم، والروبوتات، ونظم االتصاالت والمعلومات، 
تولي اهتمامًا باالستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، كما تحرص على تطوير 
عليها  يشرف  والتطوير،  البحث  مختبرات  في  متكاملة  عسكرية  ابتكارات 

ويقودها فريق يضم أفرادًا سابقين في القوات المسلحة اإلماراتية. 
للشركات  والعسكرية  الدفاعية  المنتجات  في  الدولية  الثقة  تزايد    -  3
التي  الدفاعية  الوطنية  الشركات  أن  من  ذلك  على  أدل  وليس  اإلماراتية، 
باإلشادة  منتجاتها  2021 حظيت  ونافدكس  آيدكس  شاركت في معرضي 
من  الوفود المشاركة وممثلي كبرى الشركات العالمية، لما تتسم به من 

جودة هائلة.  
للشركات  فرصًا  يتيح  العالمية  الشركات  كبرى  مع  الشراكات  تعزيز   -  4
الدفاعية الوطنية لمواكبة كل ما هو جديد في تكنولوجيا الصناعات الدفاعية 
العديد  توقيع   2021 ونافدكس  آيدكس  معرضي  شهد  وقد  العالم.  في 

خطوة  في  عالمية  شركات  مع  شراكة  التفاقيات  اإلماراتية  الشركات  من 
ستسهم في تطوير الصناعات الدفاعية العسكرية، وتجعلها أكثر انفتاحًا على 
التكنولوجيات المتقدمة في هذا المجال. ومن أهم هذه الشراكات، توقيع 
للشركات  اإلمارات  مجلس  –عضوا  اتصاالت  وأطلسلل  كيبلكورب  شركتا 
في  المتخصصة  الهندية  ساسموس  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  الدفاعية- 
التفاهم  والمرئي. وتمهد مذكرة  الكهربائي  التوصيل  أنظمة كوابل  تصنيع 
والكوابل  التقليدية  األحزمة  لتصنيع  الوطنية  القدرات  تطوير  أمام  الطريق 
المنتجات  أنواع  أجود  توفير  أجل  من  وذلك  العسكرية،  بالمواصفات 
والقطاعات  والفضاء  الطيران  المدرعة وصناعات  اآلليات  المستخدمة في 

البحرية.
كما وّقعت “نمر”، الشركة المتخصصة في إنتاج اآلليات العسكرية المدولبة 
الخفيفة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مع شركة ST Engineering، المجموعة 
العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والدفاع والهندسة، بهدف بناء أنظمة 
المحركات  بتكنولوجيا  الشركة  التزام  وتعزيز  الهجينة  الكهربائية  المحركات 
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الكهربائية الهجينة لكي تصبح أول شركة مصّنعة في الشرق األوسط تقوم 
قطاع  في  الريادية  مكانتها  يعزز  الذي  األمر  الحديثة،  الطاقة  أنظمة  بدمج 
اآلليات المدرعة. كما وقع مجلس التوازن االقتصادي – والذي يضطلع بدور 
 - اإلمارات  بدولة  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  تمكين  في  أساسي 
وشركة تروس سيز السويسرية الهندسية مذكرة للتفاهم تهدف لدعم خطط 
الشركة لتطوير تقنيات انتاج الماء من الهواء بغرض استخدامها في المجاالت 
العسكرية والمدنية. وتتميز هذه التقنية لشركة سيز السويسرية – والحاصلة 

 - اختراع  براءات  أربع  من  أكثر  على 
واستخدامها  التكنولوجي  بتطورها 
أحدث التقنيات الهندسية إلنتاج المياه 

من الهواء.

“آيدكـــس” و”نافدكس” 2021 
.. مردودات نوعية

في  تحقق  الذي  االستثنائي  النجاح  إن 
و«نافدكس«  »آيدكس«  معرضي  دورة 
من  العديد  على  ينطوي   2021

المردودات النوعية، لعل أهمها:
1 -تأكيد ريادة اإلمارات في تنظيم وصناعة المعارض على الصعيد الدولي:  
فتزايد مستوى المشاركة في المعرضين من جانب المسئولين العسكريين 
والشركات الدفاعية والتكنولوجية الكبرى من أكثر من 60 من دولة إنما يرسخ 
صورة اإلمارات باعتبارها واحدة من أهم دول العالم في تنظيم هذه النوعية 
من المعارض الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية التي تحظى باهتمام عالمي 
اإلمارات  في  الدولية  الثقة  ذاته  الوقت  في  يعكس  أنه  كما  غير مسبوق. 
وقدرتها على مواصلة تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى والمهمة حتى في 
تداعيات  بسبب  كله  العالم  يشهدها  التي  واألزمات  الطوارئ  أوقات  ظل 
جائحة »كوفيد- 19« والتي أجبرت غالبية دول العالم على تبني تدابير اإلغالق 

لمواجهة الجائحة. 

وهذه الثقة لم تأت من فراغ، وإنما من تقديم تجربة متميزة في إدارة فعاليات 
هذه الدورة بكفاءة عالية، بداية من اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية لضمان 
صحة وسالمة العارضين والمشاركين والزوار، وذلك وفق أفضل المعايير 
العالمية، ومرورًا بوضع الخطط التي تسهم في تسهيل اإلجراءات الخاصة 
للمعرضين،  والمشاركين  والزوار  واإلعالميين  والعارضين  الدولية  بالوفود 
ونهاية بتوفير بيئة مثالية إلقامة الوفود والزوار الدوليين المشاركين، تجسد 
الوجه الحضاري لدولة اإلمارات، وما تشهده من نهضة شاملة على الصعد 

كافة.
ونافدكس  آيدكس  دورة  كانت  لقد 
التطور  مستوى  على  شاهدًا   2021
المواطنة  للكفاءات  والمتقدم  النوعي 
المختلفة،  العمل  فرق  قادت  التي 
والبرامج التسويقية للترويج للمعرضين 
والتي  الدولية،  المحافل  مختلف  في 
في  الدولية  الشركات  كبرى  أقنعت 
التي  اإلغالق  قيود  رغم  المشاركة 
تفرضها العديد من دول العالم بسبب 

جائحة كورونا.  
2 - المردود التنموي واالقتصادي: ال شك أن أهمية معرضي »أيدكس« 
و«نافدكس« ال تقتصر فقط على الجوانب العسكرية والتكنولوجية، وإنما 
على  إيجابي  بشكل  تنعكس  واقتصادية،  تنموية  مردودات  أيضًا  تتضمن 
التنمية االقتصادية الطموحة لإلمارات في المستقبل، خاصة  دعم خطط 
بعد أن نجحت اإلمارات في وضع صناعة المعارض ضمن خططها التنموية، 
باعتبارها أهم روافد دعم االقتصاد الوطني، إذ يندرج المعرضان والعديد من 
المعارض التي تنظمها وتستضيفها الدولة ضمن توجه استراتيجي يستهدف 
تنويع االقتصاد، وإضافة محركات نمو قوية إليه، وتعزيز مفهوم االقتصاد 
المبني على المعرفة.  في الوقت ذاته، فإن معرض »آيدكس« يسهم بدرجة 
نجاح  خالل  من  سواء  األجنبية،  االستثمارات  من  المزيد  جذب  في  كبيرة 

آيدكس ونافدكس 2021 
شاهدًا على مستوى 

التطور النوعي والمتقدم 
للكفاءات المواطنة التي 

قادت فرق العمل المختلفة
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عالمية  اتفاقيات شراكة مع شركات  إبرام  الوطنية في  الدفاعية  الشركات 
شهيرة تتمكن من خاللها من جذب رؤوس أموال جديدة، أو من خالل نقل 
أحدث التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدفاعية لإلمارات وتطويرها، وهذا 

يمثل إضافة نوعية لالقتصاد الوطني.
في الوقت ذاته، يمثل معرض »آيدكس«، وبما يتيحه من اتصال مباشر مع 
كبرى الشركات الدفاعية والعسكرية في العالم منصة مهمة لتطوير قاعدة 
الصناعات الدفاعية في اإلمارات، كما أنه يسهم في توفير الظروف للنهوض 
الوطني،  لالقتصاد  الواعدة  القطاعات  أحد  وجعلها  الدفاعية،  بالصناعات 
وبما يواكب »رؤية أبوظبي االقتصادية » التي تعتبر قطاع الدفاع من الركائز 

األساسية التي تقوم عليها. 
3 – المردود التكنولوجي : ال شك أن معرضي آيدكس ونافدكس يسهمان 
في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، فهما يتيحان الفرص إلقامة شراكات 
والعسكرية،  الدفاعية  التكنولوجية  قطاع  في  العالمية  الشركات  كبرى  مع 
العسكرية  التكنولوجيا  على  مواكبة  أكثر  الوطنية  الشركات  يجعل  وهذا 
األهمية،  كبير من  ينطوي على قدر  أمر  المختلفة؛ وهذا  أدواتها  وامتالك 
خاصة بعد أصبح االبتكار التكنولوجي محورًا مهمًا في السياسات التنموية 
دولة  تدركه  ما  وهذا  تقدمًا،  األكثر  ولالقتصادات  الدول  لمعظم  بالنسبة 
اإلمارات التي  تعمل على بناء اقتصاد وطني قائم على االبتكار والمعرفة 

والتكنولوجيات الصاعدة.
في الوقت ذاته، فإن الفعاليات المصاحبة لمعرضي »آيدكس« ونافدكس«، 
التكنولوجي  بالتقدم  المتعلقة  األفكار  وتبادل  للنقاش  منصة  تتيح 
والتكنولوجيات الصاعدة، وتوفر أيضًا نافذة الستكشاف السبل التي يمكن 
من خاللها أن يسهم تبني التكنولوجيا في مواجهة التحديات العالمية.  وإضافة 
تكنولوجيا  استخدامات  في  التطور  يواكبان  المعرضين  فإن  سبق،  ما  إلى 
الذكاء االصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية والعسكرية في العالم، في 
اإلصطناعي«،  الذكاء  »أسلحه  األخيرة عن  اآلونة  المتزايد في  الحديث  ظل 
التي تتجاوز بكثير في قدراتها األسلحة التقليدية وغير التقليدية، وينظر إليها 
من جانب خبراء الدفاع واألمن على أنها ستكون العامل الرئيسي في حسم 

التفوق العسكري في حروب وصراعات المستقبل. 
4 - المردود السياسي: ال شك أن الفعاليات المختلفة التي صاحبت معرض 
كانت    2021 البحري«نافدكس«  الدفاع  »آيدكس« ومعرض  الدولي  الدفاع 
مناسبة مهمة إلبراز الدور المحوري الذي تقوم به دولة اإلمارات في تعزيز 
أسس األمن واالستقرار في المنطقة، فالمؤتمر الدولي المصاحب لهذين 
المعرضين  قد أتاح نافذة دولية للحوار بين العديد من المسئولين والخبراء 
في شئون الدفاع واألمن حول قضايا الدفاع والصناعات العسكرية، وتبادل 
اآلراء حول أفضل السبل لمواجهة األخطار التي تهدد األمن واالستقرار في 

المنطقة والعالم. 
في الوقت ذاته، فإن معرض الدفاع الدولي »آيدكس« بات يمثل مدخاًل مهمًا 
لتعزيز شراكات اإلمارات الخارجية مع العديد من دول العالم المتقدم، حيث 
أتاح المعرض فرصًا عديدة للدولة كي تقيم شبكة عالقات تعاونية متميزة 
مع الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري، فضاًل عن عالقات التعاون 
معرض  يجسد  كما  تكنولوجيًا.    متفوقة  أخرى  بدول  تربطها  التي  القوية 
الدفاع الدولي آيدكس دبلوماسية اإلمارات الفاعلة، ودورها في تعزيز أسس 
العديد  أن مشاركة  إذ  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  والسالم  األمن 
من دول العالم في آيدكس يتيح  للدبلوماسية اإلماراتية هوامش حركة في 

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية، ويؤهلها للقيام بدور مميز على الساحة 
الدولية، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، كما يجعل منها طرفًا محوريًا في مختلف 

الحوارات الجارية حول األمن واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
يعبر   2021 ونافدكس  آيدكس  معرضي  دورة  نجاح  فإن  ذاته،  الوقت  في 
في أحد جوانبه أجواء األمن واالستقرار التي تنعم بها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ومدى قدراتها وإمكانياتها وجاهزيتها وما تتمتع به من بنية تحتية 
قوية، خاصة في ظل ظروف وتحديات استثنائية فرضتها جائحة كورونا على 

جميع دول العالم.

خاتمة
النجاح االستثنائي لدورة معرضي »آيدكس« ونافدكس« 2021 والذي أبهر 
أن  بوضوح  أكد  الدولية  اإلعالم  وسائل  بإشادة  وحظي  المشاركة  الوفود 
دولة اإلمارات باتت بحق رائدة تنظيم المعارض الدفاعية في العالم، وأنها 
استطاعت أن تحولها إلى صناعة متكاملة لها مردوداتها اإليجابية على الصعد 
كافة، التنموية والسياسية والتكنولوجية واالقتصادية. في الوقت ذاته، فإن 
»آيدكس« بات عنوانًا لقوة اإلمارات الناعمة ووجهها الحضاري، ومؤشرًا لما 

تشهده من نهضة شاملة. 
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مستقبل الصناعات 
العسكرية

يختلف المحللون العسكريون المتخصصون في الصناعات العسكرية حول وجه مستقبل هذه 
الصناعة خالل الخمسين عاما القادمة، ويبدو أن المتسارعات األخيرة، منذ انتهاء الحرب الباردة، وحتى 
اصطياد اإلرهابي قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري اإليراني، على يد القوات 

األمريكية، في يناير 2020، والتطور التكنولوجي الهائل في هذه الصناعة، قد جعل إمكانيات التنبؤ 
بمدى تطور الصناعات العسكرية لحدود عشرة أعوام فقط، مهمة ليست سهلة.

بقلم: عبدالله السيد الهاشمي - لواء ركن طيار متقاعد
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وتغيرت  السنين،  آالف  منذ  الحروب  فيها  تشن  التي  الطريقة  تغيرت  ربما 
معها عشرات الوسائل التي تستخدم في الحرب، وربما أن فجيعة هيروشيما 
وناجازاكي باستخدام القنابل الذرية، قد جعل العالم كله يقف في حالة ذهول 
شديد، لما يمكن أن يفعله السالح العسكري حين يقتضي األمر، ولكن العالم 
أيضا استيقظ من تلك الصدمة على مسألة أخرى أكثر أهمية، وهي كيف 
تحمي اإلنسانية، في كل وقت، من االنجرار نحو استخدام األسلحة الفتاكة 
التي قد تقتل األبرياء من المدنيين، فأصبح التفكير جديا بضرورة أن تكون 
األسلحة العسكرية ذكية كفاية لتميز بين المسالم البريء وبين اإلرهابي، وأن 

ال تخطأ هدفها على اإلطالق.
لن نتحدث عن سباق التسلح العالمي، أو موازين القوى فيها، فهذا معروف 
التدخل العسكري،  ومتداول، ولن نتحدث أيضا عّما يحدث اآلن ويستدعي 
سواء بين أمريكا وإيران، أو بين تركيا وأوروبا ، أو ما تفعله تركيا في ليبيا 
وسوريا والعراق، وكذلك تهديدات كوريا الشمالية بوجود أسلحة استراتيجية 
غير السالح النووي، بل سنحاول معرفة أين تتجه بوصلة الصناعة العسكرية، 
كما  المقبلة”  الصراعات  ماهية  عن  تبلغنا  الجغرافيا  “خرائط  أن  حقا  وهل 
البدر  د.  وصفها  كما  أنها  أم  كابلن،  روبرت  الجيوسياسي  المحلل  وصفها 
الشاطري بأن “ التكنولوجيا الحديثة تجاوزت الحدود الجغرافية سواء كانت في 
األسلحة المتطورة مثل حامالت الطائرات والصواريخ العابرة للقارات وحاليا 

عسكرة الفضاء جعلت من الجغرافيا شيئًا عفا عليه الدهر”؟!؟
أيا كان الجواب، فإن جولة متفحصة في “آيدكس”، معرض الدفاع الدولي، 
التقنيات  أحدث  ويعرض  العالم.  في  الدفاع  معارض  أكبر  من  يعد  الذي 

ي، واألسلحة والمركبات العسكرية و”نافدكس”، معرض الدفاع  لبحر ا
مع  بالتعاون  أبوظبي  في  تنظيمه  يتم  الذي 

للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة 
المسلحة اإلماراتية. قد جعل معظم 

الصناعات  في  المتخصصين 
بالذهول  يصابون  العسكرية، 
يشاهدون  وهم  أخرى،  مرة 
واالبتكارات  التقنيات  أحدث 
العالمي  الدفاع  قطاع  في 
في  الهائل  بالتطور  ويشيدون 

دولة  في  الدفاع  صناعة  نمو 
التي  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

تسعى لتعزيز مساعي حفظ السالم 
هذه  خالل  من  والعالم  المنطقة  في 

االختراقات  أحدث  تسجيل  وكذلك  الصناعة 
في الثورة الصناعية الرابعة عبر قطاعات الدفاع البري 

والبحري والجوي.
التغييرات  على  تستند  ال  العسكرية  التكنولوجيا  في  المحتملة  التغييرات 
والعمليات العسكرية وأولويات ميزانيات الدفاع فحسب، لكنها تتسارع على 
التكتيكات  لتعديل  الرئيسية  العسكرية  التكنولوجية  االبتكارات  تطور  وقع 
نقاط  من  والتخفيف  الجديدة  الفرص  واستغالل  التشغيلية  والخطط 
كما  نفسها،  االحتمالية  لهذه  نتيجة  الخصوم  يطورها  قد  التي  الضعف 
مركز  بوليسي،  فورين  في  أول  زميل  أوهانلون،  إي  مايكل  الباحث  يقول 
األمن واالستراتيجية والتكنولوجيا في كتابه » التغيير التكنولوجي ومستقبل 

»التغيير  نظرية   2000 العام  في  عليه  أطلق  أو  الحرب«، 
الثوري« بأن أجهزة الكمبيوتر تشهد وتيرة عالية في الصناعات 
العسكرية والتحول نحو المركبات الجوية غير المأهولة، وتوقع 
تغيرا  التكنولوجيا ستشهد  أخرى من  فيها وجود سبع فئات 
كبيرا تشمل: أجهزة االستشعار الكيميائية، وأجهزة االستشعار 
الليزرية،  واالتصاالت  الالسلكية،  واالتصاالت  البيولوجية، 
واألسلحة  الفتاكة،  غير  واألسلحة  الالسلكي،  التردد  وأسلحة 
البيولوجية. ويعود أوهانلون، في سبتمبر 2018، ليقدم ورقة عمل 
مبتكرة  بفطنة  األمريكية  العسكرية  المنظمات  استجابة  فيها  يشرح 
مع  للتعامل  جديدة  تكتيكية  أساليب  لخلق  الروبوتات  الستخدام  وريادية 
تحديات عمليات مكافحة التمرد ومكافحة اإلرهاب المعقدة وأن المنظمات 
العسكرية األخرى حول العالم تقدًما كبيًرا في هذا المجال ولكن التحذير أيضا 
من الثغرات السيبرانية التي قد تؤثر على لعبة اإلجراءات العسكرية والتدابير 

المضادة في حال وقوع هجوم إلكتروني.
ال شك، أن ديمومة وتطور الذكاء الصناعي هي التي ستحدد ماهية مستقبل 
قوى  ووأد  للسالم  البشرية  سعي  فإن  أيضا  ولكن  العسكرية  الصناعات 
اإلرهاب والشر هو الذي سيقرر متى وكيف ستستخدم تلك األسلحة، وكيف 
يمكنها أن تكون ركيزة أساسية من ركائز حفظ السالم واألمن واالستقرار 

الذي تنشده الشعوب.
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“مسبار األمل” 
.. عنوان لقوة اإلمارات 
الشاملة   

ال يعد نجاح دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في الوصول إلى الكوكب 
األحمر في التاسع من فبراير 2021 
إنجازًا علميًا يرسخ مكانتها على 
خارطة الدول المتقدمة في مجال 
استكشاف الفضاء، وحسب، بل أنه 
يعد أيضًا تجسيد لقوتها الشاملة، 
العلمية والتكنولوجية والعلمية 
والبشرية والناعمة، خاصة بعد أن 
أصبح مجال استكشاف الفضاء 
واستيطانه أحد أهم معايير التقدم 
المعرفي والحضاري، فالوصول إلى 
الكوكب األحمر ال تحققه إال الدول 
المتقدمة علميًا ومعرفيًا، ولديها 
خبرات بشرية متسلحة بأحدث 
المعارف والعلوم.
بقلم العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد

»مسبار األمل« .. رؤية قيادة آمنت بقدرات أبناء الوطن
  نجاح مهمة »مسبار األمل« في الوصول إلى كوكب المريخ يعبر عن 
اإلمارات  تكون  أن  أهمية  أدركت  التي  الرشيدة،  للقيادة  العميقة  الرؤية 
واحدة من القوى الكبرى في هذا المجال، لتتبنى هذا المشروع الطموح، 

وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للجهات والفرق التي تقف ورائه. 
األمل«،  نجاح مهمة »مسبار  وراء  السر  كلمة  كانت  الرشيدة  القيادة  إن 
وكانت الحافز وراء إنجازها بالشكل الذي أبهر العالم أجمع، فقد استطاعت 
أن تجمع أبناء الوطن نحو هذا الحلم، وبثت فيهم روح الحماسة واإلصرار 

لتحويله إلى حقيقة، وحرصت في كل مرحلة من مراحله أن تؤكد الثقة 
في قدرات أبناء الوطن، فحينما وصل مسبار األمل إلى مداره في المريخ 
في التاسع من فبراير 2021، قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«:« أبناء اإلمارات حولوا الحلم إلى واقع 
وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة 
في سباق الفضاء الذي ظل حكرًا على عدد محدود من الدول«. فيما أكد 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
بوصول  التاريخي  اإلنجاز  إن:« هذا  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 
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مسبار األمل إلى المريخ هو أعظم احتفال بالذكرى الخمسين لقيام اتحاد 
اإلمارات.. ويؤسس النطالقتها الجديدة في الخمسين عامًا المقبلة.. مع 
أحالم وطموحات ال سقف لها، واإلنجاز الحقيقي الذي نفخر به هو نجاحنا 
العلمي  للمجتمع  نوعيًة  إضافًة  تشكل  إماراتية  علمية  قدرات  بناء  في 
العالمي«، فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة: إن« نجاح مسبار األمل 
في الوصول إلى مداره حول المريخ يمثل إنجازًا عربيًا وإسالميًا.. تحقق 
أبناء وبنات زايد، ليضع الدولة في مصاف الدول التي  بعقول وسواعد 
العلمية  النهضة  من  جديدة  عامًا   50 لـ  ويمهد  الفضاء،  لعمق  وصلت 

المستدامة في دولة اإلمارات«. 
إنها كلمات عميقة في معانيها ودالالتها تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة 
الراسخ بأن الشباب المؤهل والمتسلح بالعلم والمعرفة هو ثروة اإلمارات 
الحقيقية، ورهانها نحو تعزيز مكانتها  بين الدول المتقدمة. كما تعكس 
في الوقت ذاته رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة في 
سباق التنافسية العالمية من خالل مسار يعتمد على العلوم والتكنولوجيا 
والبحث العلمي واقتصاد المعرفة، وبما يسهم في صناعة نموذج ملهم 

قائم على االبداع واالبتكار والتميز، ال يتوقف عن 
الطموح وإنما يواصل اإلنجاز ويستعد لالنطالق 

لرحلة عمل جديدة خالل الخمسين عامًا المقبلة.

»مســـبار األمل« .. تتويج لخمسين عامًا 
من العمل واإلنجاز والطموح

هو  األمل«  »مسبار  أن  المبالغة  قبيل  من  ليس 
تجسيد لقصة نجاح اإلمارات منذ اإلعالن عن دولة 
االتحاد في بداية سبعينيات القرن الماضي بقيادة  
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
طموحة  رؤية  يمتلك  كان  الذي  ثراه،  الله  طيب 
لدولة االتحاد الفتية في أن تكون يومًا من الدول 

المتقدمة في كل المجاالت، ومن بينها مجال استكشاف الفضاء، فأثناء 
لقائه، طيب الله ثراه، في عام 1976 مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن 
والعرب جميعًا دور  أن يكون لإلمارات  يحلم  القمر، كان  إلى  أبولو  رحلة 
عظيم في مشاريع استكشاف الفضاء العالمية، بل وأعرب عن فخره بأن 
التقدم الهائل في علوم الفضاء يرجع باألساس إلى القواعد التي أرساها 

العلماء العرب منذ مئات السنين.
سبعينيات  بداية  في  االتحاد  دولة  تأسيس  مع  ولد  الذي  الحلم  وهذا   
القرن الماضي تحّول إلى طموح مشروع لدخول عصر الفضاء، وترجم في 
خطوات عمل لتأسيس قطاع وطني للفضاء. كانت نواة هذا المشروع  
التي عقدتها حكومة دولة  الحكومية  الخلوة  ُطرحت في  عبارة عن فكرة 

اإلمارات نهاية عام 2013 في جزيرة صير بني ياس. 
وفي  السادس عشر من يوليو 2014 تم اتخاذ أول خطوة عملية بإعالن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 
الفضاء،  قطاع  مسئولية  تتولى  والتي  اإلماراتية،  الفضاء  وكالة  بإنشاء 
مشاريع  في  واالستثمارات  األكاديمية  والبرامج  الشراكات  إقامة  عبر 
األبحاث والتطوير والمبادرات التجارية، ودفع عجلة أبحاث علوم الفضاء 
بالفعل  ليؤسس  للفضاء  اإلمارات  وكالة  تأسيس  وجاء  واستكشافه. 

الفضاء،  استكشاف  مجال  في  المتقدمة  الدول  نادي  اإلمارات  لدخول 
حيث عملت في أعقاب ذلك على تطوير البنية التحتية والتقنية في مجال 

الفضاء.
الذي أطلقه  الوطني للفضاء  البرنامج  2017، جاء  العام  أبريل من  وفي 
الدولة،  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
نادي  في  اإلمارات  انخراط  طريق  على  متقدمة  خطوة  ليمثل  المسلحة 
اإلمارات  دخلت   2018 العام  وفي  الفضاء.  مجال  في  المتقدمة  الدول 
عصر التصنيع الفضائي الكامل بإطالق “خليفة سات”،  وهو من األقمار 
االصطناعية المخصصة ألغراض رصد األرض، واستغرق تصنيعه أربعة 
محمد  مركز  من  عمل  لفريق  والتدريب  واالستعداد  التجهيز  من  أعوام 
بن راشد للفضاء. وتم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في 
مرافق المركز، بوساطة فريق من المهندسين والكفاءات اإلماراتية. كما 
أنه أول قمر اصطناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات 

تقنيات الفضاء التابعة للمركز.
وخالل السنوات السبع التي تمتد من  )2014-2021( كانت االستعدادات 

القيادة الرشيدة
كانت كلمة السر وراء نجاح مهمة مسبار 
األمل وكانت الحافز وراء إنجازها بالشكل 
الذي أبهر العالم
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المهندسين  من  متخصصة  فرق  خالل  من  األمل  مسبار  لرحلة  تجري 
على  القدرة  ولديها  المتقدمة،  والمعارف  بالعلوم  متسلحة  واإلداريين، 
مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي الدقيق. ولم تعترف 
مسبار  مهمة  إنجاز  في  واجهتها  التي  والتحديات  بالصعوبات  اإلمارات 
األمل، وحينما جاءت جائحة كورونا”كوفيد19-” التي أجبرت معظم دول 
العالم على إلغاء أو تأجيل مشروعاتها الكبرى، فإنها أصرت على إكمال هذه 
المهمة، وبالفعل تم انطالق “مسبار األمل” بنجاح في رحلته إلى المريخ  

في العشرين من يوليو 2020 من قاعدة مركز 
“تانيغاشيما” الفضائي في اليابان، حتى وصل 
إلى مداره في الكوكب األحمر في التاسع من 
فبراير 2021 في إنجاز نوعي  غير مسبوق عربيًا 
وإسالميًا، لتضع بهذا اإلنجاز بصمتها المؤثرة 

في النهضة العالمية.
نهاية  ليس  األحمر  الكوكب  إلى  الوصول  إن 
طموح اإلمارات، بل أنها تتطلع إلى استيطان 
على  بشرية  مستوطنة  أول  وبناء  الفضاء 
لتؤكد   ،2117 العام  في  األحمر  الكوكب 
ال  التي  المتجدد  الطموح  دولة  أنها  بالفعل 
تتوقف عن تحقيق اإلنجازات، وتسعى دائمًا 
إلى حفر اسمها بحروف من نور في سجالت 
لإلنسانية  أضافت  كدولة  اإلنساني،  التاريخ 

وأسهمت في تقدم الحضارة البشرية.  

لماذا يجسد »مسبار األمل« قوة اإلمارات الشاملة؟
إذا كانت نظريات األمن الوطني تؤكد أن القوة الشاملة ألي دولة تشمل 
مختلف الجوانب التي تعزز من دورها ومكانتها على الساحة الدولية، سواء 
كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو ثقافية أو تكنولوجية أو قيمية أو 
بشرية، فإن »مسبار األمل«، بما يعبر عنه من مشروع وطني متكامل 
السياسية  الشاملة،  اإلمارات  قوة  يجسد   فإنما  الفضاء،  الستكشاف 
واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبشرية والناعمة، ويمكن توضيح 

ذلك على النحو التالي:
1 - القوة السياسية: ال شك أن نجاح اإلمارات في الوصول إلى المريخ 
وتأثيرها  نفوذها  من  يعزز  إنما  العالم  في  فقط  دول  خمس  ضمن 
االعتبار  في  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة  الدولي،  الصعيد  على  السياسي 
حقيقة أن مجال الفضاء تحول في السنوات القليلة الماضية إلى أهم 
تصل  ال  فالدول  الدولي،  النظام  في  والنفوذ  القوة  قياس  مؤشرات 
للفضاء إال بعد أن تكون قد استوفت على األرض معايير صارمة تؤكد أنها 
التنمية والعلم والتطور  قطعت في مسيرة 
نهضة  وحققت  طويال  مشوارا  التكنولوجي 
شاملة يمكن بسهولة تلمسها في مختلف 
القطاعات ولعل هذا يفسر توجه العديد من 
المجال،  إلى االستثمار في هذا  العالم  دول 
ووضع مشروعات الستكشاف الفضاء. وقد 
أدركت اإلمارات منذ وقت مبكر هذه الحقيقة 
دول  من  واحدة  وباتت  لها،  جيدًا  واستعدت 

قليلة في نادي الفضاء.
أن »مسبار  االقتصادية: ال شك  القوة   -  2
ومتانة  قوة  جوانبه  أحد  في  يعكس  األمل« 
االقتصاد الوطني، حيث تولي دولة اإلمارات 
اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع، ألنها تدرك أن 
اقتصاد  مرتكزات  أهم  باتت  الفضاء  صناعة 
المعرفة، خاصة إذا ما تم األخذ في االعتبار حقيقة أن اقتصاديات الفضاء 
واالستثمارية  والصناعية  االقتصادية  األنشطة  مجمل  تتضمن  باتت 
مجال  في  المضافة  القيمة  ذات  الخدمات  عن  فضاًل  هذا  والتقنية، 
الفضاء، ابتداء من البحث العلمي والتطوير ومزودي الخدمات والمنتجات 

ذات الصلة بصناعة الفضاء في مختلف تطبيقاتها.
ويأتي قطاع الفضاء في مقدمة القطاعات الواعدة بما يحمله من فرص 
تدعم االقتصاد الوطني، سواء من خالل اسـتقطاب االستثمارات الدوليــة 
من  أو  الصناعـة،  بهـذه  المتخصصـة  الخـاص  القطـاع  شــركات  وجــذب 
خالل إنشاء صناعة فضائية تجارية تنافسية ومستدامة، تقوم على دعم 

»مسبار األمل« يضم 
200 مهندس وفني 

إماراتي، و»خليفة 
سات« يضم 70 

مهندس ومهندسة 
إماراتية وهذا يؤكد 

نجاح القيادة الرشيدة 
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التجارية، ودعم  االبتكار، وتعزيز روح المبادرة اإلبداعية ومشاريع الفضاء 
تطوير معايير صناعة الفضاء.

الذي  التطور  األمل«  »مسبار  يعكس  والتكنولوجية:  العلمية  القوة   -  3
حققته دولة اإلمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما يمثل خطوة 
منظومة  امتالك  في  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  نحو  متقدمة 
متكاملة للعلوم واألبحاث تسهم في دفع مسيرة التطوير قدما مدعومة 
تم تصنيع  أنه  أدل على ذلك من  ، وليس  اإلمارات  أبناء  بفكر وسواعد 

قطعة   66 وتركيب  األمل  مسبار  مكونات 
كامل  بشكل  التصويرية  لألنظمة  ميكانيكية 

في اإلمارات.
اإلمارات  استثمار  نتاج  هو  االمل«  »مسبار 
منظومة  وبناء  العصري  التعليم  تطوير  في 
قوية من البحث العلمي وتطوير بنية تقنية 
التكنولوجيا  توطين  على  والعمل  متطورة، 
وجعلها أولوية قصوى في مختلف القطاعات 
فإن  ولهذا  الفضاء.  بقطاع  الصلة  ذات 
العلمية  المكانة  من  سيعزز  األمل  مسبار 
والتكنولوجية لدولة اإلمارات، ويجمع الخبراء 
في  المسبار  نجاح  أن  الفضاء  قطاع  في 
مهمته سيعزز من العائد العلمي في األبحاث 

الخاصة باستكشاف الفضاء.
4 - القوة البشرية: » مسبار األمل« الذي تحقق بسواعد إماراتية في جميع 
مراحله هو نتاج استثمار اإلمارات في الكوادر المواطنة وتشجيعها على 
رؤيتها االستراتيجية  أدواته، ضمن  الفضاء وامتالك  االنخراط في مجال 
لتوطين هذا القطاع الحيوي بالكامل، باعتباره من القطاعات االستراتيجية 
واليوم  المواطنة.  الخبرات  من  فيها  العاملون  يكون  أن  تقتضي  التي 
لديها خبرات  التي  المواطنة  الكوادر  اإلمارات قاعدة عريضة من  تمتلك 
كبيرة في قطاع الفضاء، فالفريق الذي يقود مشروع »مسبار األمل« هو 
فريق إماراتي يضم كوكبة من الخبراء والمهندسين والفنيين المواطنين، 
وقد بلغ عددهم 200. كما أن القمر االصطناعي »خليفة سات« يضم 70 

مهندسة ومهندسًا إماراتيًا، وهذا إنما يؤكد نجاح رهان القيادة في دولة 
اإلمارات على الكوادر المواطنة في قيادة مشروعها الطموح الستكشاف 

الفضاء وتحقيق المزيد من اإلنجازات النوعية فيه خالل الفترة المقبلة.
5 - القوة الناعمة لإلمارات: يعبر »مسبار األمل« في أحد أبعاده عن القوة 
العلمية تستهدف خدمة  المسبار  اإلمارات، فمهمة هذا  لدولة  الناعمة 
البشرية والمساهمة في تحسين جودة الحياة على األرض من خالل تحقيق 
للمريخ  الجوي  الغالف  في  المناخية  للتغيرات  أعمق  جديدة  اكتشافات 
وباختالف  اليوم  مدار  على  بيانات  وجمع   ،
العديد  وغيرها  ببعضها،  ومقارنتها  المواسم 
من األهداف الطموحة التي تصب في خدمة 
دول  لجميع  البيانات  هذه  وتوفير  البشرية، 
استكشاف  على  البشرية  لمساعدة  العالم، 
رسالة  مع  ينسجم  وهذا  األحمر،  الكوكب 
اإلمارات الحضارية واإلنسانية التي تسخر كل 
إمكانياتها ومواردها وطاقاتها من أجل خدمة 
الحضاري  التطور  في  واالسهام  البشرية، 
األمل  مسبار  فإن  ولهذا  العالمين؛  والعلمي 

سيعزز من قوة اإلمارات الناعمة في العالم. 

خاتمة
لقد أصبح »مسبار األمل« أحد عناوين التميز 
والريادة اإلماراتية وفقًا للمعايير العالمية التي تصنف مكانة الدول ودرجة 
تأثيرها السياسي استنادًا إلى اسهاماتها العلمية والتكنولوجية، فوصول 
المسبار إلى مداره في الكوكب األحمر عزز من مكانة اإلمارات على خارطة 
الدول المتقدمة في مجال استكشاف الفضاء، فهي الدولة الثالثة عالميًا 
إلى تصل إلى الكوكب األحمر من المحاولة األولى، والخامسة عالميًا التي 
تمتلك برنامج طموح الستكشاف الفضاء، ولم تكن تحقق هذا اإلنجاز إال 
ألنها عملت على امتالك األدوات العلمية والتكنولوجية والبشرية التي 
تمكنها من ذلك، ولهذا استحقت عن جدارة أن ُيطلق اسمها بين الكبار في 
نادي الفضاء الدولي بل وفي مختلف مجاالت التقدم العلمي والحضاري. 

اإلمارات الدولة الثالثة 
عالميًا التي تصل 

إلى الكوكب األحمر 
من المحاولة األولى، 

والخامسة عالميًا التي 
تمتلك برنامج طموح 
الستكشاف الفضاء
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تفرض الحرب المختلطة الحديثة تحديات ال حصر لها، ويفقد عدد كبير من الجنود حياتهم في ساحة العمليات، 
ليس بسبب العمليات القتالية المباشرة، بل بسبب عوامل أخرى أيضا مثل العبوات البدائية الناسفة 
improvised explosive device )IED( واأللغام. وهنا يأتي الحل السحري ممثال في مركبة نقل المشاة 
التكتيكية والخدمات TITUS )Tactical Infantry Transport & Utility System( التي تعد أحدث جيل من 
المركبات المدرعة ذات الدفع السداسي التي أنتجتها Nexter and TATRA Truck، والتي نجحت في إثبات 
حضورها بقوة خالل معرض الدفاع الدولي )أيدكس( 2021 في أبوظبي.

المركبة المدرعة 
TITUS تتخطى موانع 
الحرب المختلطة
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درجات  أقصى  لتأمين  وتصنيعها  جرى تصميمها  التي  المركبة،  وتقدم 
التهديدات غير المتكافئة مثل خفة الحركة  الحماية، ردا قويا على كافة 
كشفت  أن  وسبق  االستخدام.  ومرونة  الهندسي  والتصميم  والحماية 
المركبة النقاب عن نفسها خالل معرض معدات األمن والدفاع الدولي 

DSEI   في لندن عام 2013.
إلنتاج  وتقنياتها  خبراتها  أفضل  تسخير  Nexter في  نجحت شركة  وقد 
المركبة TITUS التي تأتي لتكمل سلسلة طويلة من المركبات الشهيرة 
 )VBCI )IFV ودبابة المشاة القتالية Leclerc مثل دبابة القتال الرئيسي
والمركبة المحمية ذات الدفع الرباعي والحماية الفائقة المضادة للكمائن 
واأللغام ARAVIS التي نجحت كلها في إثبات قدراتها القتالية في العديد 

من مسارح العمليات المختلفة على مستوى العالم. 
وتضم المركبة TITUS من إنتاج شركة Nexter عدة فئات مختلفة مثل 
اإلسعافات  ومركبة  القيادة  مركز  مركبة  الهدف  على  االستحواذ  مركبة 
تغطي  فيما  ملليمترا،   120 عيار  آلي  بمدفع رشاش  المجهزة  والمركبة 
الفئات األخرى عدة مجاالت مختلفة مثل المناطق الحضرية ودعم خفة 
الحركة وقطر اآلليات المعطوبة وإعادة اإلمداد، وكلها فئات متاحة أمام 

العمالء عند الطلب.
واستغرقت  المتالحقة،  التطورات  من  لسلسة  المركبة  خضعت  وقد 
الشركة عامين من عمليات التطوير الداخلي واالستثمار قبل أن تتمكن 
من إنتاج مركبة مدرعة مدولبة منخفضة التكلفة. وبفضل قدرتها على 
كافة  تلبية  قادرة على   TITUS المركبة عائلة  والتوسع أصبحت  التطور 
المجاالت ومواجهة التهديدات المختلفة في عالم ملئ بالتقلبات. فمن 
مركبة لنقل المشاة إلى مركبة لدعم العمليات والخدمات القتالية، ومن 
مركبة لتنفيذ عمليات حفظ السالم إلى مركبة لمكافحة التمرد، لتكون 

المركبة TITUS قد نجحت في وضع التكنولوجيا في قلب الحدث.
العسكرية  األسواق  احتياجات  لتلبية   TITUS المركبة  تصميم  ورغم 
و   .TATRA TRUCKS Inc أن شركتي  إال  وآسيا  األوسط  الشرق  في 
من  المشترك  تعاونهما  تعزيز  على  وافقتا   NEXTER SYSTEMS
إنتاج المركبة TITUS الحديثة الجديدة اعتمادا على شاسيه معدل  أجل 

.TATRA TRUCKS Inc سداسي الدفع من إنتاج شركة
 .TATRA TRUCKS Inc شركة  ستكون  التعاون  هذا  لبنود  وطبقا 
والمناقصات  العطاءات  تجهيز  عن  مسؤول  رئيسي  كمقاول  مسؤولة 
المسلحة في جمهوريتي  للقوات  المخصصة   TITUS المركبات ودمج 
التي   NEXTER SYSTEMS شركة  من  بدعم  وسلوفاكيا  التشيك 

ستتولى مسؤولية التصميم.
المبيعات  لشؤون  األقدم  اإلدارة  مجلس  رئيس  ترافيرت،  أوليفر  وقال 
لتوطين  تتطلعان   TATRA و  Nexter “شركتي  إن   ،Nexter بمجموعة 
اإلقليمية  الدول  أمام  الفرصة  فتح  أجل  اإلمارات من  داخل  منتجاتهما 

لنقل التكنولوجيا والحصول على التقنيات العالمية”.

التسليح
تمثل المرونة ميزة كبيرة، حيث يمكن تجهيز المركبة TITUS بأي نوع من 
محطات التسليح التي يمكن التحكم فيها عن ُبعد. فمن المدفع الرشاش 
وقاذفات  ملليمترا   20 عيار  الرشاش  المدفع  إلى  ملليمترا   7,62 غيار 
القنابل عيار 40 ملليمترا تبعا لمستوى التهديدات ونوع المهمة. ويمكن 

ُبعد  التحكم فيه عن  يمكن  الذي   Nexter ARX20 ببرج المركبة  تجهيز 
والذي يقع في المقدمة على الجانب األيسر أعلى هيكل المركبة.

ُبعد  عن  فيها  التحكم  يمكن  التي   ARX20 التسلح  محطة  وتحمل 
remotely controlled weapon station )RWS( التي طورتها وأنتجتها 
آليا من طراز 10M621 عيار 20 ملليمترا  شركة Nexter مدفع رشاش 
وهناك  الدقيقة.  في  طلقة   750 بمعدل  طلقة   20x102 يطلق  الذي 
مدفع رشاش ثنائي المحاور عيار 7,62 ملليمترا مثبت على يمين السالح 
الرئيسي، وهناك مجموعة مكونة من أربع قاذفات لقنابل الدخان مثبتة 

في مقدمة البرج.
وتؤمن محطة التسلح الجديدة مدى أطول وتأثيرا أكبر إذا ما قورنت بمحطة 
التسلح المعروفة التي يمكن التحكم فيها عن ُبعد )RWS( التي تستخدم 
األسلحة عيار 12,7 ملليمترا، باإلضافة إلى تقليل وزن المركبة وتحسين 

عملية دمجها إذا ما قورنت بأبراج التسلح من عيار 30-25 ملليمترا.
غير  الحرب  عمليات  في  خاصة  بقوة   ARX20 التسلح  محطة  وتتميز 
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المتكافئة عند االشتباك مع مركبة مسلحة بمدع رشاش ثقيل عيار 14,5 
ملليمترا أو مدفع عيار 23 ملليمترا. وهناك محطة تسلح دوارة مخصصة 
زفي  المركبة  جانبي  على كال  مثبتة  ملليمترا   5,56 عيار  لمدفع رشاش 

الجزئ العلوي الخلفي منها.

تصميم مناسب
فئة  من  المركبة  لدى  مثيله   Nexter TITUS المركبة  تصميم  يشبه 
والمركبة المحمية ذات الدفع الرباعي والحماية الفائقة المضادة للكمائن 
واأللغام MRAP )Mine Resistant Ambush Protected( مع وجود 
والمساحة  المنتصف  في  الطاقم  ومقصورة  المقدمة  في  المحرك 

المخصصة للرطاب في الخلف. 
 APC المدرعة  األفراد  حاملة  فئة  من   TITUS Nexter المركبة  تؤمن 
أفراد مترجلة   10 Armoured Personnel Carrier(( مساعدة لجلوس 
الجزء  المقدمة. ويؤمن  المهمة وفرد مدفع وسائق في  لقائد  ومحطة 
األمامي للمركبة والنوافذ الحماية الالزمة ضد نيران األسلحة الصغيرة 
بقدتها  والجنود  الطاقم  مقصورة  وتتميز  المتطايرة،  القذائف  وشظايا 

على تحمل تفجير عبوة بدائية ناسفة وزنها 50 كيلوجراما.
ويمكن تجهيز المركبة TITUS بطبقة إضافية من الدروع لرفع مستوى 
الحماية إلى المستوى الثالث بالنسبة لغطاء المحرك والزجاج المصفح، 
والمستوى الرابع بالنسبة لمقصورة الطاقم والجنود، مع رفع مستوى 
كيلوجراما   150 بوزن  الناسفة  البدائية  العبوات  تفجيرات  ضد  الحماية 

Nexter SAFEPRO طبقا للتصميم األصلي
أفراد  نجاة  فرص  لزيادة   SAFEPRO بمقاعد  مجهزة  المركبة  أن  كما 
السفلية  أنها تحمي األطراف  المحمولة. واألهم من ذلك هو  المشاة 
طريق  عن  الفقري  والعمود  الحوض  وتحمي  القدم،  مسند  طريق  عن 

نظام المقعد وتحمي مؤخر العنق والرأس عن طريق مسند الرأس وحزام 
أمان مثبت في خمس نقاط.

أن  يمكن  التي  الصدمات  امتصاص  في   SAFEPRO مقاعد  تساهم 
عبوة  أو  لغم  عن  ناتج  النفجار  التعرض  حالة  في  المشاة  أفراد  يعانيها 
بدائية ناسفة. والجزء األمامي من هيكل المركبة مجهزة بزجاج أمامي كبير 
لتمكين الطاقم من الحصول على زاوية رؤية كبيرة. وهناك باب واحد على 
كل جانب في مقدمة هيكل المركبة مع وجود جزء صغير من الجزء العلوي 
الركاب  مقصورة  جوانب  من  جانب  كل  أن  كما  الرصاص.  محصن ضد 
النار  للرصاص وثالث نقاط إلطالق  نوافذ صغيرة مضادة  مجهز بثالث 

يمكن تغطيتها عند وضع طبقة دروع إضافية على المركبة.

خفة حركة استثنائية
شاسيها  بفضل  استثنائية  حركة  خفة   Nexter TITUS المركبة  تؤمن 
Tatra السداسي الدفع ومحركها من طراز Cummins الذي تبلغ قوته 
500 حصانا، باإلضافة إلى صندوق تروسها اآللي المجهز بست سرعات 

وسرعة واحدة للحركة العكسية.
نقل  بجهاز  أمامية وخلفية مزودة  قيادة مدولبة  بعجلة  المركبة  وتتمتع 
آلي من نوع Allison التي تزود المركبة بحركة 6x4 على الطرق الممهدة 
وبحركة 6x6 على الطرق الوعرة. ويتكون شاسيه المركبة من أنبوي فقري 
المركبة  وتستطيع  مستقلة،  معلقة  متحركة  محاور  وأنصاف  مركزي 
TITUS السير فوق الطرق بسرعة قصوى ُتقدر ب 110 كيلومترات في 
عبور  المركبة  كيلومترا. وتستطيع   700 لها  أقصى مدى  ويبلغ  الساعة 
خطوة عمودية بارتفاع 650 ملليمترا وعبور عمق بارتفاع 1,2 مترا دون 
 60% المركبة صعود أي منحدر بنسبة  أي تجهيز سابق. كما تستطيع 

وصعود منحدر جانبي بنسبة 30%.
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اإلضافات
والتحكم  “القيادة  شبكة  مع   Nexter TITUS المركبة  تتواصل 
عن   )C4I( االستخباراتية”  والمعلومات  اآللية  والحواسب  واالتصاالت 
أجهزة  تؤمن  حيث  القتالية،  اإللكترونية  األجهزة  من  جيل  أحدث  طريق 
 Battlefield Management القتال”  ساحة  إدارة  “نظام  استكشاف 
System التي أنتجتها شركة Nexter الوعي الميداني الذي يتم تعزيزه 
عن طريق كاميرا محيطية perimetric camera وإنسان آلي لالستطالع 
)NERVA LG(، وهو ما يسمح بالترجل من المركبة بكل أمان. والمركبة 

TITUS مجهزة بأربع كاميرات تؤمن تغطية بزاوية 360 درجة.

التركيز على منطقة الشرق األوسط
باسم  الرسمي  المتحدث  الوطن«،  »درع  مجلة  مع  حصرية  مقابلة  في 
رئيس  ترافيرت،  أوليفر  صرح  اإلمارات،  دولة  في  المسلحة  القوات 
 Tomas و ،Nexter مجلس اإلدارة األقدم لشؤون المبيعات بمجموعة
 TITUS المركبة  بأن  بالمجموعة،  الدفاعية  البرامج  مدير   ،,Mynarcik
البدائية  العبوات  الالزمة السيما ضد  الحماية  الميدانيين  الجنود  تمنح 
الناسفة واأللغام. وتعتبر المركبة جاهزة إلنتاجها محليا لخدمة العمالء 

الراغبين في توسيع أنشطتهم وإمكانياتهم.
بإنتاج  تقوم  Nexter مجموعة معروفة  أن “مجموعة  تارفيرت  وأوضح 
التسلح  وأنظمة  والذخيرة  المدفعية  وأنظمة  الدفاعية  المنتجات 
وتصديرها إلى القوات المسلحة في عدة دول مختلفة. وتعتبر المركبة 
 ،TATRA شركة  مع  بالتعاون  وإنتاجها  تصميمها  جرى  التي   ،TITUS
مركبة ناجحة للغاية، وتحاول المجموعة تسويقها في دولة اإلمارات من 

أجل تلبية احتياجات القوات المحلية”.
 Mynarcik قال Nexter وعند الحديث عن أهمية الشراكة مع مجموعة
إن “الشراكة أمر حيوي بالنسبة لنا ألنها تتيح لنا عرض منتج فريد مثل 
المركبة TITUS إلى جمهورية التشيك باعتبارها بلدنا األم. ونحن نتطلع 

لتوسيع رقعة عملياتنا في منطقة الشرق األوسط أيضا”.
قال  حيث  األساس،  تظل هي  الحماية  فإن  ترافيرت  يقوله  لما  وطبقا 
“نحن ال نتحدث عن السالمة بمفهومها األساسي، بل عن تأمين الحماية 
المركبات، وتعتبر  الناسفة واأللغام للجنود داخل  البدائية  العبوات  ضد 
المنطقة  عمالء  أن  أعتقد  حقيقة  وتلك  األهم،  النقطة  الحماية  هذه 
يدركونها تماما، وهو ما يفسر سبب االهتمام الشديد الذي حظيت به 

المركبة من أعضاء الوفود المختلفة”.
ومن الجدير بالذكر أن المركبة TITUS حصلت بالفعل على ثالثة مشترين 
في  جدد  مشترين  على  العثور  في  المركبة  صناع  ويأمل  األقل،  على 
المشترك هو  عرضنا  الفريد في  “األمر  أن  ترافيرت  وأضاف  المنطقة. 
المركبة محليا. ونحن نتطلع إلقامة عالقة تعاون  بناء هذه  قدرتنا على 
وشراكة مع القوات المسلحة والشركات المحلية. ويأتي ذلك تمشيا مع 
رؤية اإلمارات التي تدعو إلى بناء وتطوير القدرات المحلية، األمر الذي 

أعتقد أنه سيفتح فرصا جيدة أمام شركتينا”.
بالفعل شركة  أن شركة TATRA Trucks أسست   Mynarcik وأضاف 
المحلية  الخدمات  لتقديم  موحدة  قناة  فتح  أجل  من  لها  تابعة  محلية 

وتجميع األنظمة واإلشراف على العمل محليا”.

قابلية التعديل
لمواجهة أي نوع من التهديدات، حرصت الشركتان على إنتاج عدة فئات 

:TITUS مختلفة من المركبة
بالنسبة للنزاعات قليلة الحدة: محطة تسلح يمكن التحكم فيها عن ُبعد 
RCWS, عيار 7,62 ملليمترا، حماية من المستوى الثاني، معدات التحكم 

في أعمال العنف، شفرة البلدوزر dozer blade، األسلحة غير المميتة.
الحرب التقليدية: محطة تسلح يمكن التحكم فيها عن ُبعد RCWS, عيار 
12,7 ملليمترا أو 20 ملليمترا، قاذفات قنابل عيار 40 ملليمترا، حماية 
من المستوى الثالث، أجهزة تشويش، أجهزة رصد مواقع إطالق النيران 

ARX®25 المدعمة ب
مكافحة التمرد/العمليات العسكرية داخل المناطق الحضرية: المزيد من 
المدافع الرشاشة الخفيفة المحمولة على الظهر، حماية من المستوى 
النوافذ،  إضافية فوق  دروع   ،RPG ال دروع صلبة ضد قذائف  الرابع، 

قواطع أسالك، سلم القتحام الموقع.

التصميمات:
تؤمن المركبة TITUS ردا قويا على التهديدات غير المتكافئة

تم تصميم المركبة بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات 

األسواق العسكرية في الشرق األوسط وآسيا

يمكن تجهيز المركبة TITUS بمحطة تسلح يمكن التحكم فيها عن ُبعد

يشبه تصميم المركبة Nexter TITUS تصميم المركبة 

المحمية ذات الدفع الرباعي والحماية الفائقة المضادة 

MRAP للكمائن واأللغام

تؤمن المركبة خفة حركة استثنائية بفضل شاسيه Tatra ذي 

الدفع السداسي

يمكن تعديل المركبة TITUS بفئاتها المختلفة
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

َم صوم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ النبي   من هدي  كان 
والسالم  الصالة  عليه  وكان  النافلة،  اي  التطوع 
 ، األشهر  جميع  في  رمضان  بعد  التطوع   يصوم 
وكان يخصص لشهر شعبان نصيبًا من هذا الصيام 
شهر  الستقبال  مقدمة  شعبان  شهر  ألن  وذلك   ،
رمضان المبارك الذي فرض الله تعالى صيامه على 

المسلمين.
اللُه  َرِضَي  َعاِئَشَة  َسَأْلُت  َقاَل:  َسَلَمَة،  َأِبي  َعْن 
َم،  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َعْنَها، َعْن ِصَياِم َرُسوِل اللِه َصلَّ
ى َنُقوَل: َقْد َصاَم َوُيْفِطُر  َفَقاَلْت: “ َكاَن َيُصوُم َحتَّ
 ، ى َنُقوَل: َقْد َأْفَطَر، َوَلْم َأَرُه َصاِئًما ِمْن َشْهٍر َقطُّ َحتَّ
َشْعَباَن  َيُصوُم  َكاَن  َشْعَباَن  ِمْن  ِصَياِمِه  ِمْن  َأْكَثَر 
البخاري  َقِلياًل “ رواه  ِإالَّ  َشْعَباَن  َيُصوُم  َكاَن  ُه،  ُكلَّ

ومسلم.
الشهر  لهذا  استعداد  فيه  النبوي  الهدي  وهذا 
عليه  النفس  لتعويد  بالصيام  بالتنفل  الفضيل 
يسهل  حتى  الصيام  عبادة  على  البدن  وترويض 

صيام الفرض في شهر رمضان المبارك.
ِصَياِم  َعْن  َعاِئَشَة  َسَأَل  ُه  َأنَّ اْلَغاِز،  ْبِن  َرِبيَعَة  َعْن 
»َكاَن  َفَقاَلْت:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  ى  َصلَّ ِه  اللَّ َرُسوِل 
ى َيِصَلُه ِبَرَمَضاَن« رواه ابن  ُه َحتَّ َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّ

ماجة بسند صحيح.

وهذا يدل على قوة العزيمة ووفور الهّمة النبوية 
عليه  الله  صلى  ليكون  العظيمة  العبادات  في 
الله  إلى  والتقّرب  التعّبد  في  قدوة ألمته  وسلم 

تعالى.
ومن حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي 
أصحابه رضي الله عنهم بصيام التنفل في شهر 

شعبان استعدادًا لرمضان بقدر ما يستطيعون .
ِبيَّ  عْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َأنَّ النَّ
َم َقاَل ِلَرُجٍل: »َهْل ُصْمَت ِمْن  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ
ْهِر َشْيًئا؟« َيْعِني َشْعَباَن( رواه البخاري  ُسَرِر َهَذا الشَّ

ومسلم.
وسرر الشهر أوسطه والمقصود الندب الستحباب 

صوم التطوع في شهر شعبان.
وهنا يجدر اإلشارة إلى تنبيه من عليه قضاء من 
شهر رمضان الفائت أن يبادر إلى قضاء ماعليه من 
صوم قبل دخول شهر ومضان، وقد كانت امهات  
الفائت  المؤمنين يقضين ما عليهن من رمضان 

في شعبان قبل دخول رمضان. 
َها َقاَلْت: »ِإْن َكاَنْت ِإْحَداَنا َلُتْفِطُر ِفي  َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ
َم، َفَلْم َتْقِدْر  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ َزَماِن َرُسوِل اللَّ
ى  َم َحتَّ َعَلْيِه َوَسلَّ ُه  ى اللَّ ِبيِّ َصلَّ َأْن َتْقِضَيُه َمَع النَّ

َيْأِتَي َشْعَباُن( رواه ابن حبان بسند صحيح.

عاصمة  في  إسالمي  حضاري  معلم  هو 
أوربية عريقة هي مدينة برلين عاصمة دولة 
المنظر  بهي  جميل  مسجد  وهو   ، ألمانيا 
في  األديان  سماحة  ليظهر  شامخا  يقف 
أوربا، حيث توجد أعداد كبيرة من المسلمبن 
في ألمانيا، ويقع هذا المسجد في منطقة 

كرويتسبرج في العاصمة األلمانية برلين، 
افتتح  قد  و  عام  المسجد  هذا  افتتاح  وتم 
عام 2010. حيث يمثل هذا المسجد منارة 
عمق  ليعكس  أوربا   سماء  في  إيمانية 

لتنّور  اإلسالم  اإلسالمية وسطوع شمس  الحضارة 
قلوب المؤمنين لعبادة الله تعالى وإقامة عبادة الله 

في األرض 
استعملت  حيث  العمراني  بالجمال  المسجد  يتميز 
الزخارف  استعمال  وأضفى  بنائه،  في  األقواس 

المنقوشة بهاّء وروعة للمنظر المعراني للمسجد.
بدية  رائعة بخطوط  الزخارف على كتابات  واشتملت 
آليات قرانية كريمة، وتزين المسجد بقبة جميلة تعلو 

المسجد.
المسجد  جوانب  على  منارات  أربع  ترتفع  وكذلك 
األربعة، ويتسع المسجد ألكثر من ألف من المصلين.

هذا  ببناء  الخيرية  المشاريع  جمعية  قامت  وقد 
المسجد نظرًا للحاجة الماسة إلى واحة إيمانية يتعبد 
وسماحته  اإلسالم  جمال  مظهرين  المؤمنون  فيها 

وروعة تعاليمة.
ويبقى هذا المسجد عالمة منيرة في عاصمة ألمانيا 
تضيء طريق المؤمنين وتظهر التمازج الحضاري بين 
اإلنسانية  بالحضارة  المتحضرة  واألئمم  الشعوب 

الراقية.

صوم 
التطوع 

في شعبان

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي

مسجد 
عمر بن 
الخطاب رضي 
الله عنه في 
برلين
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شهد الطب الوقائي – كغيره – من فروع الطب األخرى تطورًا متصال في 
أهدافه ووسائله ومفاهيمه، حيث أظهرت الدراسات الوبائية لألمراض دور 
البيئة في نشر االمراض، وفي تلك الفترة نشأ هذا الفرع من الطب تحت 
اسم الصحة العامة حيث شكل تحسين البيئة ومصادر المياه والتخلص من 
الفضالت مدخاًل هامًا في مكافحة األوبئة، ومع التقدم العلمي واكتشاف 
التحصين والعزل كوسيلة فعالة تطور مفهوم الصحة العامة ليصبح )) الطب 
الحيوي في تطوير  الوقائي ودوره  الطب  الحديث عن أهمية  ان  الوقائي((. 
مفاهيم الرعاية الصحية وصحة المجتمع ال يحتاج منا الى إشارة، اللهم إال أن 
تكون إشارة الى وجوب تالفي الخلل الذي حدث نتيجة التركيز على الخدمات 

العالجية دون ان يواكب ذلك تطور في خدمات صحة المجتمع.

يوم
المدفعية

والدفاع  والهجوم  التقدم  وهي  األربع  الحرب  بمراحل  التدريب  مر  لقد 
واالنسحاب، وقد اثبت عناصر المدفعية ضباطًا وافرادًا انها على درجة عالية 
من الكفاءة وحسن االستيعاب لألسلحة الحديثة المتطورة. ولعله من المفيد 
ان نذكر هنا ان التطبيقات العملية للتدريب هذا العام تعتبر مرحلة متقدمة 
جدًا بالقياس الى الزمن القصير الذي تكنت فيه المدفعية، وهذه المرحلة من 
التدريب ال تتم ألول مرة في منطقة الخليج العربية. ونحن فخورون جدًا بهذا 
المستوى المتقدم الذي اظهرته عناصرنا، خاصة في المرحلة التي اشترك 

فيها سالح الطيران.
عنه في  غنى  رئيسي ال  عنصر  المدفعية  ان سالح  تعلمون  انكم  ال شك 

في  االستمرار  منكم  يتطلب  بالتالي  وهذا  المختلفة  الحرب  مراحل  جميع 
مواصلة التدريب والبحث وراء الجديد واالعتناء بشكل خاص في تدريب جميع 
كوادركم للوصول بهم الى احسن المستويات. وهناك اقوال مأثورة قيلت 
من قبل عدد من كبار القادة عن المدفعية مثل )) ال نصر بدون مدافع (( وان 
التطبيق الذي شاهدته قبل  (( وهذا ما برز في  )) المدفعية في كل مكان 
المتطورة  الحديثة  بأنكم اهال الستيعاب األسلحة  زادني ثقة  قليل، والذي 
التي أدخلت للخدمة بناء على توجيهات صاحب السمو قائدنا األعلى الشيخ 

زايد بن سلطان رئيس الدولة.

من ذاكرة عدسة درع الوطن

عجائب النفط العربي
ليس من المهام السهلة مناقشة اثر البترول على مجمل التغيرات التي 
السياسية واالقتصادية  العربي من جميع جوانبها  المجتمع  حدثت في 

والثقافية واألمنية.
ومنابعها  اتجاهاتها  وتحديد  ورصدها  التغيرات  هذه  تقييم  الن  ذلك 
ومصباتها واكتشاف ما هو أصيل فيها أو دخيل وما هو مستمر أو طارئ.
يحتاج الى مناقشة موضوعات كثيرة يتصل بعضها بالبعض اآلخر، فضال 

عن أن كل موضوع منها يحتاج الى عشرات الندوات والبحوث.
عقدت  التي  العربي  الوطن  في  االجتماعي  والتغير  البترول  ندوة  لكن 
بأبوظبي خالل الفترة 11 – 15 يناير  كانت في قلب المشكلة ولم تقل 
أهمية البحوث المبدعة الخالقة وما حوته من رؤى وتصورات مبنية على 
الحقائق العلمية والموضوعية المحايدة والمجردة من النزعات الفطرية 

عن أهمية المناقشات الواعية ذاتها.

الطب الوقائي وآفاق الخدمات الطبية

من الذاكرة
مـــارس

العدد: 116
فبراير 1981
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enables the crew to have wide forward visibility. One door is 
available on each side at the front of the hull, with a small bul-
letproof area on the upper part. Each side of the troop’s com-
partment is equipped with three small bulletproof windows 
and firing ports, which are covered when the add-on armour 
is fitted on the vehicle. 
Exceptional Mobility
The Nexter TITUS offers exceptional mobility through its Ta-
tra 6x6 chassis coupled with a Cummins 500 Hp engine cou-
pled to an automatic gearbox with 6 forward and 1 reverse 
speeds. 
The vehicle has front and rear wheeled steering with Allison 
automatic transmission offering 6x4 drives on roads with full 
6x6 drives over difficult terrain. The chassis consists of a cen-
tral backbone tube and independently suspended swinging 
half-axles. The TITUS can run at a maximum road speed of 
110 km/h with a maximum cruising range of 700 km. 
It can cross a vertical step of 650 mm and a fording depth of 
1.2m without preparation. The vehicle is able to negotiate 
slope up to 60% and side slope to 30 per cent.
Accessories
The Nexter TITUS is integrated within the C4I network 
through the last generation of electronic combat equip-

ment, as the Nexter Battlefield Management System FIND-
ERS provides situational awareness, enhanced by a perimet-
ric camera system, and reconnaissance robot (NERVA LG), al-
lowing safe dismounting. The TITUS is fitted with four camer-
as providing 360° coverage. 
Middle East Focus
In an interview with Nation Shield, Olivier Travert and Tomas 
Mynarcik, Director – Defence Programmes, stated that the 
TITUS provides much-needed protection to the field soldiers, 
especially from IEDs and mines. It is ready for production lo-
cally for customers looking to expand their capabilities.  
Olivier Travert elaborated: “Nexter is a well-known company 
providing defence makers, artillery systems, ammunition, 
and weapon systems for several armies. TITUS, which is de-
signed and produced jointly with TATRA, is a very successful 
product. We are trying to promote it in the UAE to meet the 
need of regional forces.”
Talking about the importance of the partnership with Nexter, 
Tomas Mynarcik said, “The partnership is critical to us as it al-
lows us to bring a unique product like TITUS to our home 
country, the Czech Republic. We are looking forward to ex-
panding that reach in the Middle East too.” 
According to Olivier Travert, protection is the key. “We are not 
talking about basic safety, but protection from IED and mines 
for the soldiers inside the vehicles is of utmost importance. I 
think the customer in the region understands this, which is 
why the vehicle has been receiving interest from various del-
egations.”
The TITUS has already found at least three buyers, and the 
makers are hoping to find new buyers in the region. He adds, 
“What is unique in our joint proposal is our capability to build 
this solution locally. We are looking forward to partner with 
local armed forces and businesses. This is in line with the 
country’s vision of building local capabilities, which I believe 
can create a good opportunity for both our companies.”
Mynarcik added that TATRA Trucks has already established its 
local subsidiary to offer a unified channel for local services 
and solutions assembly and local control of the work. 
Customisable
To meet all the threat environments, TITUS is customisable in 
different configurations:
• Low intensity: 7.62mm RCWS, protection level 2, violence 
control equipment, dozer blade, non-lethal weapons. 
• Conventional warfare: 12,7mm or 20mm RCWS, 40mm gre-
nade launchers, protection level 3, jammers, shooting detec-
tors mounted with ARX®25.
• Counter-Insurgency / Military Operation in Urban Terrain: 
Additional Light Machine Guns on the back, protection level 
4, bar armour against RPG, additional armour on windows, 
cable cutters, assault ladder.
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By its modularity, TITUS family is dedicated to every unit, fac-
ing different threats in an evolving environment. From Infan-
try transport to combat support and combat service support 
functions, from Peace Keeping Operations to Counter-Insur-
gency, TITUS has brought the technology into the heart of 
the action.
While it has been designed to meet the military markets of 
the Middle East and Asia, TATRA TRUCKS Inc. and NEXTER 
SYSTEMS have already agreed to strengthen their coopera-
tion for the new state-of-the-art TITUS based on a modified 
6x6 TATRA TRUCKS chassis. 
As per the pact, TATRA TRUCKS will be responsible as prime 
contractor for the preparation of the bids and the integration 
of the TITUS vehicles earmarked for the Czech and Slovak 
armed forces, with the support of NEXTER SYSTEMS, acting 
as design authority. 
“Nexter and TATRA TRUCKS are looking forward to localising 
products in the UAE to provide regional countries with op-
portunities of Transfer of Technology (ToT) and accessibility 
to international technologies,” according to Olivier Travert, 
Senior Vice President, Sales, Nexter Group.
Armament
Flexibility offers a huge advantage. TITUS can be equipped 
with any kind of Remote Control Weapon Station from 
7.62mm to 25mm, and 40mm Grenade Launchers as well, 
depending on the level of threats and type of missions. It can 
be fitted with a Nexter ARX20 remotely controlled turret lo-
cated on the front left side of the top of the hull, as exhibited 
in IDEX 2021.
The ARX20 remotely controlled weapon station (RWS) devel-
oped and built by Nexter mounts the 20mm 10M621 auto-
matic gun, and fires 20x102 NATO ammunition at a rate of 
750 rds./min. A 7.62mm coaxial machine gun is mounted to 

the right of the main armament and a bank of four smoke 
grenade dischargers is mounted at the front of the turret. 
The new weapon station provides greater range and effect, 
compared to common RWS operating 12.7mm weapons 
while offering reduced weight and improved compactness, 
compared to equivalent 25-30mm turrets.
Nexter and its partner EOS are also working on the integra-
tion of a 30x113mm turret on TITUS.
Favourable Design
The layout of the Nexter TITUS is similar to MRAP (Mine Resis-
tant Ambush Protected) category vehicle with the engine at 
the front, the crew compartment in the middle, and the 
troop’s area at the rear. 
The APC (Armoured Personnel Carrier) version of the TITUS 
Nexter has seating for 10 dismounted troops, a commander 
station, and a gunner and driver in the front. The front part of 
the vehicle and the windows provide protection against 
small arms firing and shell splinters, Level 2, STANAG 4569 
and Level 2 for the crew and soldiers compartment able to 
withstand a 50 kg IED blast. 
The TITUS can be fitted with add-on armour to increase the 
protection to Level 3 for the engine bonnet and armoured 
glasses, and Level 4 for the crew and soldiers compartment, 
with IED protection of 150 kg blast, increased by the original 
Nexter SAFEPRO design. 
The vehicle is also equipped with SAFEPRO seats to increase 
the motorised infantryman’s survival. Importantly, it protects 
the lower limbs with the foot-rest, the pelvis and the spine 
with the patented seat system and the nape and the head 
with the head-rest and 4-point harness. 
The SAFEPRO seat limits shocks suffered by the infantryman 
in case of an explosion of blast-effect mines or IEDs. The front 
part of the hull is equipped with a large windscreen which 

TITUS is designed 
to meet military 
markets of ME, 
Asia

Technology
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Technical  Characteristics
Mobility
• 6x6 Chassis, swinging semi-axles
and 1/0/1 steering capability
• Crossing: ramp 60 per cent, side slope 
30 per cent, obstacle 0.7m
• Engine: 500Hp. 

Speed on road: 110km/h
• Tyres: 16.00.R20
Protection
• Progressive from ballistic Level 2 to 4
and mine Level 4a/3b to 4a/4b
• Specific Nexter SAFEPRO design to
ensure crew survivability
• IED protection until 150kg TNT
• Nexter RPG protection (PG-Guard)

TITUS provides 
wide response to 
asymmetric threats
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TITUS 
Overrides 
Hybrid
Warfare 
Constraints
Modern hybrid warfare poses innumerable challenges and many lives of soldiers are 
lost in the battlefield not necessarily due to direct combat, but also other factors such as 
improvised explosive device (IED) and mines. TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility 
System), the latest generation 6x6 armoured vehicle successfully showcased at IDEX 
2021 by Nexter and TATRA TRUCKS, offers a robust solution.
Designed and manufactured for extreme protection, TITUS provides a wide response to all 
asymmetric threats: mobility, protection, ergonomy and flexible deployment.
The vehicle was earlier unveiled at DSEI , the International Defence & Security event in London. 
Continuing a famous long lineage, including Leclerc (MBT), VBCI (IFV) and ARAVIS (highly pro-
tected 4x4), all combat proven in many theatres of operation, Nexter has combined the best of 
its experience and technology in TITUS. 
The variants of Nexter TITUS include a target acquisition vehicle, command post, ambulance, 
and self-propelled 120mm mortar vehicle, while other variants such as urban area, mobility 
support and recovery and re-supply vehicles are available on request.
The development of the vehicle has been progressive. It took two years of internal develop-
ment and investment by the company to provide a cost-efficient wheeled armoured vehicle 
solution.
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targeting. The AI exploits approximately 1.5 million differ-
ent images and is adapting its system to document conser-
vation details in categories such as geographic regions and 
environmental impacts.  AI has led to growth in imagery 
analysis. 
 Just as AI can be programmed to learn from tax documents 
and contractual agreements to sort out details, the same AI 
can be programmed to sort through operations orders, da-
tabases, mission briefs, status-of-forces agreements, DoD 
policies, planning doctrine, and historical records to gener-
ate ideas and propose courses of action for commanders. 
Force Protection
AI centred computer-vision technology could be used for 
security and base access. Providing base security consti-
tutes a major use of manpower on naval installations. AI 
could augment gate-security guards by providing approv-
al or denial for both vehicles and individuals. The system 
could assess the risk applicable to new persons requesting 
access, determine access approvals, and increase security 
measures on an installation as needed, depending on in-
ternal and external threats. Photo and speech recognition 
can provide an additional security layer when deciding on 
access. 

The Transportation Security Administration is implement-
ing AI to improve the effectiveness of screening methods in 
U.S. airports significantly.
Mobile and roaming robotic collection platforms can also 
harness AI for force protection. 
Personnel management
AI has innumerable applications for force structure and per-
sonnel management. For recruiting and force preservation, 
AI could provide early warning about at-risk personnel. 
Fama in U.S. is an AI-based company that screens public per-
sonas on social media platforms to detect violent or racist 
tendencies. An estimated 43 per cent of private employers 
screen potential candidates’ and employees’ social media 
accounts for such traits. 
In the Navy, this kind of system could be used for force-pres-
ervation, recruiting, and transition programmes. The system 
could be used for intelligence purposes, to identify key 
nodes and leaders of networks. 
AI not only could decrease the number of personnel neces-
sary but also reduce costs and help recruiters to be more ef-
ficient by targeting strategically chosen candidates. 
Implementation
Successful implementation of AI into the Navy cannot be 
outsourced totally. AI systems and the databases they use 
are specific to the institutions that incorporate them. AI can 
reach its maximum effectiveness only when the right peo-
ple are paired with the right data. For successful implemen-
tation and growth, the Navy needs military specialists with 
knowledge of AI, human-AI collaboration, AI-database in-
terworking, AI ethics and policy, and specific subcategories 
of AI, such as machine learning and deep learning. 
Database compilation is a long-term process that should 
begin today. Fortunately, many tools and processes are 
available and can be replicated. 
Army researchers have found that their needs for AI, such as 
autonomous convoys in rough environments, manned-un-
manned teams for ISR targeting, and intelligence analysis, 
are not yet “of significant interest” to private companies. Ulti-
mately, these business applications provide not a specific 
solution but rather inspiration and a roadmap that the De-
partment of Navy (DoN) can use to implement AI strategi-
cally throughout its departments.
Reference Text/Photo: 
Heller, Christian H. (2019) “The Future Navy—Near-Term Applica-
tions of Artificial Intelligence,” Naval War College Review: Vol. 72 : 
No. 4 , Article 7.
www.lockheedmartin.com
www.northropgrumman.com
www.navy.mil

AI is suited to support 
the administration 
functions of Navy

China’s military is developing robotic submarines
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sistance, heavy lift via helicopters) to the areas where they 
are required. 
Often, in times of disaster when public services and infra-
structure fail, social media platforms are the most accurate 
and answerable form of information for on-the-ground aid 
workers. 
The ability of AI to sort through thousands of social media 
videos, pictures, and posts helps response teams map out 
disaster sites, provide early warnings of new disasters, and 
verify reports in real time.
In military terms, the combination of AI, social media, and 
drones could create a “common and complete picture for 
emergency operations centres,” aiding a commander’s com-
mand-and-control capabilities. 
Training
Military training evaluations are notorious for their lack of 
reality. AI capabilities for the creation of data—photo-
graphs, videos, written text, and three-dimensional displays 
can magnify the efforts of existing small opposing forces 
(OPFOR) and simulated enemy forces often called Red Cell 
sections.
Training events involving communication, such as calls for 
fire, close air support and casualty evacuation requests can 
be challenging. Realistic and immersive decision-making 
exercises, information-processing evolutions, and instruc-
tional methods can be created and refined whenever need-
ed. An OPFOR AI learns when students begin to exhibit pre-

dictable patterns and where continuous mistakes are 
made, and refines the training evolution to address those 
problems. 
WalkMe, a software training platform, uses AI to develop 
customised learning plans for users to take advantage of 
their talents and learning styles.  The system guides the 
learner through the new software and adapts the speed 
and depth of instruction to the learner’s abilities.
Such programmes could be used to enhance professional 
education and training such as distance and resident pro-
fessional military education programmes and military oc-
cupational specialty (MOS) training. 
Intelligence
Intelligence-collection systems are overwhelming institu-
tional capacity for sorting and analysis. Future intelligence 
operations will provide even more data points from which it 
will be progressively difficult to “discern the truth.” The cur-
rent defence Intelligence Community collects more data in 
one day than its entire workforce ever could analyse. 
Military deception will become easier for both allies and 
adversaries. In the realm of intelligence collection, much 
research and work already have focused on new “swarm” 
techniques to eliminate an adversary’s ability to hide.
Ultracheap 3D-printed mini-drones could allow the United 
States to field billions—yes, billions—of tiny, insect-like 
drones. 
AI assistance to intelligence can be applied to tracking and 

AI can coordinate training events involving communication, such as calls for fire, 
close air support and casualty evacuation requestsevacuation requests 
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get by determining inefficiencies, identify-
ing discrepancies, managing accounts, 
and providing more-exact financial esti-
mates for mission planning. 
The most difficult step of military plan-
ning—orders development—could be 
streamlined with AI. Writing hundred-
page documents with limitless number of 
annexes, appendices, and tabs has 
plagued staff officers since at least the Byzantine Empire in 
the tenth century. In only three weeks, Booz Allen Hamilton 
(BAH) developed its prototype Tabletop Commander pro-
gramme, which can process an entire operations order and 
convert it into a “visually pleasing, realistic” interface for the 
recipient to use. The service could be helpful for amphibious 
ready groups (ARGs) and Marine expeditionary units (MEUs) 
operating in constantly changing environments.
Logistics
Transportation, logistics, and supply capabilities stand to 
benefit from advances in AI. Google Maps provides the basic 
example of the harnessed power of AI by using location and 
transportation data from thousands of smartphones to plan 
optimal transport routes. Uber uses such programmes to de-
termine the most-exact arrival times, travel times, and pickup 
locations. Commercial and logistics aircraft harness AI for use 
in mechanical processes such as autopilot and route plan-
ning, to mitigate disruptions. In the logistics industry, courier 
and parcel company DHL Express and IBM collaborated on a 
project exploring the current and future uses of AI. 

AI and logistics are natural partners since 
“the network-based nature of the industry 
provides a natural framework for imple-
menting and scaling AI,” which helps am-
plify “the human components of highly or-
ganised global supply chains. The Naval 
Forces could use these capabilities for 
monitoring vehicles, fleets, buildings, bas-
es, and operational areas.  

Crisis Response
AI systems have been are helping organisations respond to 
humanitarian disasters and emergencies. According to the 
U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, 15 
events caused over US$22 billion in damage within the Unit-
ed States alone in 2017.  Even nominal increases in disaster 
response efficiency can result in immense benefits. 
AI systems are used to collect data in time sequences to track 
changes in disaster-stricken areas for generating damage 
claims and publishing images for media outlets and first re-
sponders to use.
Artificial Intelligence for Digital Response (AIDR) won the 
2015 Open Source Software System Challenge for its applica-
tion of AI to emergencies and humanitarian crises.
 The AIDR platform uses AI to sort through and categorise 
thousands of social media messages per minute into differ-
ent categories for action, such as medical needs or shelter-
ing. AIDR can help disaster-relief managers direct their ef-
forts to the areas most desperately in need of aid, as well as to 
apply the correct types of aid (e.g., food supplies, medical as-

U.S. DoD 
utilises 11,000 
unmanned 
aircraft  

AI can deliver critical electronic warfare improvement to the fleets
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News outlets such as the Associated Press (AP), 
Fox, and Yahoo use platforms from Automated 
Insights to write stories about earnings reports 
and sports recaps.  The AI-writing platform, 
called Wordsmith, is a natural-language-gen-
eration platform that turns data into written 
comprehensive text. The programme allowed 
the AP to publish 12 times more stories in a 
specific topic area with fewer errors and great-
er efficiency. 
Since AI can learn to standardise documents, 
accomplish repeated tasks, and analyse data faster than hu-
mans can, it is suited to support perfectly the administration 
functions of the Navy. 
The list of possibilities for implementation by Navy is endless: 
processing command check-ins and checkouts, facilitating 
awards write-ups and processing, executing search and cre-
ation of policies and orders, authorising travel, routing lists, 
disseminating white papers, and many more.
Personal Productivity
Increases in the daily personal productivity of Naval person-
nel can trim manhour requirements and generate efficiency 
at the individual level. Existing AI platforms can organise, 
write, and disseminate correspondence for their users.  Ad-
vances in speech recognition also hold enormous promise 
for personal productivity. Speech-recognition capabilities 
can be used for authentication, instructions, planning, pro-
duction, and coordination. Hours spent creating and editing 
documents, approving forms, passing documents and shar-

ing information could be reduced each 
day. 
These additional free hours allow for 
greater productivity at the individual 
level and increased opportunity for re-
sponsibility at the unit level. At the most 
positive extreme, never again would a 
sailor be refused the opportunity to at-
tend a training school or advanced in-
structional course because his or her 
presence at work was indispensable. 

The AI, which had been tracking that individual’s work for 
months, would be able to slide into his or her place for the 
duration of the absence. 
Planning
Many leaders at all levels of command express frustration 
over lack of coordination between departments, inadequate 
duty turnover, and loss of long-term knowledge when vital 
personnel retire or redeploy. AI offers a solution through ro-
bust search function. Google has nearly perfected search 
techniques using a process called RankBrain. 
The AI remembers what other users asked for before and the 
eventual end locations of their searches. It then applies that 
knowledge to the next search having similar inputs. 
Leadership principles across the services call for the one-
third–two-thirds rule of planning: one-third of the time for 
the leader, two-thirds of the time for the subordinate units. AI 
could transform this into a one-tenth–nine-tenths rule. Such 
capabilities could save millions of dollars from the Navy bud-

Research

Narrow AI is 
used on most 
commercial 
passenger 
planes

Speech-recognition capabilities can be used for authentication, 
instructions, planning, production, and coordination
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sounds. Researchers at the University 
of Washington were able to create a 
realistic but fabricated video of former 
president Barack Obama giving a 
speech using AI. 
Navy and Marine Corps could use it to 
gain insight into an individual’s actions 
and thoughts relevant to warfare.
DoD’s Unmanned Aircraft
The integration of greater AI autonomy reduces casualty 
rates of armed forces’ personnel.  Such systems can adopt 
riskier tactics, target with greater accuracy and operate with 
greater endurance, range, and speed even while retaining a 
superior level of flexibility and mobility
It will be interesting to note that the U.S. Department of De-
fence’s (DoD) 11,000 unmanned aircraft currently make up 
40 per cent of the total number of U.S. military aircraft. 
There are six mission parameters determining the applicabil-
ity of AI. These are speed of decision making, volume of data, 
quality of data links, complexity of the action, danger of the 
mission, and required endurance. 
AI can be a critical component in missions with high or com-
plex levels of these parametres, such as cyber operations; 
missile defence; data analysis; ISR data integration; contested 
communication or operations; unmanned vehicle opera-
tions, including unmanned undersea operations; air opera-
tions centre activities; multi-mission operations; and chemi-
cal, biological, radiological, and nuclear attack cleanup. 
Near-Term AI Applications 
The near-term applications of AI can make the Navy more re-
sponsive and deadly. Since narrow AI is simply the composi-
tion of “machine-learning solutions that target a specific 
task,” the technology can be applied to a range of functions, 

especially in noncombat processes.
These near-term AI applications can cut 
costs and lay the groundwork for full-
scale adoption of complex AI systems in 
the next decade. 
Currently functioning AI systems can be 
used to support administration, personal 
productivity, planning, logistics, crisis re-

sponse, training, intelligence, force protection, and force 
structure. 
This section will examine these possibilities by applying cur-
rent private industry practices to naval functions.
Administration
Administration is a primary support function within the Navy 
that can be revolutionised through AI. Numerous companies 
already use AI to assist with information-input management, 
which involves processing “incoming mail, e-mails, invoices, 
spreadsheets, presentations, PDFs, and other documents.” AI 
can help with the preprocessing of information (i.e., who 
needs this information and how does it reach them) as well 
as the maintenance and categorisation. Insurance providers 
use AI to identify topics from e-mails and letters and route 
them to the correct internal departments. Logistics compa-
nies are using AI to assist with internal functions such as ac-
counting and human resources. 
AI can work with robotic, rules-based processes, such as fill-
ing in forms and accessing data, to be a force multiplier for 
administrative work. Estimates predict that 65 per cent of hu-
man resources rules-based processes can be automated us-
ing a combination of AI and robotics. As Navy is inundated 
with documents and correspondence, AI can have a direct 
impact on their efficiency.
AI is already generating written reports for news agencies. 

AI is divided into 2 
categories: General 
and Narrow 

Unmanned aerial vehicle delivering payload to the Ohio-
class ballistic-missile submarine USS Henry M. Jackson

AI systems are already helping organisations 
respond to humanitarian disasters and emergencies
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eventual creation of general AI.
In fact, AI, as many understand and use today, is narrow AI. 
For example, narrow AI is used on most commercial passen-
ger planes. On Boeing 777s, pilots only spend about seven 
minutes out of every flight manually flying the plane, while 
Airbus pilots manually fly about three and a half minutes of 
every flight. 
IBM’s Deep Blue and Watson projects are both advanced ver-
sions of narrow AI that have received much attention. Ama-
zon’s Alexa and Apple’s Siri are both examples of narrow AI 
beginning to make significant impact on people’s lives. 
Advanced progress in narrow AI can be used with human-in-
the-loop (HITL) systems for “expanded human potential.” 
While AI systems have beaten world-class chess players on 
numerous occasions, the greatest success is achieved when 
an AI is paired with a human. In an HITL system, human deci-
sions and operations are advanced through integration with 
AI, such as in flight simulation trainers. An HITL system re-
quires a human user working with the AI and making deci-

sions on the basis of AI recommendations. The system em-
powers human interaction with AI. Importantly, the platform 
can be designed to defer decision-making to human opera-
tors. 
Unmanned aerial vehicles and other intelligence, surveil-
lance, and reconnaissance (ISR) platforms operate with these 
designs. Both HITL and human-on-the-loop systems—in 
which a human becomes involved to override the system 
when needed —are certain to play a vital role in future mili-
tary applications of AI. 
Scope for Naval Application
The best examples of AI that can apply to the Navy are those 
that people are already using effectively. Simple AI pro-
grammes are all around us. Google Maps uses AI to pro-
gramme the most-efficient routes for drivers. Chatbots such 
as Siri, Alexa, and Microsoft’s Cortana are AI applications that 
have advanced considerably and continue to learn and re-
fine their output to support the personalised needs of their 
users better. 
AI can even act as an “intelligent salesman,” providing per-
sonalised sales recommendations to customers—also 
known as smart advertising. Organisations such as Uber 
Technologies use dynamic pricing—accurately pricing a 
commodity or service between supply and demand. 
AI engines can create fake videos with realistic images and 

Research

Human brain has 100 
billion neurons; most 
advanced AI has one billion 
neurons 

AI can be a critical component in missions

Autonomous Submarine
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manitarian disasters and emergencies.
Evolving with each passing day, the definition of artificial in-
telligence itself has changed many times since the first con-
ference on AI at Dartmouth College in 1956, at which re-
searchers joined together to theorise about the combination 
of robotics, neural networks, and programming. 
At present, AI is a self-teaching machine. Rather than a pro-
gramme with set inputs and outputs, AI teaches itself and 
changes as its environment changes. 
4 Layers of AI System
An AI system has four layers, which interact with each other 
to mimic human intelligence. AI itself is considered the top-
most layer, which absorbs, stores, and processes information 

to make decisions. 
One layer below, the AI relies on machine learning, which al-
lows it to “learn and act without the need for human input.” 
The third level is deep learning, which contains the AI’s ability 
to process images, speech, and language. 
Finally, the bedrock of the AI system is the neural network, 
which processes data. The most significant opportunities for 
new research exist in this neural-network layer. 
It’s not that AI can supercede human intelligence in the im-
mediate instant. While the human brain has over one hun-
dred billion neurons, the most advanced AI available today 
only has about one billion neuron equivalents. 
Artificial Intelligence itself is divided into two categories. 
General AI attempts to mimic the human brain in autono-
mous thought, while narrow AI is the creation of smart com-
puters to deal with complex problems. 
Though General AI does not exist as yet, major progress in 
the field of narrow AI provides huge opportunity for the 

AI can help Navy cut costs, 
trim manpower and boost 
efficiencies 

AI has 4 layers that 
interact to mimic human 
intelligence
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Navies around the globe are increasingly realising that 
ignoring the limitless benefits offered by Artificial Intel-
ligence (AI) in naval operations could land them in trou-
bled waters. 
While the navies play a prodigious role in the protection of 
nations, ensuring safety of the seas/ maritime routes and in-
volving in humanitarian interventions, the challenges they 
face are complex and multiplying by the day. 
Hardening of threats, acceleration of technological develop-
ments, new economic and environmental imbalances and 
the sheer size of the ocean environment are prompting na-
vies to reassess their options.
The message out there is clear: The groundwork for opera-

tions with AI can—and must—be laid today, or the naval 
forces of the nation will be left unprepared for future mis-
sions.
There is no time to pause. Current business practices can be 
implemented expeditiously within the navy to reduce costs, 
increase efficiencies, generate new capabilities, and reduce 
manpower requirements in noncombat roles, which would 
help increase the number of sailors and Marines available for 
deployments and operations.
The practical applications of AI involve intricate tasks that 
augment human involvement and increase humankind’s 
own abilities and productivity. 
AI systems are already helping organisations respond to hu-

Naval 
Embrace of 
AI Needs to 
Tighten
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country in history to reach Mars… Congratulations to them!” 
The U.S. State Department added: “We are proud to work 
with the Sheikh Mohammed bin Rashid Space Centre.”
• Thomas Zurbuchin, Associate Director of the Science Mis-
sion Department at NASA, congratulated the UAE on the suc-
cessful arrival of the Hope Probe to Mars, and said in his tweet 
that the UAE’s bold step to explore Mars will inspire many 
countries to follow suit.
• The Russian Federal Space Agency said that the arrival of the 
Hope Probe to its destination is an important achievement, 
and that the mission has indeed succeeded regardless of the 
results of all its stages. They pointed out that the UAE probe 
has proven to the world that ambition and passion accompa-
nied by political will can enable a young country to join the 
club of world powers in the field of space research.
• Jean-Yves Le Gall, President of the Centre National d’Etudes 
Spatiales (CNES), affirmed that the world looks at the UAE af-
ter launching the Hope Probe as a rising power at the global 
level. He pointed out that the UAE’s space activity has gained 
a foothold, and that the first Arab expedition led by the UAE 
“places it among the ranks of the major powers in the world 
of space and its sciences.”
Gall indicated the extreme importance of this mission by say-
ing, “A few billion years ago, the Earth was in the same posi-
tion as Mars in almost everything, but Mars turned into a cold 
and frozen desert, while the Earth has seas and oceans and 
supports life. If we understand Mars well, we will understand 
the Earth better.”
The New York Times reported that the UAE has developed a 
new and innovative approach in building the UAE project to 
explore Mars. An expanded report published by the newspa-
per on the Emirati space ambition indicated that the new ap-
proach adopted by the UAE in building the probe is to estab-
lish relations with countries that have long experience in 
sending vehicles into space.
• Dr. Osama M. Shalabiea, Director of Cairo University Space 
Science Center and Professor of Astrophysics and Space 
physics, said that a new history is now being written by the 
UAE. There is a great strategic importance for the probe, as it 
realises the hope of science and technology for Arab people 
to be in the ranks of developed countries in the field of space.
Conclusion
The Hope Probe mission is a tremendous qualitative break-
through for the coming 50 years of the UAE. It is also an in-
credible momentum for the UAE’s rise to global competitive-
ness by the UAE Centennial 2071. This unprecedented scien-
tific achievement on the Arab and regional levels is a link in 
the series of successes of the unique Emirati model and the 
ambitions of the UAE leadership, which leads the Emirati 
dream and inspires the Arab youth in the 21st century.
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Netanyahu congratulated the Emirates: The 
Hope Probe is a great achievement

while realising by the UAE and its wise leadership that the 
country, in light of the difficult circumstances that the Arab 
world is going through, has great responsibilities to mobilise 
energies and motivate millions of Arab youth to look opti-
mistically into the future. HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE, may God protect him, affirmed 
that “the launch of the Hope Probe on its historic journey to 
Mars, bearing the slogan of our country “Nothing is Impossi-
ble” is a national and Arab achievement and an advanced 
Emirati step in the process of building global knowledge in 
the field of space.” 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai pointed out that the name was chosen from among 
thousands of proposals, because it sends a message of opti-
mism to millions of Arab youths. His Highness said, “The Arab 
civilisation once played a great role in contributing to human 
knowledge and will play this role again. The Hope Probe em-
bodies the culture of possibilities which is deeply rooted in 
the UAE’s approach, philosophy and journey toward acceler-
ating development.” 
In the same context, His Highness Sheikh Mohamed bin Za-
yed Al Nahyan said, “We congratulate the UAE and the Arabs 
on the arrival of the Hope Probe into its orbit.” This keenness 
on the part of the wise leadership to put the Emirati pioneer-
ing achievement in its Arab context embodies the UAE’s role 
and mission in creating hope, spreading positivity, and pull-
ing millions of Arab youths out of the clutches of despair and 
frustration. Due to the outbreak of the Novel Coronavirus 
pandemic, which has caused more human suffering in the 
Arab world and globally, everyone looks for a glimmer of 
hope and positive news, as we all also need to see a light at 
the end of the tunnel. 

Global Appreciation for the Historic Achievement
• The U.S. State Department lauded the entry of the Emirati 
Hope Probe into the orbit of Mars, saying in a tweet, “We 
watched with enthusiasm the entry of the Emirati Hope 
Probe into Mars orbit today... Hope Probe is the first of 3 
spacecraft to reach Mars in February, and the UAE is the fifth 



73

U.S., Russia, the European Union, China, Japan, India and Isra-
el. This also proves that the UAE is no longer a consumer mar-
ket for this advanced technology. Rather, it is sharing this in-
dustry with other advanced countries in this field. The Hope 
Probe seeks to achieve research and knowledge tasks that 
have not been covered by previous international projects.
It can be concluded that this unprecedented scientific 
achievement in the Arab world represents a tremendous 
qualitative addition to the soft power of the UAE at the stra-
tegic level. The Hope Probe enhances the scientific, techno-
logical and research development in the UAE. Space science 
is a tremendous qualitative addition to the UAE’s capabilities 
in the field of advanced industries and services. 
The Hope Probe embodies the willpower of the prudent 
leadership in fulfilling the dreams of the late 
founding leader Sheikh Zayed bin Sultan Al Na-
hyan, may God rest his soul, who had a historic 
meeting with the Apollo 17 mission members, 
who came carrying a present from the U.S. Presi-
dent to Sheikh Zayed in a delegation from NASA in 
1974, as a symbol of friendship between the Emirati 
and American peoples. History has immortalised 
the words of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Na-
hyan on this occasion, when he said: “Space travels 
are a source of pride for every human being on Earth 
because they embody faith in God and His power... 
and we, as Arabs, feel that we have a great role in this 
project and in this research. We are proud of the tre-
mendous progress in space science thanks to the rules 
established by Arab scientists hundreds of years ago. We 
hope that peace will prevail, and humans will be aware of 
the dangers that threaten them because of backward-
ness”.
An important aspect of the Emirati achievement is proba-
bly that it breaks the monopoly of technologically ad-
vanced countries in the space exploration race. For decades, 

this race remained a monopoly on the fierce scientific and 
research competition between the U.S. and the former Sovi-
et Union during the Cold War era and one of the manifesta-
tions of global strategic power and influence. Later, other 
countries and blocs joined, including the European Union, 
China, Japan and India, where great emphasis was on send-
ing trips to the moon. 
The unique UAE experience, on the Arab and regional levels, 
confirms the fact that space travel is based on accurate scien-
tific planning. The first indicators of what has been recently 
achieved through the Hope Probe were born in 2006, when 
the MBRSC National Space Agency began the Knowledge 
Transfer Programme with South Korea, and this collabora-
tion produced a group of Earth observation satellites, includ-
ing DubaiSat-1 and DubaiSat-2, which were launched in 
2009 and 2013. 
Hope Probe: The Name and Civilisational and Cultural 
Context
Without in-depth research and analysis, there is an obvious 
link between the trait of hope and the UAE values and princi-
ples, and its civilisational and humanitarian mission in its 
Arab and regional surroundings. The mission of Mars explo-
ration is part of competition with ourselves and with others, 
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He described this historic achievement as “a second national 
day of the UAE and a moment of great transformation in our 
history and development journey.” In this issue, Nation Shield 
sheds light on the multi-term strategic messages and goals 
involved in this historic, scientific achievement, and its re-
search and strategic outcomes at the national, Arab and 
global levels.
There may be no better indications of the depth of pride and 
happiness on the occasion of the arrival of the Hope Probe to 
its orbit around Mars than the words of HH Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the Armed Forces, “I am proud of 
you, my dear sons”. These words have expressed the leader-
ship’s deep pride and happiness with the achievements of 
citizens. His Highness pointed out that the arrival of the Hope 
Probe to Mars is “a date with history, which will record that 
the Emirati will to achieve progress has triumphed over all 
challenges.” Based on this historical scientific achievement, it 
is possible to discuss the messages and objectives of the 
Hope Probe mission, and its research and strategic implica-
tions at the national, Arab and international levels, as follows:

First: Messages, Yield and Strategic Objectives
The arrival of the Hope Probe to the Mars orbit is a historic 
and scientific achievement. It constitutes an official declara-
tion of the arrival of the Arabs into space and writes down in 
historical records that the UAE is the first Arab country, and 
the fifth country in the world, to reach the orbit of the Red 
Planet; it is the third country in the world to reach orbit on 
the first attempt. In this mission, Hope Probe and its Chinese 
and American counterparts will join six space missions al-
ready orbiting Mars: three of them are American, two Euro-
pean and one Indian. What maximises the value of this 
achievement at the national level is that it marks the incep-
tion of the coming 50 years with a pioneering scientific 
achievement aimed at attaining important research goals 
that are being implemented over a whole Martian year (687 
days; it is expected that the probe will begin to send informa-
tion to Earth in September 2021). It will provide new and use-
ful information and insights on Mars for the world’s scientific 
community.
The importance of the achievement emanates from the facts 
of reality that indicates that the attraction of exploring the 
Red Planet has increased in recent years and decades, given 
that it is the closest planet to Earth and constitutes a real sci-
entific treasure. Since the 1960s, it has received dozens of 
American robotic probes in its orbit or on its surface, most of 
which have failed. In addition to the Hope Probe mission, 
there was the Tianwen mission, which was the first Chinese 
ascent to the red planet and included a vehicle and a small, 
unmanned robot. There was also the mission of the Ameri-
can probe Perseverance, which is part of a huge scientific 
programme aimed at taking samples and transporting them 
to Earth.
The UAE has joined the race to explore Mars with such 
strength and scientific planning efficiency that constitutes a 
global shift in this march that was exclusive to a number of 
the major powers in the field of space science, including the 
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Hope Probe:Hope Probe:

 in the Coming 50 Years
“This is the most impressive launch that marks the preparation for 

the coming 50 years milestone that marks the beginning of the 

coming 50 years,” said His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed 

Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-

mander of the UAE Armed Forces, expressing his pleasure on the 

arrival of the Hope Probe to Mars orbit. 

Prepared by: Editorial Board
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multi-user. Scalable to up to a thousand users, the BNET SDR 
architecture is exceptionally flexible and can accommodate 
future applications and waveforms. 
Globally field-proven, BNET enables comprehensive and ef-
fective situational awareness to bring a true revolution to 
modern warfare, particularly when working with Rafael’s Fire 
Weaver, a networked combat system with sophisticated au-
tonomous capabilities that connects all sensors, shooters 
and the BMS in real-time, closing unlimited “sensor-to-shoot-
er” loops simultaneously.
These breakthrough innovations ensure forces of an ongo-
ing advantage by reshaping battlefields, enabling long-term 
endurance, and saving lives. 
Similar to its other fields of activity and as part of its strategy 
of cooperation and partnerships, Rafael is constantly seeking 
new opportunities to share its knowledge and experience 
and to incorporate external capabilities through partner-
ships with local AFV OEM’s as part of local platform upgrades 
or future programmes.
Pioneering High Hit Accuracies
Rafael has demonstrated its ability to respond quickly and ef-
fectively to emerging needs. The company also has a wide 
portfolio of advanced naval solutions. These include:
Naval Remote Weapon Station C-UAS 
TYPHOON C-UAS Naval Remote Weapon Station (NRWS) – 
The NRWS C-UAS capitalises on Rafael’s long-standing Ty-
phoon family of combat-proven naval defence solutions. The 
NRWS C-UAS incorporates a diverse mix of synchronised 
smart multi-spectral sensors, weapons and intelligent effec-
tors that translate to very high hit accuracies. 
Missile Systems
Naval SPIKE – The maritime version of the SPIKE missile 
Family: 
Naval SPIKE ER – electro-optical, guided missile, which com-
prises a lightweight, compact and stabilised turret with four 
missiles on the mount, together with a fire control system for 
effective ranges of up to 10 km. 
Naval SPIKE NLOS – This compact system enables stand-off of 
up to 32 km ‒ with pinpoint accuracy, providing sea-to-shore 
fire support or sea-to-sea targeting, on a wide range of naval 
platforms. 
Electronic Warfare
With advanced EW solutions that include the SEWS-DV, C-
GEM C-Pearl DV and the Wizard, Rafael’s naval EW solutions 
support all EW related tasks of the modern naval combat ves-
sel, covering situational awareness and Electronic Intelli-
gence over the entire EM spectrum, Electronic Protection via 
on-board, off-board ECM and decoys, and Electronic Attack. 
Vessel Protection Suite (VPS)
Rafael’s Vessel Protection Suite (VPS) is an integrative, net-

worked solution for asymmetric naval warfare against surface 
and air swarms, which may consist of Fast Inshore Attack Craft 
(FIACs), Waterborne Improvised Explosive Devices (WBIEDs), 
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)/drones and/or combined 
swarms. The VPS relies upon diverse capabilities that include 
a mix of synchronised smart multi-spectral sensors, weapons 
and intelligent effectors, managed by a centralised AI-based 
system incorporating Battle Algorithm (BA) software.
Coastal Defense Solution
The complete naval solution is based on Rafael’s unique AI ca-
pabilities, a wide range of communication systems for voice, 
video and data, which connect all sensors (stationary, mobile 
or airborne) and all mobile units to headquarters over a sin-
gle, secure network and a central Command and Control sys-
tem, where all data generated by system elements, including 
external information systems, is received and processed. This 
creates a unified picture that provides commanders at all lev-
els with real-time situational swareness and supports deci-
sion-making and reaction to events.

VPS is an integrative 
solution for asymmetric 
naval warfare against 
surface and air swarms
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Rafael’s
Solutions Leverage AI

Most of today’s armoured vehicles 
are equipped with modern, advanced 
combat systems that provide both at-
tack and intelligence gathering capa-
bilities. However, these systems oper-
ate independently of each other, 
which prevents the utilisation of their 
full collective potential.
With over 72 years of experience and ex-
pertise in developing a wide variety of 
comprehensive, end-to-end solutions 
for air, land and naval platforms, Rafael has developed the 
Next Generation Combat Vehicle Suite (NGCV-S), turning in-
dividual systems into a single, fully integrated array, operat-
ing simultaneously and in concert. 
To achieve these goals, fighting vehicles and their crews 
must possess a high level of situational awareness. With Ra-
fael’s advanced computer vision technologies, the situation-
al awareness capabilities of any combat vehicle crew can be 

enhanced, while using existing 
sensors and observation systems.
Based on combat Artificial Intelli-
gence (AI), Rafael’s Suite includes 
an internal brain, delivering auton-
omous mission support that in-
creases lethality and survivability, 
by enabling effective decision-
making, while reducing the cogni-
tive burden of the crew.
Rafael’s computer vision technolo-

gies enable accurate navigation and self-localisation for ve-
hicles of any type and is especially effective for urban areas.
Connecting the various elements is Rafael’s BNET, a next-
generation ultra-high-speed broadband tactical, data/ 
voice/video, software defined on-the-move radio. Based on 
patented Multi-frequency Channel Reception technology 
(MCR), it employs a Mobile Ad-Hoc Network (MANET) which 
is decentralised, hubless, self-forming, self-healing and 

Rafael’s Suite 
includes an internal 
brain, delivering 
autonomous mission 
support
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gion”, Goutorov explained.
 DHABI’s V-shaped hull helps to deflect blast waves and de-
bris away from the crew compartment. The lifted body and 
increased ground clearance enhance its protection against 
mines. With STANAG III adaptable blast and ballistic protec-
tion as a standard, and up to STANAG IV with add-on plates, 
DHABI comes at an advanced price but also advanced tech-
nology. The vehicle will be used by customers in varying roles 
such as a mounted infantry troop carrier, ground support ve-
hicle for dismounted troops, medical evacuation platform, 
long-range border control vehicle, or easily configured as a 
command-and-control vehicle. 
 Seagal, who assisted in unveiling the new vehicles, added: “I 
believe in STREIT’s mission to save lives around the world and 
am honoured to unveil these vehicles which will contribute 
to achieving that goal.”
 The third vehicle unveiled, NISR, is designed as a mounted 
infantry troop carrier and ground support vehicle for dis-
mounted troops. “Our engineers spent the last two years de-
veloping NISR, using the latest technology from across the 
globe,” Goutorov added. Its state-of-the-art approach and 
departure level is unheard of in its category, so is its power 
with 450HP, a top speed of 120km/h, and manoeuvrability. It 
can be easily configured as a command-and-control vehicle, 
medical evacuation platform, or as a forward observation 
platform (FOO). The NISR offers occupants blast protection to 
STANAG Level IV. It features a V-shaped monocoque ar-

moured hull design, as well as floating seats, offering ad-
vanced protection to the 10-man crew. 
The final vehicle unveiled was the CONDOR, a newly designed 
MRAP with STANG Level 2 upgradable to STANG 3. High mo-
bility and off-road capability mean this vehicle can be used in 
any hostile situation with exceptional field performance in 
urban as well as off-road environments. This vehicle has an 8.9 
L Engine with 400 HP. It can be deployed in various missions 
by military and paramilitary forces.
STREIT UAE was opened in 2007 and is one of the largest pri-
vately owned armoured vehicles production facility in the 
world. The modern production site brings together a host of 
design, research and development, manufacturing, testing, 
training and storage facilities on one site and is ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, 2008 certified.
 

DHABI’s V-shaped hull 
helps to deflect blast waves 
and debris away from crew 
compartment

The DHABI combines the best technology 
from around the world 
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STREIT Group
Debuts Four New Vehicles

STORM is the first 
tracked vehicle ever 
manufactured in the UAE

At the recently concluded IDEX, STREIT Group launched 
four brand new vehicles that made a lasting impression. 
At the unveiling ceremony, STREIT Group’s Chairman 
Guerman Goutorov explained the huge achievements of 
the company and its efforts over the last 30 years to sup-
port governments in crisis situations and to save lives. 
 At the ceremony actor and STREIT Group’s Brand Ambassa-
dor Steven Seagal unveiled STORM, a fully electric multi-pur-
pose tracked vehicle; DHABI, a state-of-the-art MRAP; NISR, a 
mounted infantry troop carrier and ground support vehicle; 
and CONDOR, a cost-effective MRAP.
 STORM is the first tracked vehicle for STREIT Group and the 
first tracked vehicle ever manufactured in the UAE. “This step 
is a huge step for the company, and we are proud to have 
achieved this milestone,” said Goutorov. The other main ad-
vantage of the STORM is that it is fully electric but also comes 
with additional generators. 
 STORM has been designed to be used for a wide range of 
specialist military and civilian purposes. Built for the harshest 
environments, the vehicle offers exceptional mobility, reli-

ability and features the latest technologies in ballistic, IED 
and mine blast protection. Due to the versatile nature of 
the vehicle, STORM is not only completely silent but can be 
configured with amphibious and sea floating capabilities. 
The vehicle can be configured with remote control sys-
tems allowing for autonomous operations. 
Seagal was impressed not just by the capabilities of 
STORM but also by its design. “The design of the STORM 
looks like a crossover between a Lamborghini and a 
Stealth fighter and was one of the head turners at IDEX 
2021,” he shared.
The second vehicle to be unveiled was the DHABI. “The 
DHABI combines the best technology from around the 
world and was specially designed for the needs of the UAE 
and its efforts to achieve and maintain stability in the re-

CONDOR, is a newly designed MRAP with STANG 
Level 2 upgradable to STANG 3
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ment’s plans to identify three to five counter-UAS technolo-
gies that could work together, as a system, to defend against 
drone threats.
Raytheon Technologies builds modern counter-UAS systems 
that can detect incoming airborne threats, discern what they 
are with extreme precision, and use lasers and microwave 
energy to bring them down.
“You have to be able to see that something is coming, identi-
fy what it is and quickly take it down with the right effector. 
The challenge of counter-UAS is pulling together a system 
that works in concert in mere seconds. These systems follow 
the steps of what is called the counter-UAS kill-chain,” said 
Hunt.
The counter-UAS kill chain, a term coined by the Defense De-

partment, is the sequential process to detect, track, identify 
and defeat threats. It combines sensors, command and con-
trol and effectors to take down drones in seconds. 
“We have proven air defence radars that watch the skies at far 
distances, but we’ve also added a new layer of sight.,” Hunt 
said. “As drones close in or are launched at short range, we 
use sensors that operate on the Ku-Band of the radio fre-
quency spectrum to identify threats with incredible preci-
sion.”
The company’s counter-UAS KuRFS radar, deployed after 
only 19 months of development, detects an approaching 
drone swarm and then singles out individual drones. Next, 
system operators can point directed energy, like a laser, at 
each drone and burn them down.
High-energy lasers are precise, and with an adequate power 
source, they have a virtually unlimited supply of ammuni-
tion. This makes lasers a cost-effective solution to deal with 
swarms of relatively inexpensive drones.
High-power microwave systems are similarly effective but 
work differently. Rather than pinpoint a weak spot and burn 
a hole, they send out a pulse that disrupts drones’ control 
mechanisms and brings them crashing to the ground. 
They’re effective at downing multiple targets in close forma-
tion.
Another way directed energy is revolutionary is it negates 
the unpredictable flight paths of drones. An energy beam 
that travels at the speed of light can reach a drone fast, even if 
it changes course.
The key to the drone kill-chain, according to Hunt, is to avoid 
relying on just one system. Different drone threats—wheth-
er a single drone or a swarm, armed or unarmed, big or small, 
part of a coordinated attack or a curious pilot—require differ-
ent approaches to counter them.
Dealing with the ever-growing number of autonomous, fly-
ing threats may look like sophisticated, with different types 
of specialised systems stepping in and, in a manner of min-
utes, doing their part. As drone threats and technologies to 
counter them evolve in the coming years, so will the defenc-
es that protect against them. 

Counter-UAS KuRFS 
detects an approaching 
drone swarm and singles 
out individual drones

The Ku-band Radio Frequency System is a 360-degree 
radar that senses incoming drones, rockets, artillery 
and mortars

The directed energy system emits an adjustable energy 
beam that renders drones unable to fly
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Downing a Drone: 
Systems Work Together 
to Fend Off Attacks

How do you deal with something small that moves 160 
mph, 400 feet above the ground? Something small that 
flies low, slow, and could be launched from anywhere? 
How do we defeat something with an unpredictable flight 
path that could take a sudden turn at any moment? And 
how do you plan for adversarial technology that’s readily 
available and constantly changing?
The U.S. Pentagon, Department of Justice and Department of 
Homeland Security frequently ask these questions, as drones 
become more prevalent and sophisticated. From airports and 
oil refineries to landmarks, government buildings and military 
bases around the world, drone threats are a problem that is 
literally flying right above our heads.

According to a 2019 study published by the Center for the 
Study of the Drone at Bard College, more than 95 countries 
have access to such drone technology, and that has govern-
ment officials concerned.
“Drones are one of the most challenging issues in airspace; 
they’re cheap and easy to get from a store,” said Evan Hunt, 
director of High Energy Lasers and Counter-Unmanned Aeri-
al Systems at Raytheon Intelligence & Space, a Raytheon 
Technologies business. “With advanced sensors and strike 
capabilities integrated into them, they become not just a nui-
sance, but a real threat.”
In January, Undersecretary of Defense for Acquisition and 
Sustainment Ellen Lord announced the U.S. Defense Depart-

Counter-UAS 
kill chain is the 
sequential process 
to detect, track, 
identify and 
defeat threats
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For instance, Naval Group is attentive to the needs of 
the Emirati Navy in terms of training and is available to 
develop solutions adapted to their needs. The compa-
ny’s presence in the UAE also enables the development 
of innovative technologies that could potentially serve 
the operational needs of the Navy and Coast Guards. 
These products can also be directed towards export 
markets and the economic benefit will positively im-
pact the national and regional markets.
State-of-the-art Technologies
Building on its 400-year long experience in supporting 
the French Navy, Naval Group is the partner of choice 
for many international navies. Naval Group showcased 
the state-of-art innovations created for modern navies 
at their booth at IDEX, demonstrating its capabilities as 
leading naval integrator through high tech naval solu-
tions.
The innovations highlighted included Belh@rra, the 
combat and crisis management frigate that empowers 
modern navies and adapts to the digitisation of the 
warfare. Ensuring naval authority, this compact all-digi-
tal frigate performs all the operations conducted by 
large surface vessels with increased precision and high-
level capabilities in anti-air, anti-surface, anti-submarine 
and asymmetric warfare domains.
On the other hand, the Gowind is a corvette equipped 
with a set of anti-submarine, anti-surface and anti-air-
craft systems to NATO standards. The corvette is a con-
centrate of the latest technological advances devel-

oped and mastered by Naval Group. It integrates the latest gen-
eration of combat systems developed by Naval Group, SETIS, the 
Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM) – a combina-
tion of the integrated mast with its various sensors and the Oper-
ational Centre and associated technical premises, and the high 
level of integration, automation and user-friendliness of the Na-
val Group systems.
Naval Group also demonstrated how SETIS provides intelligent 
and innovative solutions to improve comfort, safety, accuracy 
and efficiency of operations management.
Naval Group is also recognised for its drone expertise. The com-
pany integrates all types of UAVs, air, surface and underwater, to 
increase the operational capabilities of an armed fleet. This tech-
nological advance represents a new potential for intelligence, 
surveillance and exploratory missions and become force multipli-
ers provided that they are fully integrated in the ship. The innova-
tive solutions for the implementation and recollection of UAVs 
under any sea conditions and those dedicated to the manage-
ment of drone missions and the integration in real time of the 
data collected directly benefits naval forces.

Gowind is equipped with a set 
of anti-submarine, anti-surface 
and anti-aircraft systems
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Naval Group
Brings Innovation to the Forefront

Naval Group recently participated at IDEX and NAVDEX 
2021 and showcased its solutions that respond to the 
operational needs of navies. The company has a long his-
tory of cooperation with the different navies of the re-
gion and has trustful relationships for the last 30 years.
For instance, Naval Group is present in Saudi Arabia through 
a subsidiary which carries out services contracts for the Navy. 
Another subsidiary has been opened in 2018 in Egypt to car-
ry out the in-service support of the fleet which includes two 
MISTRAL-class Landing Helicopter Docks, one FREMM frig-
ate and four Gowind corvettes.
“Naval Group has been established in the UAE since 2010. We 
are proud to be working together with our partners to de-
velop sustainable, long-term relations and projects that con-
tribute to national sovereignty and generate lasting benefits 
in the country. Our group’s long-term commitment in the 
country is illustrated by the recent decision to set up a new 
office in Abu Dhabi,” said Alain Guillou, Senior Executive Vice 
President Development, Naval Group.
Through transfer of knowledge and joint research, Naval 
Group aims to work with its Emirati partners to create highly 
qualified opportunity for Emirati nationals and progressively 
achieve country self-reliance and autonomy. 
To achieve this, an initiative has been launched in partner-
ship with Tawazun Economic Council consisting of a virtual 
internship programme known as Sustain & Enhance Emirati-
zation in Defense & Security (SEEDS). This programme en-

ables young UAE nationals to pursue virtual internships at 
Naval Group while being tutored by one of the company’s 
experts, regardless of the travel restrictions related to the 
COVID-19 pandemic, in order to contribute to the develop-
ment of the skills of young Emirati students to enable them 
to support the country’s defence needs in the years to 
come.

Through transfer of 
knowledge and joint 
research, Naval Group 
aims to work with its 
Emirati partners
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groups behaving as wolf packs that will coordinate in order to 
saturate enemy air defences.”
With a significant presence in five European countries and 
within the U.S., in 2016 MBDA achieved a turnover of €3.0 bil-
lion with an order book of €15.9 billion. With more than 90 
armed forces customers in the world, MBDA is a world leader 
in missiles and missile systems. The company is the only Euro-
pean group capable of designing and producing missiles and 
missile systems that correspond to the full range of current 
and future operational needs of the three armed forces (land, 
sea and air). In total, the group offers a range of 45 missile sys-
tems and countermeasures products already in operational 
service and more than 15 others currently in development. 
MBDA is owned jointly by Airbus (37.5 per cent), BAE Systems 
(37.5 per cent), and Leonardo (25 per cent).

SmartGlider is optimised 
to counter anti-access 
strategies

SmartGliders will integrate 
new technologies in their 
guidance and navigation 
functions

Florent Duleux, MBDA Vice-President Middle East, said: “The 
region’s air forces are equipped with the latest generation of 
combat aircraft, particularly European combat aircraft, and 
Smart Glider allows the full exploitation of the sensors and 
systems that equip these modern aircraft – to deliver military 
effects that could not even be considered before.”
Robust Variants
The compact family member, SmartGlider Light, is 2 metres 
long and weighs 120 kg. 12 to 18 SmartGlider Lights can be 
carried on an aircraft thanks to a Hexabomb Smart Launcher 
(HSL) capable of managing reactive strikes without affecting 
the pilot’s workload. As such, the SmartGlider Light will allow 
first-day-entry by saturating and destroying enemy air de-
fences.
For general purpose missions, the SmartGlider Light can be 
engaged against a wide spectrum of targets, from hardened 
and defended fixed targets such as hangars, to relocatable 
targets that can only be destroyed from a standoff distance 
with significant lethal effects.
MBDA also prepares a 1,300 kg SmartGlider Heavy to be able 
to carry a multipurpose warhead of more than 1,000 kg to 
deal with large and hardened infrastructure.
SmartGliders will integrate new technologies in their guid-
ance and navigation functions, as well as multi-purpose war-
heads. Thus, they will be able to reach and destroy the best 
defended targets, notably enemy air defences, thanks to a 
mix of optronics and radio frequency sensors that makes 
them robust against anti-access measures.
“The SmartGlider family considerably reinforces the air-to-
ground capabilities of the combat platform, sitting between 
bombs equipped with guidance kits and cruise missiles”, ex-
plains François Moussez, MBDA Military Advisor. “Designed 
for use in high volumes, SmartGliders Light can be fired in 

SmartGlider family of guided weapons is 
optimised to counter anti-access strategies
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SmartGlider: 
The Answer to 
Destroying Best-
defended Targets

Recently, a long-term partnership between Tawa-
zun and MBDA was signed, enabling the develop-
ment of the SmartGlider weapon systems from 
design to production phase.
A joint team of engineers from both sides, the ma-
jority from Tawazun, will be in charge of develop-
ment studies. They will be operating from MBDA’s 
first regional Missile Engineering Centre estab-
lished in the UAE.
Matar Ali Romaithi, Chief Officer of the Economic 
Development Unit at Tawazun, said: “This agree-
ment allows us to extend and increase our areas 
of co-development and co-production of techno-
logically advanced defence products.”
During the pre-development phase, the two enti-
ties will study several concepts before reaching a 
development phase. The intention being to offer 
an optimal system at the right price and with the 
right performance, leveraging the capabilities of 
the UAE defence industry.
MBDA’s new SmartGlider family of guided weap-
ons is optimised to counter anti-access strategies 
and other emerging battlespace threats. De-
signed to complement new and future fast jets, 
SmartGlider forms a family of all-up-round glider 
weapons, with folding wings and a range of over 
100 km allowing the combat platform to stay at 
safe distance from the enemy defences. This new 
generation of air-to-ground weapons is designed 
to counter new networked short- and medium-
range surface-to-air threats, as well as moving/re-
locatable targets or hardened fixed targets.
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COBRA II MRAP: Mine Resistant
COBRA II MRAP combines high level of survivability and mo-
bility in a modular package. The vehicle provides protection 
for the crew against ballistic, mine and IED threats while 
maintaining high cross-country mobility in battlefield condi-
tions with its independent suspension system. It is designed 
to provide high reliability, ease of maintenance and quick re-
moval/installation of power pack.

The vehicle provides high payload and spacious internal 
space for integration of weapon systems and mission equip-
ment. It can be configured with alternative seating layouts for 
up to 11 personnel with three or five door configurations as 
per specific user requirements.
COBRA II: Mobility Capabilities
The vehicle offers high level of protection, payload capacity, 
and large internal volume. In addition to superior mobility, 
COBRA II also comes with the capacity to accommodate nine 
personnel including the driver and commander, offering high 
protection against ballistic, mine and IED threats. Delivering 
high performance in the toughest terrain and climate condi-
tions with high power to weight ratio, COBRA II is tested rigor-
ously in different parts of the world, on toughest terrain and 
climate conditions. Preferred especially for offering a wide 
range of weapons integration and mission equipment op-
tions, COBRA II is successfully used for border protection as 
well as internal security and peacekeeping missions. The 
modular structure of COBRA II also makes the vehicle a flexi-
ble platform to be used as a personnel carrier, weapons plat-
form, ground surveillance radar, CBRN reconnaissance vehi-
cle, command control vehicle, and ambulance. 
ARMA 6x6: Modular Armoured Vehicle
Otokar’s multi-wheeled modular armoured vehicle ARMA 
6x6 offers mobility, high mine and ballistic protection, as well 
as medium and high-calibre weapon system integration op-
tions. Offering high tactical and technical features, ARMA 
comes with an optional amphibious variant for peacekeep-
ing and humanitarian aid operations in demanding terrain 
and climate conditions.
ARMA 6x6 can be equipped with different weapons and tur-
rets according to need. The 6x6 can be used for various mis-
sions as an armoured personnel carrier, armoured combat 
vehicle, command control, reconnaissance, and CBRN recon-
naissance vehicle while different weapon systems can be in-
tegrated into the vehicle.
SAFA IFV: Power-packed Performance
Thanks to its modular design, SAFA can be fitted with manned 
or unmanned weapon systems ranging from 7.62 mm to 120 
mm as well as air defence and mortar systems. With superior 
mobility, SAFA can serve in all kinds of combat environments 
from urban, built-up areas and light bridges to woodlands 
and all terrains, especially on soft surfaces where main battle 
tanks are unable to operate due to their heavy weights. A reli-
able and robust torsion bar suspension system consists of 
seven dual rubber-tire road wheels on each side. SAFA has an 
automatic track tensioning system, which can adjust track 
tension for different road conditions to achieve mobility.
SAFA has a power pack in the front of the hull combined with 
turbo charged diesel engine and an automatic transmission 
provides which power ranging from 700 hp to 1100 hp. 

COBRA II MRAP combines 
high level of survivability 
and mobility in a modular 
package

Otokar COBRA II MRAP
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Otokar’s 
Vehicles
Steal the 
Show

At the recently concluded IDEX, Otokar introduced its 
electric armoured vehicle AKREP IIe for first time to the 
international market. The company also displayed its 
well-known wheeled armoured vehicles ARMA 6x6 and 
COBRA II 4x4 as well as the new generation COBRA II 
MRAP. In addition to the wheeled vehicles, the tracked 
Infantry Fighting Vehicle SAFA was also highlighted.
Serdar Görgüç, General Manager, Otokar, said that being a 
regular vendor to both NATO and the United Nations, the 
company is continuously expanding its portfolio and serving 
a wider range of customers over the world every year, thanks 
to its well appreciated user-oriented approach.
He said: “Currently, around 33,000 Otokar vehicles are active-
ly in service in more than 36 countries in the toughest cli-
mates and risky regions. We believe that the performance of 
our vehicles serving worldwide are the most important refer-
ence for our potential customers. We are at the forefront of 
the global defence industry with our know-how in land sys-
tems, engineering and R&D capabilities as well as our wide 
product range.”
AKREP II: Effective Firepower
In addition to a full electric powered engine, AKREP II also ap-
pears in diesel and hybrid powerpack options. AKREP II com-
bines latest automotive technologies, high firepower and 
protection in a low silhouette. Having an effective firepower 
under amour and high payload capacity, the vehicle com-
fortably carries turrets up to 90mm cannon.
Being smaller in size and lesser in weight contribute to the 
agility of low silhouette AKREP II. Steering capability on all–

axles significantly increase the manoeuvrability of the four-
wheel drive AKREP II. Thanks to the independent suspension 
system and swift torque control, AKREP II can operate with 
equal ease on all challenging terrain conditions, no matter 
soft sand, deep mud, and snow. AKREP II can carry total of 
three crew, driver, commander and gunner at a maximum 
speed of 110 km per hour.
Apart from being a weapon carrier for all small, medium, and 
high calibres, AKREP II is an ideal solution for reconnaissance, 
scouting, surveillance, and base/air defence missions with 
quick reaction and silent mobility capabilities. 
AKREP IIe: Quicker Start
The electrical drive version of AKREP II, AKREP IIe is a low sil-
houette and low acoustic platform with low thermal signa-
ture.
The electric-based power and propulsion results in quicker 
start with instantaneous high torque for increased mobility. 
Due to the “drive-by-wire” system of electrically controlled 
steering, acceleration, and braking functions, AKREP IIe ap-
pears as a technically feasible platform for being remotely 
controlled or with driving assistance system applications in-
cluding autonomous capabilities.

AKREP IIe is a low silhouette 
and low acoustic platform 
with low thermal signature



The Kalyani M4 is a multi-
role platform, designed 
to meet the specific 
requirements of armed 
forces for quick mobility in 
rough terrain

Equivalent to positioning multiple personnel on the ground 
in often austere, high-risk environments, the N-Raven is de-
signed to saturate an area with Electro-Optical/Infra-Red 
(EO/IR), Semi-Active Laser sensor-driven target identification 
and tracking technologies to provide a rapid, data-rich pic-
ture of activity. This reduces threats to personnel safety while 
enhancing human end-user responsiveness in radically 
changing engagement scenarios.
A field simulator is optionally available which connects to the 
system’s control unit, allowing the N-Raven crew to rehearse 
each mission before launch. The UAV’s recording capabilities 
allow for a full debrief and ensure a positive learning curve 
for the end-user’s personnel, while reducing costs and mini-
mising risks in operator training.
Paramount Advanced Technologies has developed the N-
Raven as a robust yet cost-effective technology solution, 
utilising proven commercial components and experience 
gained from the company’s long legacy in the development 
of UAV systems, including however not limited to the Mete-

orite.
Lee Connelly, CEO of Paramount Advanced technologies, 
said: “We continue to research, design and innovate new 
technologies that remove military personnel from the front 
lines, minimise collateral damage and exposure of friendly 
forces, at the same time providing surveillance and engage-
ment support, and helping armed forces around the world 
garner greater intelligence and mission success.
“Our aerospace and technology company was founded on 
the belief that true innovation in our space means bringing 
technologically advanced, affordable and highly customis-
able solutions to the needs of our customers and partners.”
Bharat Forge Limited and Paramount Group Join Forces
Recently,  Paramount Group and India based Engineering & 
Technology conglomerate Bharat Forge Limited, announced 
a cooperation that will see them join the technologies, capa-
bilities and expertise of both groups in order to manufacture 
armoured vehicles in India.

N-Raven Series can 
be critical to the 
successful execution of 
modern fire missions
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Amit Kalyani, Deputy Managing Director, Bharat Forge Ltd 
said: “We are very pleased to partner with Paramount Group. 
This collaboration brings together the manufacturing and 
technology excellence of two leading companies, which 
have matching synergies and complementary capabilities. 
The Kalyani M4 is a fantastic new generation vehicle, and we 
want to position it as the ‘future of protection’ in all markets 
worldwide.”
The Kalyani M4 is a multi-role platform, designed to meet the 
specific requirements of armed forces for quick mobility in 
rough terrain and in areas affected by mine and IED threats. It 
offers best in-class levels of ballistic and blast protection, up 
to 50kg TNT side blast or IED/roadside bombs due to its in-
novative design, built on a flat-floor monocoque hull.
Ivor Ichikowitz, Chairman of Paramount Group, added: “All of 
our technologies have been developed with portable pro-
duction in mind. We believe this model of world-beating in-
novative technology is fundamental to enhancing any coun-
try’s contemporary defence, and technology capabilities.”
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Paramount Group 
Launches Long Range 
Swarming UAV System 

Kalyani M4

Paramount Advanced Technologies (PAT), subsidiary to 
Paramount Group, the global aerospace and technology 
company, recently announced the launch of its long-
range, precision strike and cost-effective swarming UAV 
system, N-Raven.
The N-Raven is a family of autonomous, multi-mission aerial 
vehicles featuring next generation ‘swarm’ technologies to 
accomplish numerous missions with pinpoint precision.
The system has been designed for technology transfer and 
portable manufacture from within partner countries with 
both unrivalled accuracy and affordability in mind. In doing 
so, the N-Raven addresses a myriad of mission requirements, 
including future warfighter engagements where intelligent 
swarming technologies combined with multiple munition 
loitering and attack operations have been proven to ensure 
mission survivability.
With a modular system allowing for flexible mission plan-
ning, operational units can launch the N-Raven UAV from 
multiple land-based, naval, and airborne platforms. Forma-
tion level commanders can further benefit from the advan-
tage of the system’s precision strike capabilities against 
high-value targets, both static and moving, located deep 
within enemy territory, by utilising a swarm of loitering mu-
nitions. 
The 41 kg N-Raven operates with a covert, low signature in 
contested environments offering a cruise speed of approxi-
mately 180 km/hr and a loitering endurance time of approxi-
mately two hours. N-Raven swarm loitering munitions offer 
a variety of sensors with each being capable of carrying a 10 
– 15 kg payloads up to a range of 250 km.
The system provides detection, identification, location, and 
reportage (DILR) against various targets. The N-Raven Series 
can be critical to the successful execution of modern fire mis-
sions, with swarm capabilities offering support for Multi-Do-
main Operations (MDO). As the platform’s onboard sensors 
and communication technologies continue to improve, 
they can serve as significant force multipliers for strategic 
and tactical assignments.

Paramount N-Raven
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MK3 version enhances 
capabilities for IED and OED 
clearance missions

CAMELEON E MK3
 UGV Offers Enhanced
 Capabilities

Recently, ECA GROUP unveiled the latest upgrades to its 
CAMELEON E Unmanned Ground Vehicle (UGV). This 
MK3 version enhances capabilities for Improvised Explo-
sive Devices (IED) and Ordnance Explosive Devices (OED) 
clearance missions and provides ease of use.
Leveraging on the cutting-edge technologies implemented 
on its latest IGUANA UGV, ECA GROUP has also upgraded the 
CAMELEON E robot. The MK3 also comes with an intuitive 
user interface that is now compatible with the company’s en-
tire range of UGVs.
Typical mission modules such as the manipulator 6 axis arm, 
the Pan&Tilt zoom camera, the X-Ray system, gripper jaws, 
disrupters, COFDM transmission, fibre optic transmission, 
CBRN etc., are fully compatible with the IGUANA UGV range.
CAMELEON MK3 is fully compatible with the UAV IT180, 
which can be used in collaborating mode on the battlefield 
in order to give tactical feedback to the operator.
Benefitting from the latest electronic development made for 
the IGUANA UGV, the CAMELEON E MK3 has seen its internal 
architecture upgraded. As a result, its technical capabilities 
have been enhanced to bring a real added value to operators 
in terms of user-friendliness, accessories compatible, perfor-
mance and on-field manoeuvrability.
Increased Arm Capacities
One of the main upgrades is the 6-axis manipulator arm, 
which enhances the UGV’s performance. The arm is now 
compatible with the IGUANA UGV to reduce the logistic foot-
print and spare additional costs.
This major upgrade has been designed to facilitate articulat-
ed manipulation and offers more possibilities to on-field us-
ers, whichever the mission at stake.
Technical improvements implemented allow several advan-
tages, including an increased lifting capability of 4kg when 
the arm is stretched-out and a double-batched folded arm 
capacity of 15kg, to handle the  manipulation of heavier 
loads. With this extended capacity, the CAMELEON E can lift 
the equivalent of the weight of a mid-sized microwave oven.

It also offers an increased range of jaws and claws accessories 
adapted for several manipulations – grab, move, wire cut-
ting, windows breaker, dropping explosive charge, addition-
al mast camera – allowing, for example, breaking car glass, 
opening doors (car, building), inspection of suspended ceil-
ings, collecting cylindrical ammunition, etc.
The UGV also has capabilities to fit up to two disruptors on 
the arm, gaining critical mission time by neutralising several 
threats in one mission without the need to re-equip the ro-
bot in between and has three additional cameras that can be 
equipped on the arm to maximise the visibility over the op-
eration (one on the turret, two on the wrists).
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UAE National 
Search and Rescue Centre 
Collaborates with IAS
Following the deployment of day only Optical Radar sys-
tems by the United States Coast Guard (USCG), the UAE 
will become the first country in the world to operational-
ly evaluate a fully functional day/night optical radar. This 
will happen when it integrates the IAS HeliSAR Optical 
Radar into the UAE National Search and Rescue Centre 
(NSRC) AW139 search and rescue helicopter. 
As a leader in the development and deployment of wide area 
optical search systems, IAS will be deploying its innovative 
Generation II HeliSAR Search and Rescue (SAR) for the first 
time to the Middle East. 
IAS HeliSAR Day/Night Optical Radar works to autonomously 
detect, classify and track small objects at sea even in chal-
lenging sea states – during both day and night operations. 
HeliSAR is specifically optimised for Helicopter Search and 
Rescue (SAR) operations featuring an exceptionally small, 
unobtrusive footprint that requires minimal modification to 
an existing STC. The radar is designed to autonomously find 
people lost at sea, rafts adrift, or vessels in distress without 
any form of operator involvement. 
IAS HeliSAR means that UAE can find people lost at sea over 
30 times faster than existing search operations.”
The UAE NSRC will install the IAS HeliSAR Optical Radar on its 
SAR AW139 helicopter, with the first trial due to be complet-
ed in the coming months. 
Simon Olsen, VP Business Development and Strat-
egy for IAS, added: “The UAE NSRC is one of 
the world’s leading SAR agencies and sets 
exceptionally high standards of opera-
tional performance. We are very proud 
that our IAS HeliSAR Optical Radar was 
deemed to have surpassed this high 
benchmark and accepted to be tested on 
a UAE SAR AW139. Our team is very much 
looking forward to collaborating with 
this world leading operation to save lives 
lost at sea.” 

Easily installed, and a fraction of the size weight and power of 
a traditional radar, the IAS Optical Radar uses a specially con-
figured array of day and night optical sensors that continu-
ously observe the ocean either side of the helicopter.

UAE will become the first 
country in the world to deploy 
a day/night optical radar



ism, population growth, and climate change, and this what 
makes the case for an NSE leveraging the latest digital tech-
nologies compelling. 
An NSE can support better and swifter policy-making and 
enhance security in both physical and ‘grey-world’ cyber con-
frontations.
CAE’s deep understanding of simulation and synthetic envi-
ronments, integrated with elements of the digital revolution 
such as data analytics, networks and cloud computing will be 
a major plus point for the NSE 
The simulation specialist has devised a concept for the digital 
replication of a nation that generates a digital ecosystem 
with a range of integrated data from many sources.
Four Elements
This single picture of a nation is built on four elements. Un-

derpinning the digital twin is the physical level, comprising 
the detailed terrain, weather and infrastructure such as 
buildings and transport networks.  
Secondly, the human level provides information about the 
population. This could draw on mobile phone technology to 
provide real-time information about where people are and 
where they are going through pattern-of-life algorithms. This 
level can be used to model the effects of pandemics and oth-
er human disasters.
A third element of the NSE is the cognitive layer, which uses 
social media to understand the sentiments of the popula-
tion, again linked to geography. 
Finally, there is a resource element, which adds information 
about the status and disposition of the resources available to 
government, such as emergency services and the armed 
forces.  
There are innumerable uses to which an NSE can be applied, 
including assisting decision-making in areas of national poli-
cy and security, and for military operations. 
One of the best advantages of the NSE architecture is its abil-
ity to use the single overall picture to disseminate data across 
all levels of government, from ministries at a nation’s top lay-
er down to the various regional and municipal authorities. 
As it remains a synthetic environment, the digital twin pro-
vides for experimentation to drive developments in how 
governments can organise and operate differently to boost 
efficiency, increase resilience, and reduce costs. 
Responses to major emergencies or pandemics can be re-
hearsed at nationwide levels.
“This synthetic and digital technology exists today, it has 
been experimented with, and it is ready to be leveraged for 
these new capabilities,” remarked Sir Richard at CAE One-
World 2021.
While it is true that the implementation of an NSE would take 
time and remains complex, CAE is confident that the tech-
nology already exists to begin the process. 
The integration of digital technologies in a national synthetic 
environment promises a transformative enabler to how a na-
tion works, organises and operates.

NSE offers 
‘transformational 
opportunity for every 
country’
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CAE to be Prime 
Integrator for NSE 
Ecosystem

Harnessing the power of digital technologies, artificial 
intelligence and data to develop and implement systems 
that not only address military training challenges but 
also command and control across joint all-domain opera-
tions is a huge challenge and that’s what high technolo-
gy powerhouse, CAE, has taken up. 
The company, which offers digitally immersive solutions to 
elevate safety, efficiency and readiness, is known as a model-
ling and simulation specialist.
Speaking at CAE OneWorld 2021, Lt. Gen. Ray Palumbo (Ret.), 
the Pentagon’s former Director of Defence Intelligence, ex-
plained: “Every service is looking to eliminate the boundaries 
of data sources and platforms to create a comprehensive op-
erating environment. Our forces need all-domain data access 
and visualisation of data and sensors to deliver key analysis 
and decision assistance during operations, and they need 
this to make faster and better decisions.”
By fusing and analysing data from varied sources, such a sys-
tem becomes a tool not only for providing real-time intelli-
gence regarding both friendly and hostile forces, but also 
presents effective information at all levels of the chain of 
command. At the upper level, the digitally immersive ecosys-

tem allows commanders across a multi-domain environ-
ment -- land, sea, air, space and cyber -- to conduct secure 
operations with a single common operating picture.
Interestingly, CAE is now taking the concept a step further to 
act as a core prime integrator for a National Synthetic Envi-
ronment (NSE), or National Digital Twin. 
Gen. Sir Richard Barrons (Ret), former commander of UK 
Joint Forces Command, aptly describes an NSE as a “transfor-
mational opportunity for every country” that is a “founda-
tional enabler for the way that governments and militaries 
operate and succeed”.
Today, there are a range of new potential threats and chal-
lenges, such as the rise of power in Asia, the rise of extrem-

CAE provides digitally 
immersive solutions to 
elevate safety

CAE aims to support U.S. Army in building 
National Synthetic Environment Capability Lt. Gen. Ray Palumbo



and missions of these technologies. I am excited to look 
around the corner at the future of armoured vehicles.” 
John Cockerill and Milrem Robotics: 
Leaders in their Segments
Member of the bicentennial John Cockerill Group, John 
Cockerill Defense is the technological leader in multifunc-
tional, high-effect turrets in the 25-120mm range for light 
and medium weight armoured vehicles. 
John Cockerill Defense had attended IDEX this year display-
ing its new products which combine modularity, reliability 
and high performance, the Cockerill 1030 and the Cockerill 
CLWS. John Cockerill Defense also exhibited for the first time 
in the Middle East the Cockerill CPWS Generation 2.
In addition, John Cockerill Defense presented the Cockerill 
3000 Series, delivered in several hundred units in the Middle 
East in recent years, the Cockerill Combat Boat 30mm and its 
range of simulators through its subsidiary Agueris. 
Lightweight, precise, multi-mission and with high firepower, 
the Cockerill 1030 is the answer to the needs of today’s and 
tomorrow’s armed forces. Its lightness (<1.5t with level 2 bal-
listic protection) and compactness (1.5m diameter at the ve-
hicle interface) that can hold up to 200 cartridges, its two 
digital sighting systems, its high elevation (up to 70°) and its 
ability to integrate a wide range of accessories such as AT 
missiles and rockets make it the ideal weapon system for all 
vehicles and missions (APC, IFV, anti-UAV, amphibious).
The new Cockerill CLWS (Cockerill Light Weapon System) is a 
modular stabilised turret (Remote Weapon System) which is 
100% remotely operated and is the perfect complement to 
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light armoured vehicles (4x4, 6x6, etc.). In addition, John 
Cockerill Defense also presented the new Cockerill CPWS 
Gen.2. 
Lightweight, remotely operated and equipped with a single 
hatch that can be positioned in four different modes (closed 
for protection, slightly open for “sniper” operations, moni-
toring in the raised position and fully open for emergency 
exits or maintenance), the Cockerill CPWS 2.0 is a modular 
turret that allows the integration of several weapons such 
as a 25x137mm (e.g. M242) or a 30x113mm (e.g. M230LF) 
completed by a 7.62mm coaxial machine gun. During IDEX, 
the Cockerill CPWS Gen.2 was integrated into the Milrem 
Type-X vehicle, a precursor in the world of robotic armed 
vehicles.
Milrem Robotics is the leading European robotics and au-
tonomous systems developer with offices in Estonia, Swe-
den, Finland and the Netherlands. The company’s flagship 
product, the THeMIS unmanned ground vehicle, has been 
delivered to ten countries of which seven are NATO mem-
bers, including France, Norway, the UK, and US. 
Milrem Robotics recently launched the Type-X Robotic 
Combat Vehicle, intended to support mechanised units. 
Milrem Robotics is also the leader of a consortium that was 
awarded contract from the European Commission’s Euro-
pean Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 
to develop a European standardised unmanned ground 
system (UGS). 

The Cockerill CPWS 2.0 allows the 
integration of several weapons 

The Cockerill CLWS is stabilised and 
modular Remote Weapon System
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John Cockerill, 
Milrem Robotics 
to Develop Mobile 
Lethality Systems 
An MoU recently signed between Milrem Robotics and 
John Cockerill Defense will commit  the two companies 
to mutual development and technical coordination in 
the area of robotics; specifically, for the development of 
mobile lethality systems as they 
apply to robotic or unmanned 
ground vehicles. 
The agreement concluded during 
IDEX 2021 is wider in scope than just 
providing for the firing of a lethality 
system from a robotic vehicle and in-
volves the technologies that will al-
low the implementation of such sys-
tems into manned unit formations. 
“We are excited to be mutually de-
veloping a vision for a wingman ve-
hicle that adds to the combat capability, flexibility and fire-
power of conventional units. The Milrem Robotics /John 
Cockerill Defense team looks to be at the vanguard of the 
European Shared Defence Technologies,” said Kuldar Vaarsi, 

CEO of Milrem Robotics. 
“The role of robotics will be to augment manned units and 
provide superior situational awareness, mobility and fire-
power. Robotic combat systems will help keep our troops 

from harm’s way. John 
Cockerill Defense is an 
exceptional lethality sys-
tems provider with clear 
understanding of new 
requirements arising 
from robotic platforms. 
Closer cooperation helps 
us jointly improve the ef-
ficiency of future robotic 
combat systems.” 
Thierry Renaudin, Presi-

dent of John Cockerill Defense, said, “Milrem Robotics has 
shown to be fully committed to the unmanned ground vehi-
cle concept, both for civilian and military use. A company 
with this laser focus gives us a glimpse into the future roles 

Lightweight, precise, multi-
mission and with high 
firepower, the Cockerill 1030 
is the answer to the needs of 
armed forces

Configurable according to customer 
needs, the Cockerill 1030 offers a 
range of more affordable turrets
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those carrying weapons of mass destruction.
Over the past few years, both of the interceptors were up-
graded, and demonstrated excellent capabilities during suc-
cessful tests held in Israel and in Alaska, U.S. 
In the words of Israeli Defence Minister, Benny Gantz: “Along 
with the development of vital offensive capabilities, the de-
fence establishment is constantly working to defend Israel’s 
skies against ballistic threats through the ongoing develop-
ment of its multi-layered (missile defence) array. The devel-
opment of Arrow-4 together with our American partners will 
result in a technological and operational leap forward, pre-
paring us for the future battle field and the ever-evolving 
threats in the Middle East and beyond. I congratulate the Is-
rael Missile Defence Organization, which is currently mark-
ing its 30th anniversary, as well as the U.S. Missile Defense 
Agency and IAI, thanks to which we are able to defend Israel’s 
home front.”
Enhanced Capabilities
Arrow-4 will be an advanced, innovative interceptor missile 
with enhanced capabilities. It will address a wide range of 
evolving threats in the region and will replace the Arrow-2 
interceptors over the next decades. 
IAI is the prime contractor for the development and produc-
tion of the system and its interceptors. 
A leader in defence, aerospace, and commercial markets, IAI 
leverages state-of-the-art technology and decades of com-
bat-proven experience delivering solutions to national de-
fence and security challenges.
Delivering large turnkey projects, IAI acts as a prime contrac-
tor, subcontractor, and team members in dozens of large 
programmes for the aerospace, land, sea, and cyber domains 
and multi-domain applications.
As per MDA Director, Vice Adm. John 
Hill: “Arrow-4 is a cooperative pro-
gramme between the MDA and IMDO 
that illustrates U.S. commitment to as-
sisting the government of Israel in up-
grading its national missile defence 
capability to defend the State of Israel 
from emerging threats.” 
Head of the Israel Missile Defense Or-
ganization, Moshe Patel stated: “We 
are starting the development of the 
Arrow-4 system at a symbolic time- 30 
years after the Gulf war, which led to 
the establishment of the IMDO and 
the joint missile defence programme 
with our American partners. Over the 
last three decades, we have devel-
oped one of the most advanced mis-

sile defence arrays in the world, built of four layers with 
demonstrated capabilities. These capabilities are being 
constantly improved against emerging threats. Arrow-4 will 
have unprecedented flight and interception capabilities.”
Jacob Galifat, GM of the IAI/MLM Division added: “The Ar-
row weapon system, which was one of the first in the world 
to intercept ballistic missiles, will be upgraded with a signifi-
cant capability, produced by IAI, in the form of the Arrow-4 
interceptor. The interceptor will be the most advanced of its 
kind in the world and will provide a new layer of defence to 
the State of Israel and its citizens.”

Arrow System a major element 
of Israel’s missile defence

IAI is the prime contractor for 
development and production 
of system

Arrow modular air defence system detects, tracks, 
intercepts and destroys incoming TBMs 
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Israel,
U.S. Begin 
Arrow-4 
System
Development

Arrow-4 will be an advanced, 
innovative interceptor missile

The Israel Missile Defense Organization (IMDO), in the Di-
rectorate of Defense R&D (MAFAT) of the Israel Ministry of 
Defense, and the U.S. Missile Defense Agency (MDA), have 
commenced the development of the Arrow-4 system. 
Arrow-4 will be the next generation of endo-exoatmospheric 
interceptors in the Arrow weapon system, which today con-
sists of Arrow-2 and Arrow-3 interceptors. 
The Arrow Weapon System is a major element of Israel’s multi-
layered missile defence array. It includes advanced radar sys-
tems, developed and produced by Israel Aerospace Industries 
(IAI) subsidiary, Elta. It also includes a BMC system developed 
by Elbit Systems, and a Launch Array including interceptors 
produced by MLM (a subsidiary of IAI). 
Arrow-2 is operational since the year 2000, providing endo-
exoatmospheric defence. 
Arrow-3, an exoatmospheric missile defence system, was de-
livered for operational use in 2017. It serves as the upper layer 
of Israel’s multi-tier missile defence array.
The Arrow 3 interceptor is part of the Arrow Weapon System 
(AWS) which is the world’s first operational, national, stand-
alone ATBM (Anti Tactical Ballistic Missiles) defence system. 
Based on the effective Arrow 2 and Arrow 3 interceptors, the 
Arrow modular air defence system detects, tracks, intercepts 
and destroys incoming TBMs carrying a range of warheads 
and over a large footprint, thereby protecting strategic assets 
and population centres.
The innovative Arrow 3 interceptor is designed to intercept 
and destroy the newest, longer-range threats, especially 



nents and with over 20,000 employees.
The Group’s clients include the biggest cruise operators, be-
ing exclusive supplier for the Italian Navy and reference part-
ner for the US Navy, as well as numerous foreign navies. Fin-
cantieri also plays a key role in some of the main European 
defence companies within supranational programmes.
The company has achieved the exceptional result of building 
100 ships in 30 years.
The delivery of the ‘Enchanted Princess,’ the first cruise ship 
delivered post Covid, represents its ability to face the most 
difficult moments with passion, dedication, and resilience.
Fincantieri CEO, Giuseppe Bono, elaborated: “We are proud 
that the recognition of our skills by the Italian Navy and the 
German partner has brought about a change in the relations, 
thus securing – on the one hand – our role as design authori-
ty, on the other as prime contractor. We are going to take a 
real technological leap forward compared to the submarines 
of the previous class, starting with the design and the combat 
system developed along with Leonardo, which we are in 
charge of integrating on-board. This will allow Italy to contin-
ue being a main actor among the limited group of countries 
that can build such advanced units.”
Bono added: “Once again, a qualified supply chain, made up 

of small and medium-sized enterprises of the sector, will ben-
efit from the driving effect triggered by our activities, which 
will in turn generate manifest economic growth in terms of 
GDP, employment, and research and development advance-
ment”.

Contract value for first two 
vessels amounts to 1.35b 
euros

First two deliveries 
scheduled for 2027 and 
2029

U212NFS programme stems from the need to secure adequate 
underwater spatial surveillance and control capacity
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Order part of 
acquisition 
programme of 4 
U212 subs

Fincantieri, OCCAR 
Sign Deal on Subs for Italian Navy

Fincantieri, one of the world’s leading shipbuilding 
groups and reference operator in the naval shipbuilding 
industry, and OCCAR (Organisation Conjointe de Cooper-
ation en matiere d’Armement, the international organisa-
tion for joint armament cooperation) recently signed a 
contract for the construction of 2 new-generation subma-
rines. 
The contract, in which Fincantieri will act as prime contractor, 
envisages an option for 2 additional units and is part of 
the new U212NFS (Near Future Submarine) acquisition pro-
gramme of the Italian Navy.
The total contract value for the first two vessels, including rel-
evant logistics support, amounts to 1.35 billion euros.
The project is an evolution of the U212A programme carried 
out in cooperation with the German thyssenkrupp Marine 
Systems, which resulted in the production of 4 submarines for 
Italy – “Todaro”, “Scirè”, “Venuti” and “Romei”, delivered by Fin-
cantieri between 2006 and 2017 – and 6 for Germany.
According to highly reliable analyses, the technological con-
tent of these air-independent propulsion submarines deter-
mined the shift in the balance between nuclear and conven-
tional vessels in the postwar period.
With the first two deliveries scheduled for 2027 and 2029, the 
U212NFS programme stems from the need to  secure ade-
quate underwater spatial surveillance and control capacity, 
considering the future complex scenarios of underwater op-

erations and that the operational lifetime of the 4 “Sauro” 
class submarines, currently in service, is drawing near. 
It aims at upholding and further developing Fincantieri’s ac-
quired strategic and innovative industrial know-how, as well 
as consolidating the technological lead attained by the com-
pany and its supply chain, enhancing the presence of tech-
nologically-advanced component parts developed by Italian 
industries on board.
The national submarines carry out different tasks for the ben-
efit of the community on a daily basis, responding to re-
quests coming from the Government or the Nation’s main 
Alliances, NATO and EU. 
Range of Missions
The missions  range from purely military to operations per-
taining to freedom of navigation, anti-piracy, keeping the 
energy supply routes safe (due to the presence of seabed re-
sources or underwater infrastructure), observance of inter-
national law, fighting terrorism, defending external borders, 
and safeguarding maritime infrastructure, including essen-
tial off-shore and underwater infrastructure, not least detect-
ing the presence of whales.
With over 20 years of history and more than 7,000 ships built, 
Fincantieri maintains its know-how, expertise and manage-
ment centres in Italy, employing 10,000 workers and creating 
around 90,000 jobs, which double worldwide thanks to a 
production network of 18 shipyards operating in four conti-
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plementation of new systems. 
The first Karnaf began the process in 
2015, with Elbit Systems responsible 
for avionics and The IAI (Israeli Aero-
space Industries) for maintenance 
and replacing the central wing.
Tricky situation
The squadron was required to 
continue carrying out its mis-
sions throughout the entire up-
grade process, which itself is a 
challenging feat. 
As Lt. Col. (Res.) A, former 131st 
Squadron Commander outlined: “We 
couldn’t take a break from our opera-
tional activity. The ‘Karnaf’ is used for many 
tactical transport missions such as transporting 
equipment, low-altitude flights, and refuel-
ling CH-53 helicopters - a task that is unique to 
our squadron. Concurrent to the enhance-
ment process, the 103rd (“Elephants”) Squad-
ron was closed to integrate the new ‘Shim-
shon’ aircraft, so the majority of their heavy 
transport missions were given to us.”
In 2017, the 131st Squadron divided into two 
departments - one operated the old “Karnaf” 
planes, while the other focused on accom-
modating the squadron for the new “Avionic 
Karnaf”. 
“The squadron took a two week break in or-
der to prepare and create an integration team that will 
adapt the flight doctrine to the new platform”, explained  Lt. 
Col. (Res.) A.
A few years later, the 131st Squadron finished enhancing 
eight “Karnaf” aircraft at Elbit Systems.
Maj.  Mordi, commander of the transport plane department 
at the Nevatim maintenance squadron elaborated: “It was a 
complex project - taking a Karnaf that has been operational 
for nearly half a century, and introducing it to a new genera-
tion. We managed to combine past with future, while main-
taining the squadron’s strong heritage.”
Cutting Edge 
What exactly makes the avionic “Karnaf” such an advanced 
platform? 
Lt. Y, an aircrew member in the squadron explained: “The old 
Karnaf couldn’t meet the required missions and challenges 
that face aircrews in 2021. Many new functions were added 
to the flight platform. The cockpit underwent a complete 
makeover and turned into a ‘glass cockpit’ - the old systems 
that display essential information such as flight path, engine 

status, radar, weather conditions and 
more, were replaced with new cut-

ting edge screens.”
Additionally, a Head-up display 

(HUD) similar to that of fighter 
jets was added. The HUD is a 
glass board that displays 
the flight information in the 
pilot’s direct viewpoint.
Lt. Col. (Res.) A., and Maj. A., 

the 131st Squadron’s Tech-
nical Officer, adds: “The en-

hancement process has 
brought the ‘Karnaf’, a senior 

flight platform, to the cutting-edge 
of technology. It became an advanced 

aircraft equipped with unique and tactical 
transport capabilities, suited to the chal-
lenges of our operational arena”.
Safer, More Efficient 
The process had a great impact on the 
131st Squadron and the IAF’s Heavy 
Transport Division as a whole. 
“Currently, flight data is displayed in a vi-
sually appealing way. The pilot can adjust 
the data display to the relevant scenario 
optimally through versatile settings. We 
have systems that enable information 
sharing between different aircraft in a 
joint formation - I could send flight paths 

and potential threats to my wingman, and the navigator fly-
ing with me could also transfer data to my screen”, details 
Capt. Y.
“The HUD improves flight safety since we can see at data 
mid-flight without looking away. Our weather radar enables 
us to perform missions in tougher conditions than before. 
The new upgrades allow for more effective night and low-
altitude flying,“ he added.
“This enhancement process took an excellent plane and 
made it even better - in operational capabilities, precision, 
flight safety, and potential. This unique project was done 
successfully through excellent cooperation between Elbit 
Systems, the IAI (Israel Aerospace Industries), and various 
IAF factors”, concluded Lt. Col. Y, the current Commander of 
the 131st Squadron. 
The refurbished C-130 has performed a myriad of missions 
across the globe, from India to Alaska. 
Reference Text/Photo:
https://www.iaf.org.il/
(Photo credit: Amit Agronov)

Head-up display 
similar to that 
of fighter jets 
added

The cockpit underwent a 
complete makeover and 
turned into a ‘glass cockpit’
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Elbit Delivers Upgraded 
Hercules

Refurbished C-130 has 
performed missions across 
globe

The delivery of the 8th and final upgraded Hercules C-
130HI (Karnaf) by Elbit Systems marks a successful avion-
ic upgrade programme led the international high tech-
nology company.
The cockpit underwent major changes. The old systems that 
display essential information were replaced with new cutting 
edge screens. 
The 131st (“Yellow Bird”) Squadron is actually wrapping up 
the avionic enhancement process for “Karnaf”, which began 
years ago. 
The idea of putting the “Karnaf” through an avionic enhance-
ment process came up in discussions at the Israeli Air Force 

(IAF) headquarters way back in February 2008. 
When the time came to renew the planes, which have been 
part of the IAF’s fleet since the early 1970s, some were re-
placed by the “Shimshon” (Super Hercules C-130J) and the 
rest underwent avionic enhancement that entailed the im-

C-130HI

Upgraded Hercules C-130HI



mission range and is the perfect solution for the “Sensor to 
Shooter” concept of operation. Once launched, the 1K loiters 
and searches for targets, and, when it finds one, attacks it pre-
cisely, causing little collateral damage. The 1K is a combat-
proven system with vast operational experience, providing a 
high level of operational flexibility, with operational advan-
tages for its category.
“Backed by continuous research and development, our sys-
tems are built on decades of technological and operational 
experience,” added Perry . “Thanks to our in-house capability 
as a UAS integrator, we are able to meet the growing demand 
for full turnkey solutions that are easy to install, operate and 
maintain, and give autonomy to soldiers. We are continually 
moving towards smaller platforms and drones, providing so-
lutions for the entire spectrum of HLS - aerial, maritime, 
coastal and border security, sensitive infrastructure such as 
pipeline monitoring, oil & gas security or environmental 
monitoring. We intend to maintain our legacy, remain a sig-
nificant player in the market, and continue to be pioneers in 
an ever-changing landscape.”
Today, Aeronautics and its subsidiaries, together with Rafael, 
offer an extensive portfolio of technologies and capabilities 
for border protection, both land and sea. The two companies 
provide advanced multi-layered defence solutions to main-
tain national security. These include ISTAR aerostats, persis-
tent surveillance payloads for tactical UAS, integration of au-
tonomous tools with ground systems in a computerised de-
cision support system, and more.
Aeronautics in-house R&D departments are extensive and 
include a large team of experienced engineers from diverse 

specialisations, developing the advanced mission-related ca-
pabilities of the company’s unique UAVs, proprietary flight 
control software, innovative navigation, communications, 
and security interfaces, and more.
To support customers and guarantee reliable and continu-
ous UAS operations, Aeronautics has established the Un-
manned Systems Academy that provides high quality, in-
depth training programmes for UAS mission commanders, 
operators and technicians.

Orbiter 1K is a combat-
proven system with vast 
operational experience

Orbiter 4 can simultaneously 
carry multiple payloads, 
extending its ISTAR 
capabilities

Orbiter 1K Loitering Munition UAS



42
ISSUE 590 March 2021

Interview

Reports

Aeronautics 
Group 
Highlights Multi-
Mission UAS’

Orbiter 4 STUAS is 
suitable for both 
land and maritime 
operations

Aeronautics Group, a leading provider 
of integrated turnkey solutions based 
on unmanned systems platforms, pay-
loads and communications for defence 
and HLS markets, recently participated 
for the at IDEX 2021. The company pre-
sented its Orbiter 4 Small Tactical Un-
manned Aircraft System (STUAS) and 
Orbiter 1K Loitering Munition UAS.
Orbiter 4 STUAS is an advanced tactical 
UAS, multi-mission platform with versatile payloads, option-
al BLOS operation and extraordinary endurance for all 
weather conditions. Built on the successful system design of 
the Orbiter 3 STUAS, in use by many customers around the 
world and accruing vast operational experience, with its ad-
vanced avionics, communications, ground control features 
and applications, Orbiter 4 retains the legacy capabilities of 
the combat-proven Orbiter UAS family.
Delivering top mission performance with its versatile covert 
platform, the Orbiter 4 STUAS is suitable for both land and 
maritime operations. The system can simultaneously carry 
multiple payloads, extending its ISTAR capabilities. Easy to 
use, with a low logistical footprint and a small crew, the run-
way-free Orbiter 4 STUAS aircraft suits all operational needs.
Orbiter 4 also delivers higher capabilities than other tactical 
platforms in operation today, with greater endurance, ser-
viceability, operational flexibility and cost-effectiveness. 
Thanks to Aeronautics’ advanced technology, it also has in-

telligence capabilities usually re-
served for large UAVs on a light-
weight, tactical and covert plat-
form. 
“We were delighted and proud to 
participate in and present at IDEX 
for the first time,” said Matan Perry, 
Vice President of Marketing & Sales 
at Aeronautics, said: “The recently 
signed peace agreement with the 

UAE opens up many avenues for regional cooperation, and 
our company sees this as an opportunity to strengthen rela-
tions and business collaborations with other countries in 
the Gulf region.”
The main applications of Orbiter 4 include: land and mari-
time ISTAR, target acquisition for precision-guided weap-
ons, artillery fire management and BDA, communications 
intelligence (COMINT), electronic intelligence (ELINT), elec-
tronic warfare (EW), communications relay, border patrol 
and reconnaissance, ISR envelope for strategic facilities se-
curity, search and rescue, and emergency response.
Advanced Guidance Capabilities
Aeronautics also highlighted its Orbiter 1K Loitering Muni-
tion UAS. Designed for loitering attacking missions, Orbiter 
1K has advanced guidance capabilities that ensure high 
precision, lethality and low collateral effects. Based on the 
mature, combat-proven Orbiter 2 Mini UAS, Orbiter 1K de-
livers noteworthy performance in terms of endurance and 
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dier Øyvind Johan Kvalvik, Norwegian Defence Materiel 
Agency’s Land Systems Division. “These additional vehicles 
will provide the Norwegian Army with the room for ma-
noeuvre and combat power that the Army needs to be able 
to complete its missions using the most modern IFV vehicles 
in the world.”
BAE Systems Hägglunds, the manufacturer of the CV90 
based in Örnsköldsvik, Sweden, will deliver the new vehicles 
in cooperation with Ritek, an established Norwegian CV90 
partner. With Ritek at the centre of the local industrial coop-
eration hub, up to 30 potential Norwegian suppliers will be 
responsible for upgrading and repairing components, as 
well as delivering new subsystems and technology solutions 
as part of future upgrades for the Norwegian CV90 fleet.
“We have a strong track record of delivering on time, at cost, 
and high quality to the Norwegian Army. This follow-up or-
der demonstrates the importance of successful relation-
ships with in-country industry partners like Ritek,” said Tom-
my Gustafsson-Rask, managing director of BAE Systems 
Hägglunds. “As we work to enhance the Norwegian Army’s 
existing fleet of CV90s, deepening our existing relationships 
with local industry will naturally benefit our end users.”
BAE Systems has a successful history of industrial coopera-
tion projects in Norway that have strengthened industry 
partnerships, transferred technical know-how, and exceed-
ed customer expectations and requirements. During the lat-
est CV90 procurement and upgrade contract, BAE Systems 
Hägglunds delivered 100 per cent offset obligation five 
years ahead of schedule.
BAE Systems and Ritek look forward to strengthening their 
relationship through the successful execution of this con-
tract. “Our cooperation with the Norwegian Armed Forces 
and BAE Systems Hägglunds is based on trust and experi-
ence between all parties involved. This new agreement 
which brings a positive local employment effect for Ritek as 
we focus on delivering this critical capacity to the Norwe-
gian Army in the form of more combat support vehicles,” 
said Hilmar Olsen, general manager at Ritek. “We also expect 
the project to provide long-term opportunities for several 
other Norwegian suppliers across the country.” 
Agile and Powerful
The IFV variant is at the core of the CV90 family. Agile and 
powerful in combat, it leads the way in the 20-35 tonne class. 
It integrates a wide range of weapon systems, providing all-
target capability to land forces around the world. The vehicle 
incorporates cutting-edge stealth technology as well as the 
Vehicle Information System (VIS), an open and scalable elec-
tronic architecture.
The CV90 IFV has an ergonomic, air-conditioned troop com-
partment. Catering for up to eight personnel it is equipped 

with collective and individual NBC protection. Battlefield 
awareness is ensured by a video network with displays at 
each crew station, combined with independent sights.
The CV90 platform is engineered to provide optimum mo-
bility and agility. For ease of deployment, it features a 
range of land and air transportation options. On the 
ground it delivers performance in the toughest terrains, 
providing personnel with the tactical edge. The CV90 can 
be developed or configured to match any situation, from 
patrol to combat.
CV90’s survivability equipment is one of the most advanced 
of its kind. Its high payload capacity enables a wide range of 
kit to be carried, from robust bolt-on solutions to active 
add-ons.
With more than 25 years’ experience in enhancing and de-
veloping the CV90 family, BAE Systems’ have maximised the 
availability and cost-efficiency of these vehicles throughout 
their lifecycle. Customer priorities and affordability are key 
with future proof designs leading to further advances.

The new order is scheduled 
for delivery in 2023

CV90’s high payload 
capacity enables a wide 
range of kit to be carried

Norway is one of seven CV90 users 
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Norway is one of seven CV90 users and is the latest customer 
to enhance its fleet of combat proven CV90s following sig-
nificant life extension and mid-life upgrade contracts from 
Switzerland and the Netherlands. The new Norwegian order 
for 12 engineering and eight multi-carrier CV90 variants is 
scheduled for delivery in 2023. The others are Denmark, Es-

tonia, Finland, Switzerland, Sweden and the Netherlands. 
With close to 1,300 vehicles in service in multiple variants, the 
vehicle is combat-proven and designed to accommodate fu-
ture growth to meet evolving missions.
“We look forward to fielding another 20 modern CV90 com-
bat support vehicles into the Norwegian Army,” said Briga-

Norwegian Army 
Recruits 20 More 
CV90s

BAE Systems recently received an order from the Norwe-
gian Army for 20 additional CV90 Infantry Fighting Vehi-
cles to increase the combat power of its existing fleet. The 
Norwegian Defence Materiel Agency awarded a contract 
of more than US$50 million that will increase the Army’s 
fleet to 164 vehicles as part of its effort to grow and moder-
nise in the face of evolving threats.
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the SAGE Electronic Support Measure (ESM) and LEOSS 
electro-optical system for latest-generation surveillance, 
and the software-defined SRT-800 radio for communica-
tions.
Leonardo officials said UAE customers fly more than one 
hundred platforms including the AW139, AW169, AW189 
and AW109 models, which perform a variety of operations 
including emergency medical services, law enforcement, 
offshore, and VIP transport.
The Middle East’s Air Forces are increasing their capacity 
with mixed aircraft fleets, including different fighter mod-
els, and this is why Leonardo is continuing to promote its 
pilot training capabilities. This includes the iconic M-346 
Advanced Training aircraft, also available in the Fighter At-
tack version, the new M-345 recently delivered to the Italian 
Air Force and set for the basic-advanced phases of the pilot 
training syllabus, and a portfolio of training services thanks 
to the establishment of the International Flight Training 
School (IFTS) together with the Italian Air Force. 
The training services offered by Leonardo are not limited to 
pilots: the company has sold in the Middle East its cyber 
range & training system, which facilitates the training of cy-
ber security operators and allows the customer to assess 
the resilience of digital infrastructure against potential cy-
ber-attacks. 
Cyber-security for Critical Infrastructure
Leonardo’s platform for digital security is part of a wider of-
fer for the protection of citizens and national economic ac-
tivities, including critical infrastructure protection, satellite 
data collections, satellite services for urban and environ-
mental monitoring and unmanned and counter-un-
manned solutions. 
Leonardo is a market leader in Unmanned Aerial Systems 

and in Air Traffic Systems solutions. Thanks to its capabilities, 
the company is able to offer tailored anti-drone technolo-
gies for both civil and defence use. Some of these systems 
have already been supplied to the UK’s Royal Air Force – 
such as Falcon Shield, which was deployed after emergen-
cies at Gatwick and Heathrow – and to the Italian and US 
Armed Forces. The military qualification is a guarantee of ef-
fectiveness and resilience; a key characteristic of these sys-
tems is that they are easily and quickly deployable in a civil 
context too.
Leonardo’s US arm Leonardo DRS highlighted advanced 
technologies to support and protect mounted and dis-
mounted forces ranging from industry-leading integrated 
C4I systems to vehicle-integrated electric power systems, 
electro-optical situational awareness and force protection 
technologies. As concrete evidence of its collaboration with 
Emirati partners, Leonardo and Leonardo DRS’ technologies 
were displayed at the stands of their partners IGG, NIMR, 
Earth / EDGE and ETS.
Incidentally, Leonardo had attended another key defence 
event in Abu Dhabi a year ago when it exhibited its un-
manned platforms at UMEX.  

VULCANO is a family 
of unguided (BER) 
and guided (GLR) 
ammunition for the 
76mm, 127mm naval 
guns and 155mm land 
artillery systems

M40 Target drone

Vulcano
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In collaboration with Emirati industries, Leonardo has 
offered to design and manufacture a national Combat 
Management System for the UAE.
Leonardo’s experience in combat proven naval systems and 
its deep knowledge of the UAE’s needs are the substantive 
reasons for making the offer. Leonardo has already supplied 
to the UAE more than 20 Combat Management Systems and 
a large number of naval guns, for vessels including the 
Ghannatha, Baynunah, Falaj 2 and Abu Dhabi-class cor-
vettes, which will be joined by systems for the Bani Yas pro-
gramme. 
The wide range of solutions that Leonardo provides in the 
naval field also includes the AW149, AW159, AW101 and 
NH90 helicopters. These aircraft, as well as third-party plat-
forms, can be equipped with advanced sensors like Leonar-
do’s Ulisses acoustic anti-submarine warfare system, mar-
ket-leading AESA radar such as the Osprey 30 and effective 
protection against even the latest threats with the Multi-
Aperture InfraRed (MAIR) missile warning system and the 
Miysis Directed InfraRed CounterMeasure (DIRCM). 
These were among the outcomes of Leonardo’s participa-
tion at IDEX 2021. Pasquale Di Bartolomeo, Leonardo’s Chief 
Commercial Officer, said: “IDEX 2021 was an opportunity to 
look with optimism into the new year. Throughout 2020, 
Leonardo stood closely with its customer thanks to its inter-
national presence – like the Abu Dhabi branch – and today 
we confirm our commitment in supporting the UAE institu-
tions’ operations, as well as look for new ways to collaborate.” 
To meet the challenges surrounding worldwide travel, 
Leonardo also demonstrated a digital IDEX-NAVDEX experi-
ence, on Leonardo’s offerings in the Middle East. This includ-
ed state-of-the-art guided ammunition for land and naval 
applications, represented by the Vulcano 76 BER, Vulcano 
127 and 155 mm, and the DART guided projectile. 
Cutting-edge Electronics  
Other cutting-edge electronics on show included a compre-
hensive suite of airborne surveillance equipment including 

Leonardo
Offers National Combat 
Management System for UAE  



Ventura Defense Joins 
Forces with Hexagon
Ventura Defense and Hexagon’s Geo-
spatial division recently announced 
their partnership and the launch of Ven-
tura Defense’s new 1Command suite. It 
is a tactical-level command and control 
(C2) systems suite designed for the con-
nected battlefield environment.
The 1Command suite includes 1C-FCS, an 
open battle management system for man-
aging military units at tactical levels; 1C-
ACS, a system for managing indirect firing artillery units; 1C-
FOS, a forward observer system for target and impact point 
acquisition; 1C-MAS, a mortar aiming system for mortars and 
other indirect firing weapons; and 1C-ALAKRAN, a system for 
managing combat operations for Ventura´s Alakran mortar 
carrier.
The qualification and integration of Hexagon’s Luciad soft-
ware into Ventura Defense’s 1Command suite was successful-
ly achieved in 2020, making Hexagon the preferred supplier 
of geospatial software for all projects involving Ventura De-
fense systems. The Luciad portfolio provides Ventura Defense 
with a platform for building situational awareness and real-
time location intelligence solutions, allowing customers to vi-
sualise operations in 2D and 3D with rich and flexible styling 
options.

The 1Command suite builds on 
Ventura Defense’s established ca-
pabilities and expertise in the de-
fence area, specifically in mortar 
carriers and fire control systems. 
“Hexagon’s Luciad offering helps 
simplify and accelerate our cus-
tomers’ journey to achieve intelli-
gent and connected operations by 
delivering continuous innovation 

in data integration, visualisation and analysis,” said José Luis 
Peinado, vice president of Hexagon’s Geospatial division. 
“This partnership acknowledges our shared ambitions to 
transform the defence ecosystem to better support the mis-
sion-critical needs of our customers.”
Leon Bitar, CEO of Ventura Defense, added: “We believe that 
1Command with Hexagon is the ultimate step for successful 
transformation of our customers and war-fighting units into 
the digital and connected space. Our industry expertise to-
gether with Hexagon solutions make us a truly unique part-
ner in this offering, and we plan to deliver a unique experi-
ence to our customers that reflects this expertise.”
Ventura Defense is a Spanish company  with operations in 
the U.S. and the Kingdom of Saudi Arabia that creates solu-
tions supporting customers in the new generation warfare. 

1C-ALAKRAN, is a 
system for managing 
combat operations 
for Ventura ś Alakran 
mortar carrier
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Thales and Airbus
to Upgrade France’s Joint 
Electronic Warfare Capabilities
Thales and Airbus recently won a contract from the 
French defence procurement agency (DGA) for the new 
joint tactical signals intelligence (SIGINT) system to up-
grade the French forces’ critical signals monitoring, di-
rection finding and spectrum analysis capabilities.
The 10-year contract will equip the armed forces with a com-
mon information system and set of sensors and is designat-
ed a high-impact programme (PEM), alongside CONTACT 
and SCORPION, under France’s defence spending plan. This 
joint tactical SIGINT system will provide French armed forces 
command with an expanded tactical electronic support 
measures (ESM) capability.
The tactical SIGINT programme will upgrade the electronic 
warfare capabilities of front-line units, providing a set of 
high-performance portable or vehicle-mounted assets com-
patible with the latest communications technologies. The 
new system to monitor and localise enemy communications 
will support tactical manoeuvres in the theatre of opera-
tions, helping to keep forces safe and secure. It will equip the 
electronic support vehicles of the French Army’s 54th Signals 
Regiment (SCORPION programme), the French Navy’s front-
line warships and the Atlantique 2 maritime patrol aircraft 
and could be deployed to protect air bases on military oper-
ations overseas.

The system will reportedly be the only one of its kind in ser-
vice with the French forces. All three armed forces will rely on 
the same logistics infrastructure to simplify training of spe-
cialist operators and optimise through-life support delivery.
Combined Expertise
The programme will benefit from the combined experience 
of co-contractors Thales and Airbus. Thales will draw on the 
SIGINT expertise developed by the Group on several legacy 
programmes: COHORTE (the current French Army tactical 
SIGINT system), MINREM (French Navy SIGINT system), 
ARCHANGE (French Air Force new-generation SIGINT air-
craft) and CLOVIS (strategic inter-ministerial communica-
tions localisation project).
While Airbus will provide its expertise in strategic ELINT 
systems, drawing on its experience on programmes such 
as RAMSES (strategic radio and satellite communications 
information system) and PARADOS (radio signal acquisi-
tion sensor).
The first phase of the programme will provide the three 
armed forces with an initial operational capability for signals 
monitoring, with subsequent optional tranches to increase 
the number of units in service. New functions such as new 
data analytics functions for the information system, expand-
ed detection and technical analysis capabilities, etc., will be 
added incrementally over the term of the contract to pro-
vide the French armed forces with a set of state-of-the-art 
electronic warfare systems and capabilities.

SIGINT programme will 
upgrade the electronic 
warfare capabilities of front-
line units

Tactical ROEM, resource of the French Army



Lürssen Provides Mastery 
in Mine Countermeasures

The hidden threat posed by naval mines presents an en-
during danger to the performance of naval operations 
and the safe passage of maritime trade. Eliminating this 
hazard requires an effective, flexible response. Lürssen’s 
proven mine countermeasures vessels (MCMVs) are ideal 
for meeting these demands. 
Developed to meet exacting German Navy requirements, 
Lürssen’s MCMVs have been chosen by fleets across the world. 
Typical is the company’s MJ 332. Derived from the earlier SM 
343, the design entered service as Frankenthal in 1992. It has 
since been continuously upgraded with state-of-the-art tech-
nology to counter evolving mine warfare threats.
Enhanced Safety
All of the company’s MCMVs are built to operate ‘inside the 
minefield’, using advanced materials – typically non-magnetic 
steel – in both hull and superstructure. As well as reducing 
magnetic signature, this assists stability and provides excel-
lent protection from fire and explosion.
Safety is further enhanced by Lürssen’s focus on acoustic sig-
nature. As for magnetic signature, this is minimised in accor-
dance with NATO standards. A high level of shock resistance is 
another design priority, reinforcing the security of vessel and 
crew.
Mission Performance
Lürssen offers a comprehensive approach to mine counter-
measures, combining minehunting and minesweeping func-

tions in a single platform. The latest German Navy upgrade is 
the enhanced MJ 332 CL. It incorporates an integrated com-
mand system that interfaces with a hull-mounted minehunt-
ing sonar and a spectrum of ‘off-board’ unmanned systems. 
Examples include remotely controlled surface vehicles for 
influence minesweeping and underwater drones for mine 
identification and destruction. The capacity to embark mine 
clearance divers further expands the command team’s op-
tions.
A Flexible Solution
Lürssen MCMVs provide a flexible answer to modern mine 
warfare requirements. They can deploy unmanned systems 
at a distance but also operate safely within mined waters. 
They allow you to deal with the underwater threat in the 
most effective, time-efficient fashion. 
Further assurance is offered by our extensive range of life-
cycle support services. Available for the company’s vessels 
and for those built by other shipyards, it ensures MCMVs are 
fully mission-ready throughout their lives. 
Quality made in Germany: the Lürssen headquarters, locat-
ed in Bremen, is the centre of the company’s development 
and design capability and its shipbuilding competence. 
The eight Lürssen locations are staffed with highly qualified 
employees dedicated to building new ships. Moreover, sev-
eral of these shipyards are specialised in repair, refit and 
modernisation.

Lürssen’s MCMVs 
provide a flexible 
answer to modern 
mine warfare 
requirements
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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) re-
cently completed development and test of reportedly 
the world’s first self-contained Anti-Submarine Warfare 
(ASW) capability for an Unmanned Aircraft System (UAS).
On November 24, 2020, GA-ASI successfully demonstrated 
an ‘A’ size sonobuoy carriage, release, process and control 
from a company-owned MQ-9A Block 5 on a U.S. Navy Pacific 
test range. Using a SATCOM link, GA-ASI remotely processed 
bathythermal and acoustic data from deployed ‘A’ size Direc-
tional Frequency Analysis and Recording (DIFAR-AN/SSQ-
53G), Directional Command Activated Sonobuoy System 
(DICASS-AN/SSQ-62F) and Bathythermograph (BT-AN/SSQ-
36B) sonobuoys and accurately generated a target track in 
real time from the Laguna Flight Operations Facility located 
at Yuma Proving Grounds. 
The MQ-9A Block 5 successfully deployed one BT, seven DI-
FAR, and two DICASS buoys to initiate prosecution and con-
tinuously track a MK-39 EMATT (Expendable Mobile ASW 
Training Target) over a three-hour period. Target track was 
generated using General Dynamics Mission Systems–Cana-
da’s industry-leading UYS-505 Sonobuoy Processing Sys-
tems. GA-ASI is developing this first-of-its-kind capability for 
its new MQ-9B SeaGuardian UAS in partnership with the U.S. 
Navy under a Cooperative Research and Development 
Agreement with Naval Air Systems Command, Patuxent Riv-
er, Md.
“This demonstration is a first for airborne ASW. The successful 
completion of this testing paves the way for future develop-
ment of more Anti-Submarine Warfare capabilities from our 
MQ-9s,” said GA-ASI President David R. Alexander. “We look 
forward to continuing collaboration with the U.S. Navy as 
they explore innovative options for distributed maritime op-
erations in the undersea domain.”
GA-ASI first demonstrated a sonobuoy remote processing 
capability in 2017 from an MQ-9A. Since then, GA-ASI has 
added a Sonobuoy Management & Control System (SMCS) to 
monitor and control deployed sonobuoys and developed a 
pneumatic sonobuoy dispenser system (SDS) capable of 
safely carrying and deploying 10 U.S. Navy compliant ‘A’ size 

or 20 ‘G’ size sonobuoys per pod. The MQ-9B SeaGuardian has 
four wing stations available to carry up to four (4) SDS pods, 
allowing it to carry and dispense up to 40 ‘A’ size or 80 ‘G’ size 
sonobuoys, and remotely perform ASW anywhere in the 
world.
In a standard Maritime ISR and ASW configuration, Sea-
Guardian’s endurance exceeds 18 hours, encompassing a 
mission radius of 1200 nautical miles with eight hours of on-
station time for submarine prosecution, providing a low-cost 
complement to manned aircraft for manned-unmanned 
teaming (MUM-T) operations. GA-ASI has already received 
orders for this MQ-9B SeaGuardian ASW capability from two 
separate foreign customers and anticipates demand to be 
extremely strong for the MQ-9B SeaGuardian with its high-
end maritime capabilities and low cost relative to legacy 
manned Maritime platforms.

GA-ASI
Completes UAS Anti-
Submarine Warfare Demo

SeaGuardian’s endurance 
exceeds 18 hours, 
encompassing a mission 
radius of 1200 nautical miles
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sations, which will only add a few years of continued opera-
tions. 
The alternative of converting these aircraft to the role of 
cargo operations yields the potential of continued opera-
tions for at least 15 years, providing their operators’ and les-
sors’ income of hundreds of thousands of dollars per 
month.
IAI is developing a conversion package for 777-300ER that 
will transform this wide-body aircraft into a full cargo con-
figuration aircraft, at a third of the price of a new aircraft. 
The conversion will take about 150 days, similar to the IAI 
747-400 cargo conversions. 
Cargo aircraft weigh more than passenger aircraft of the 
same type, and therefore, require specific certification. In-
creasing payload carrying capacity is an area that IAI has 
extensive expertise in. The company is working on STC for 
the B777 cargo conversion and expect to obtain it by the 
end of 2022. 

A Truly Global Company
A truly global company, IAI operates in diverse markets 
around the world. From India and Korea in the East, through 
Brazil and Colombia in South America to Germany in Eu-
rope, the company’s excellence is multinational and multi-
lingual.
To date, IAI has signed contracts for firm orders of 15 aircraft 
conversions and an additional 15 options. By 2023, IAI in-
tends to open at least three conversion lines dedicated to 
B777 conversion programmes, each with the capacity to 
convert between two and three aircraft per year.
The feedstock of 777-300ER aircraft is still limited, but in the 
coming years these aircraft will become more and more 
available. “While the cost of 777-300ER is currently high, we 
expect these prices to reduce making the cargo conversion 
more affordable. Some airlines are already planning to re-
place their 777s, but customers are still in a wait-and-see 
mode,” Matalon said.
IAI’s experience and reputation in conversion programmes 
(more than 250 conversions) include the Boeing 747, 767, 
737NG and 737 family. GECAS is a world-renowned aircraft 
lessor and the world leader in the air freighter market, with 
more than 25 years’ experience and a global fleet of 100+ 
owned, serviced and on-order. Throughout their decades-
long relationship with IAI, these industry leaders have part-
nered on more than sixty conversions, including 747, 767 
and 737 freighters.
Due to enter service in 2022, the 777-300ERSF is the ulti-
mate Big Twin Freighter with twin-engine efficiency that 
burns 21 per cent less fuel per tonne than the 747-400 
freighters and big-cargo capability that sees 25 per cent 
more volume than the 777-200F (Production Freighter) but 
retains 90% commonalty with its smaller twin. It has the 
flexibility to be more profitable than the competition at 
high or low utilisation models. And all this with the range 
capability to seamlessly replace ageing 747-400 and MD11 
freighters.

The 777-300ERSF is the ultimate 
Big Twin Freighter with twin-
engine efficiency

Cargo aircraft weigh more than 
passenger aircraft of the same 
type
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Passenger to Cargo: 
The Ultimate Aircraft 
Conversion Alternative
IAI is a global leader in converting wide 
and narrow body passenger aircraft into 
cargo aircraft, with hundreds of successful 
projects converting B747-200, B747-400, 
B767 and B737. As a world leader in Pas-
senger-to-Freight (P-2-F) aircraft conver-
sions, IAI has successfully performed the 
conversion of more than 260 aircraft that 
have accumulated over 2,500,000 opera-
tional flight hours, since their conversion. 
IAI conversion programmes are performed 
under Boeing 7X7 Type Licenses, and in-
clude B737, B747, B757, B767 and B777. IAI 
is currently developing the cargo conver-
sion of the Boeing 777-300ER and is in the 
process of obtaining its Supplemental 
Type Certificate (STC) .
IAI has joined forces with GECAS to develop 
the unique ‘Big Twin’ solution, and provide the P-2-F con-
version of the Boeing 777-300ER, converting the successful 
passenger aircraft into a highly cost-effective wide-body 
cargo jet.
“In the near future, we see this aircraft becoming the main 
wide-body cargo aircraft, replacing Boeing’s 747-400, 747-
F and the MD11 that currently perform these roles,” said 
Rafi Matalon, VP & GM Marketing of IAI’s Aviation Group. 
With comparable payload weight, the twin-engined 777 
offers a far more cost-effective solution, compared to the 
four-engined Jumbo. According to analysts’ assessments, 
the B777-300ER will maintain the position of the most pop-
ular wide-body cargo jet, over the next 20 years. 
Finance-Based Demand for Conversion Alternatives
Even though Boeing is offering newly built cargo-config-
ured 777F aircraft, converted aircraft are expected to meet 
the demand of the  majority of cargo operators and aircraft 
lessors demand. The choice for the conversion alternative 
are financially based. By the time B777 passenger aircraft 
end their first life cycle, for continued aircraft operation, air-
lines have to invest tens of millions of dollars on moderni-

Increasing payload carrying 
capacity is an area that IAI has 
extensive expertise in

IAI is developing a conversion 
package for 777-300ER that will 
transform it into a full cargo 
configuration aircraft
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dates to the 1930s, when the plant was established in Bolz-
ano, Northern Italy. Since then, the company has devel-
oped several 4x4 armoured vehicles for the Italian Army, 
but the most significant experience comes from the devel-
opment of the Centauro 8x8 armoured fighting vehicle 
and its successor, the Centauro2.
The new SUPERAV Land 8x8 armoured vehicle represents a 
new era for the evolution of the company’s land platforms. 
Inspiration came from the SUPERAV 8x8 amphibious ar-
moured vehicle, protagonist of the US Marine Corps ACV 
1.1 programme, which BAE Systems was awarded, in part-
nership with IVECO Defence Vehicles.
SUPERAV Land has been independently developed by IDV, 
starting from SUPERAV 8x8 design, with the purpose of 
providing a modular vehicle for land operation with higher 
protection level and survivability, while relying on high-
level system reliability, thoroughly assessed during thou-
sands of hours of demanding performance and capabilities 
tests.
Equipped with a new generation IVECO 6-cylinder multifuel 
engine with 700 horsepower and 3.000 Nm torque, coupled 
with an automatic 7 speed transmission coupled with retard-
er and with proprietary H-type driveline, SUPERAV Land pro-
vides unique performance in terms of speed and accelera-
tion, performing best-in-class mobility on all terrains.
The suspended interior seat structure can host up to eight 
troops while the positions for the crew are three. Thanks to 
an ideal combination of power, protection and payload, 

SUPERAV Land guarantees improved survivability against 
KE-threats, mines as well as IEDs and force protection over 
currently fielded systems. 
Its modular reinforced roof is designed to maximise com-
patibility with different unmanned turrets allowing un-
compromised protection for the team and ensuring higher 
internal volumes and ergonomics. The vehicle is extremely 
adaptable to be deployed as APC - Armoured Personnel 
Carrier, CP - Command Post, IFV - Infantry Fighting Vehicle 
and ARV - Armoured Recovery Vehicle variants.

SUPERAV Land guarantees 
improved survivability 
against KE-threats, mines 
as well as IEDs and force 
protection over currently 
fielded systems

MTV and Superav Land
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Iveco Defence Vehicles 
Displays Latest Products 
Iveco Defence Vehicles has established 
itself in the domain of multirole pro-
tected vehicles with the bestseller 
Light Multirole Vehicle LMV 1, adopt-
ed by 14 countries, and the heavier 
Medium Protected Vehicle MPV in ser-
vice in Italy and Lebanon. Both vehi-
cles have already been extensively de-
ployed in high-risk operations where a 
great number of soldiers have been 
saved during ballistic/mines/IEDs at-
tacks.
The range has been completed by a brand-new vehicle, the 
Medium Tactical Vehicle MTV, presented at IDEX for the first 
time. IVECO Defence Vehicles’ new range now includes ve-
hicles between 7 and 19 tons Gross Vehicle Weight (GVW): 
MUV – Multirole Utility Vehicle, LMV 1 and LMV 2 – Light 
Multirole Vehicle, MPV – Medium Protected Vehicle and the 
new MTV – Medium Tactical Vehicle, with a GVW of 12 kg, 
which fills a gap in the market.
MTV is a modular and versatile vehicle platform, a common 
base for all its variants, both protected and unprotected. 
This high-performance vehicle efficiently adapts to a vari-
ety of users: Army, Marines, Navy, Air Force, Special Opera-
tions Units and Military Police. The common elements of 
the different variants are the 6-cylinder 6.7 litres diesel en-
gine, able to reach 207 kW of power and 1000 Nm of torque, 
the automated transmission and the permanent 4x4 
wheel-drive with three fully lockable differentials and high 
and low gears. 

Protection is a Fundamental Feature
 Iveco Defence Vehicles has made use 
of its deep expertise gained with the 
LMV and MPV platforms. MTV variants, 
short and long cab and monocoque, 
are manufactured from ballistic steel 
and benefit from an add-on steel pro-
tection kit, which increases the ballis-
tic and blast protection levels. 
In terms of crew transportation, the 
Soft-Top and Hard-Top versions can 
accommodate a team of 2+2. The Pick-

up can accommodate a crew of two. The Casualty transport 
can accommodate a crew of 2+2 lying or 2+4 sitting casual-
ties. The Military Police / Air Force Security Vehicle can ac-
commodate a crew of 2+6. MTV also benefits from the lat-
est digital systems.
The MTV platform has been selected by the Dutch Ministry 
of Defence for the “DVOW 12kN and RCWS” that foresees 
the procurement of 12kN vehicles, 120 of them fitted with a 
Remotely Controlled Weapon Station. This project has by 
far been the biggest procurement plan in Europe for multi-
role vehicles over the last 10 years. In November 2019, IDV 
signed the contract with the Dutch Ministry of Defence for 
918 medium multirole protected vehicles and in December 
2020, for an additional 267 vehicles increasing the fleet to a 
total of 1,185 units.
SUPERAV Marks a New Era in Land Platforms
Iveco Defence Vehicles has a long-standing tradition of ex-
cellence in developing wheeled armoured platforms that 

The MTV platform 
has been selected 
by the Dutch 
Ministry of 
Defence
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Systems for quick technology upgrades. 
The Compact Laser Weapon System (CLWS) is a modular high 
energy laser (HEL) system that provides proven, affordable 
battlefield protection for warfighters. Integrator ER, is Insitu’s 
satellite-enabled beyond line of sight (SATCOM BLOS) variant 
of the Integrator unmanned aircraft system (UAS) for extend-
ed range operations. 
ScanEagle by Insitu, is a long-endurance unmanned aerial sys-
tem (UAS) that has eyes in the sky at 15,000 ft. 24 hours a day 
and the Wave Glider designed and manufactured by Liquid 
Robotics, is the world’s most experienced, long-duration au-
tonomous surface vehicle (ASV).
Outlook for ME Defence Sector
Boeing shared its outlook for the Middle East defence sec-
tor during the event and reaffirmed its commitment to the 
region.
“The Middle East is a very important market for Boeing and of 
strategic importance in terms of growth, partnerships, invest-
ments and current operations,” insisted Jeff Shockey, vice pres-
ident of Global Sales and Marketing, Defence, Space & Security 
and Government Services for Boeing. “At IDEX, we continued 
our discussions with customers across the region with a view 
to meet the demand for proven, capable and advanced de-
fence and space products and services that only Boeing can 
offer.” 
Torbjorn ‘Turbo’ Sjogren, vice president of International Gov-
ernment & Defence for Boeing, elaborated: 
“It has been a challenging time for the world and our industry. 
In partnership with our customers, suppliers and local indus-
try, Boeing has risen to the challenge to ensure mission readi-
ness for the region. We remain confident in our current de-
fence and government services programmes that operate in 
the Middle East and the growth potential for the region.”
The Boeing Defense and Space (BDS) Market Outlook for the 
next 10 years is US$2.6 trillion, of which 40 per cent is growth 
outside the United States. As of the beginning of this year, BDS 
backlog stands at US$61 billion with 32 per cent of that com-
ing from outside the United States. 
Despite the challenges presented by the global pandemic, de-
mand for Boeing’s Government Services business remains 
stable and provides critical stability for the company. Boeing 
expects the government support and services 10-year market 
(between 2020 and 2029) to be worth US$1.4T. The Middle 
East represents US$195 billion of the services market, with 
more than 50 per cent of that dedicated to defence and secu-
rity services.
The company has vowed to continue discussions with cus-
tomers and industry partners about its range of capabilities in 
multi-role fighter aircraft, vertical lift platforms, aerial multi-
role tankers, unmanned systems and technologies. 

T-7 is a new advanced open 
architecture pilot training 
system

ScanEagle by Insitu has eyes 
in the sky at 15,000 ft., 24 
hours a day

Boeing KC-46 Pegasus tanker

Insitu Integrator
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Boeing showcased its advanced platforms, which include 
T-7 Advanced Pilot Training System, the KC-46A Pegasus 
aerial refueling tanker, AH-64 Apache attack helicopter, 
CH-47F Chinook advanced multi-mission helicopter, F-
15EX multi-role combat fighter and the Compact Laser 
Weapon System (CLWS), at the recently-concluded Inter-
national Defence Exhibition and Conference (IDEX 2021) 
in Abu Dhabi.
The company also focussed on its autonomous systems port-
folio, in particular the Integrator ER and ScanEagle from Insitu 
and Wave Glider from Liquid Robotics, both its subsidiaries. 
In addition, Boeing discussed its diverse sustainment and 
training solutions, including an expansive supply chain and 
logistics network, in-country partnerships and on-the-ground 
support, and original equipment manufacturer (OEM) reach 
back for its installed base of defence platforms, future deliver-
ies and near term sales opportunities. 
Bernard Dunn, President of Boeing Middle East, Turkey and Af-
rica, commented: “Boeing shares more than 40 years of part-
nership with the United Arab Emirates, and more than 70 
years across the Middle East region. IDEX offered an opportu-
nity for us to engage with our regional customers on their ex-

isting and future security needs. Boeing will continue to sup-
port the considerable potential for growth in the aerospace 
sector by offering the right defence capabilities, infrastructure 
expansion and services at the right time.” 
Boeing Defense Space & Security (BDS) over the next five years 
is pursuing US$170 billion across 41 countries in international 
defence and service opportunities. 
Boeing’s T-7 is a new advanced open architecture pilot train-
ing system, designed to include ground based training and 
support designed together from the start. The KC-46A Pega-
sus is a wide-body, multi-role tanker that is revolutionising the 
air mobility mission while the AH-64E Apache is the most ad-
vanced, combat-proven attack helicopter to ever enter pro-
duction. The CH-47F Chinook is the most advanced, afford-
able, battle-tested heavy-lift helicopter in the world. 
The tandem rotor design allows the Chinook to devote all of its 
power to lift, and provides matchless tactical and combat sup-
port mission capabilities. 
On another front, the F-15EX is the force of the future. With fly-
by-wire flight controls, hypersonic weapon payload capacity 
and advanced cockpit systems, Boeing’s F-15EX is prepared to 
face future threats head-on. It is equipped with Open Mission 

Boeing 
Showcases 
Advanced 
Platforms at 
IDEX

Boeing is pursuing 
US$170b in defence, 
service opportunities

Boeing T-7 new advanced pilot training system
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Cerbair has, since 2015, based all 
its detection solutions on the 
analysis of the radiofrequency 
spectrum. Called Hydra, it is a di-
rection finding system with sen-
sors that scan the electromagnet-
ic spectrum for frequencies used 
by the communication protocols 
of commercial drones.
As soon as a signal is intercepted, 
Hydra characterises it by comparing 
it to a signature database and gives 
operators an azimuth of origin sym-
bolised on the interface of a com-
mand and control centre (C2). The 
device is coupled with Medusa, a 
specially designed jammer, actionable when the threat is 
clearly confirmed. This radio jamming cuts the communica-
tion link between the drone and its operator, thereby forcing 
the machine to land.
Finally, Chimera is the combination of these two systems for 
Special Forces (police, gendarmerie, army, etc.) composed 
with three connected hardware items: an antenna, a digital 
C2 (Command and Control) tablet, and an effector. Chimera 
allows a single operator on a mission to detect and neutralise 
nefarious drones.
Reliability of Detection, the Biggest Challenge
“Our customers, such as French Swat Unit (RAID) or the soc-
cer team l’Olympique Lyonnais, reported an increasing num-
ber of false alarms in environments saturated with electro-
magnetic radiations,” says Céline Craye, Lead Developer, re-
calling the origin of this unique feature on the market.
Pierre Dufour, RF Engineer, an expert in deep packet inspec-
tion, says: “By performing a first detection, we identify the 
overall characteristics of the packets sent between the drone 
and the remote control (packet duration, bandwidth, etc.), 
then we apply a first filter on the entire spectrum in order to 
precisely isolate the potential packets emitted by a given 
model of drone. After this crucial step, Ultra (Ultimate Track-

ing Algorithm) analyses the content of the packet to detect 
patterns of each communication protocol. If these indicators 
are present in the package, we can absolutely confirm the 
nature of the drone. While developing this unique feature, 
we found out that the biggest challenge was to get the clear-
est signal possible.” 
Symbolised by a green pulse on the detection software, UL-
TRA is available on Hydra 100/200 and the future Hydra 300 
(fixed or mobile). Ultra is already included in the latest release 
of the Chimera software. 
Unlike its competitors seeking ever more detection range, 
Cerbair innovates by investing in more reliable detection, 
eliminating as much as possible false alarms which can gen-
erate costly and unnecessary actions for the user.

Cerbair Gets Ultimate 
Reliable Drone Detection 
with ULTRA

ULTRA is available on Hydra 
100/200 and the future 
Hydra 300 
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final connection of the cabling, which re-
quires Extravehicular Activity (EVA), the 
platform will be ready for its in-space com-
missioning in the coming weeks.
Bartolomeo is an Airbus investment into 
the ISS infrastructure, enabling hosting of 
up to 12 external payloads in the space en-
vironment, providing unique opportuni-
ties for in-orbit demonstration and verifi-
cation missions. It is operated in a partner-
ship between Airbus, ESA, NASA and the 
ISS National Laboratory.
Bartolomeo is suitable for many types of 
missions, including Earth observation, en-
vironmental and climate research, robot-
ics, material sciences and astrophysics. It 
provides sought-after payload-hosting ca-
pabilities for customers and researchers to test 
space technologies, verify new space business ap-
proaches, conduct scientific experiments in micro-
gravity or research in-space manufacturing tech-
niques.
The payload accommodation allows slots for a wide 
range of payload mass, from 5 to 450 kg, and a size 
envelope of up to roughly 1m³. As an evolution of 
the platform, Airbus will provide optical data down-
link capacity of one to two terabytes per day.
Launch opportunities are available on every servic-
ing mission to the ISS, which occur about every 
three months. Payloads can be prepared and ready 
to operate within one and a half years after contract 
signature.

Eurostar Neo Milestone
Airbus Defence and Space recently 
successfully completed a key mile-
stone in the manufacturing of the first 
Eurostar Neo satellite, with the integra-
tion of the Service and Communica-
tion Modules of EUTELSAT HOTBIRD 
13F.
With the new Eurostar Neo platform, 
the payload capacity can be greatly in-
creased, with the Communication 
Module able to accommodate up to 2 
tonnes of payload and provide pay-
load power of more than 25kW.  EUTEL-
SAT HOTBIRD 13F and 13G will both 
have spacecraft power of 22 kW and a 
launch mass of only 4,500 kg.

200 kg COMPASSO 
mission is 
expected to 
launch in
late 2024

Eurostar Neo has increased payload capacity and more efficient power 

Bartolomeo 
enables the 
hosting of 
external payloads 
in low-Earth 
orbit, on-board 
the International 
Space Station ISS 

International Space Station (ISS)
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COMPASSO to Fly on ISS 
External Platform Bartolomeo

COMPASSO will 
be the first in-
orbit verification 
of compact and 
highly stable laser-
optical clocks

The Galileo Competence Center of the German Aero-
space Center (DLR-GK) and Airbus recently signed a 
€16.8 Mio contract for the hosting of DLR’s COMPASSO 
mission on the International Space Station (ISS) Bartolo-
meo platform.
COMPASSO will be the first in-orbit verification of compact 
and highly stable laser-optical clocks. Via a bi-directional op-
tical link, these clocks are compared to and synchronised 
with highly stable clocks on Earth. In addition, the optical link 
between the ISS and the ground station is used for assessing 
the influence of atmospheric turbulence on the frequency 
and time transfer.
In combination with optical links, highly stable optical clocks 
are of particular interest for future generations of satellite 
navigation systems, such as Galileo, and the basis for new 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) architectures, 
such as the Kepler concept developed at DLR. Combined 
with the control of further parameters, such as accuracy in 
orbit determination and atmosphere modelling, a higher ac-
curacy in position determination on Earth can be achieved 
while at the same time reducing the ground segment com-

plexity and size.
The 200 kg COMPASSO mission is expected to launch in late 
2024 and will occupy a double slot on the Bartolomeo plat-
form. At the end of the 18-month mission, the payload com-
ponents will be returned to Earth.
DLR-GK is responsible for the COMPASSO project manage-
ment and acts as both the contracting authority and the 
technical authority. It coordinates the DLR institutes and ex-
ternal suppliers developing COMPASSO subsystems, includ-
ing on-board and ground software.
For the COMPASSO mission, Airbus provides a specific com-
bination of tailored services, combining the system exper-
tise of the Airbus Bremen team and the engineering exper-
tise of the Friedrichshafen team in Airbus, to realise complex 
payloads for the ISS. Airbus not only provides the Bartolo-
meo service, which includes payload launch, installation, 
operations and return, but also supplies the tailored ArgUS 
Multi-Payload Carrier and is responsible for systems engi-
neering and assembly & integration activities.
For smaller payloads, Airbus has developed the ArgUS Multi-
Payload Carrier, a ride-share solution that enables the host-
ing of several payloads on an adapter plate fixed in one pay-
load slot. These payloads can be as small as 3U, i.e., roughly 
the size of a shoebox (1U = 10x10x10cm³).
Unique Opportunities
Airbus’ Bartolomeo platform was launched and robotically 
attached to the ISS Columbus Module in 2020. Following the 

Airbus’ Bartolomeo platform was launched and robotically 
attached to the ISS Columbus Module
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Cubic to Deliver P5 Combat Training 
System for F-35
Cubic Corporation recently an-
nounced its Cubic Mission and Per-
formance Solutions (CMPS) business 
division was awarded a contract 
worth US$32 million from Lockheed 
Martin for two more production lots 
of the P5 Combat Training System 
(P5CTS) for the F-35 Lightning II. Un-
der the contract, Cubic will deliver 
over 150 training subsystems for 
Lockheed Martin’s F-35 Air Combat 
Maneuvering Instrumentation 
(ACMI) system. This new order increases the total number of 
F-35 P5 on contract to over 1,150 and ensures fielding of F-35 
P5 out to 2025.
Unlike traditional P5 podded solutions for fourth generation 
fighter aircraft, the F-35 P5 is an Internal Subsystem (IS) con-

figuration that relays Time, Space 
and Position Information (TSPI) be-
tween participating aircraft and 
range ground stations during train-
ing sorties.
“Our advanced and interoperable 
P5CTS is used on more than 30 
ranges worldwide and continues to 
set the standard for joint, multiser-
vice and coalition training,” said 
Mike Knowles, president of Cubic 
Mission and Performance Solu-

tions. “Training for today’s advanced threats to air combat 
operations requires adaptable, high-fidelity training tools. 
Cubic’s P5CTS provides secure and scalable instrumentation 
solutions that enable integrated fourth- and fifth-generation 
training for our U.S. forces, allies and partners.”

Lockheed Martin Awarded 4th and 
5th Production Lots for LRASM
Lockheed Martin was awarded a US$414 million contract 
from the U.S. Navy and Air Force for Long Range Anti-Ship 
Missile (LRASM) production. This is one of the largest LRASM 
production contracts in the history of the programme.
The combined Lot 4/5 contract continues produc-
tion of the air-launched variant of LRASM, 
now operational on the U.S. Navy F/A-
18E/F and U.S. Air Force B-1B.
“This contract reflects LRASM’s in-
creasing significance to our custom-
ers’ missions. Focused teamwork 
around a shared vision with our cus-
tomers and our dedicated supply 
partners remains key to this pro-
gramme’s success,” said David Helsel, 
LRASM director at Lockheed Martin 
Missiles and Fire Control.

LRASM is designed to detect and destroy specific targets 
within groups of ships by employing advanced technolo-
gies that reduce dependence on intelligence, surveillance 
and reconnaissance platforms, network links and GPS navi-

gation in electronic warfare environments. It will play 
a significant role in ensuring military access to 

operate in open ocean, owing to its en-
hanced ability to discriminate and con-

duct tactical engagements from extend-
ed ranges.
LRASM is a precision-guided, anti-ship 
standoff missile based on the suc-
cessful Joint Air-to-Surface Standoff 
Missile – Extended Range (JASSM-
ER). It is designed to meet the needs 

of U.S. Navy and U.S. Air Force warf-
ighters in contested environments. 
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At the recently concluded CAE 
OneWorld virtual conference and 
tradeshow, CAE announced that 
CAE USA has been awarded a con-
tract to provide United States Cus-
toms and Border Protection (CBP) 
with Aircraft Pilot Training Services.
CAE USA will serve as one of the 
prime contractors on the indefinite 
delivery/indefinite quantity (ID/IQ) 
contract awarded by CBP. The com-
pany will leverage the CAE Dothan 
Training Center and CAE’s commer-
cial and business aviation training centres to deliver simula-
tor and live flight training services on a range of fixed-wing 
and rotary-wing platforms.
CBP is the unified border agency within the U.S. Department 
of Homeland Security charged with the management, con-

trol and protection of the U.S.  
borders. CBP is one of the 
world’s largest law enforce-
ment organisations.
CAE USA will be responsible for 
coordinating and delivering 
generic and aircraft-specific 
training to meet CBP and Fed-
eral Aviation Administration 
(FAA) certifications for pilots 
operating a variety of fixed and 
rotary-wing aircraft. CAE will 
deliver ground school (aca-

demic) and simulator training as well as live flight and other 
training to meet CBP and FAA requirements. Training will be 
delivered on multiple variants of the Beechcraft King Air (C-
12) aircraft, Bombardier Dash-8 and Lockheed Martin/Sikor-
sky S-76B helicopter.

Airbus Defence and Space mini UAS subsidiary SURVEY Copter signed a contract with French DGA Arma-
ment general directorate to provide the French Navy with 11 systems, (22 aircraft), of the electrically pow-
ered fixed-wing Aliaca maritime version UAS (officially called SMDM, Systèmes de Mini Drones aériens em-
barqués pour la Marine by French authorities), including training and integrated logistic support. First 
deliveries are expected this year.
The Aliaca maritime UAS is a high endurance system allowing up to three-hour missions over a 50 km 
(27 Nm) range, perfectly adapted to maritime missions with high gyro stabilised EO/IR payload per-
formances and qualified to operate in severe environmental conditions. Launched by catapult, 
the Aliaca maritime UAS concludes its flight by landing automatically using a dedicated net 
landing solution. 
With a length of 2.2m and a wingspan of 3.6m for a maximum take-off weight of 16 kg, the 
Aliaca maritime UAS benefits from a powerful yet silent electric motor. The system can be 
deployed easily and rapidly in less than 15 minutes by two operators only.
Similarly, the user-friendly ground control station enables the operator to constantly 
monitor the automatic flight of the UAS while receiving in real-time day and night 
images and AIS (Automatic Identification System) data gathered by its on-board 
sensors.

CAE USA Awarded Aircraft Pilot 
Training Services Contract

French DGA Selects Airbus’ 
Aliaca Maritime UAS
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As for licensed production in 2020, we launched a facility in 
Armenia, with the first batches of AK-103 series produced 
last year.
You are a leading Russian manufacturer of automatic 
and sniper combat firearms, guided artillery munitions, 
and a wide range of high-accuracy weapons. Which of 
them other than AK 47 are the most popular and why?
 Well, we have hits in all of the mentioned segments. And we 
never stop developing them or launching new products. The 
backbone of success is never to become complacent with 
what you have and to try to think a little ahead of time. A 
graphic example is that in 2021-22, we are launching a dozen 
new products. It is our motto never to stop inventing, pro-
ducing and promoting new products. I hope that our new 
“Ratnik” series of assault rifles will be popular and it’s AK-12, 
AK-15, AK-308 and AK-19 assault rifles will find favour with 
our customers, no matter which rounds and calibres they are 
used to. Our AK-19 for 5.56 NATO round has a good chance of 
becoming a real hit as it is the first Kalashnikov assault rifle in 
decades designed for this most widely used ammunition 
calibre.
Notably, the Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, who visited  the Kalash-
nikov exposition at IDEX paid special attention to AK-19.
You have diversified into other segments. What are your 
niche products in UAVs?
 Our subsidiary ZALA AERO produces a whole range of civil-
ian and combat UAVs. Its civilian items are used by the lead-
ing Russian oil and gas producers such as Rosneft, Gazprom, 
and Novatdk. They can monitor pipelines in areas with little 
or no physical access such as the Far North of Russia and re-
mote districts of Siberia. The cameras and sensors these UAVs 
are equipped with can detect leakages and abnormal con-
centration of gases to prevent emergencies.
At IDEX we also unveiled a hybrid unmanned complex ZALA 
VTOL. The unique complex ZALA VTOL combines the best 
qualities of fixed-wing and multi-rotor types of UAVs and can 
change the configuration depending on the mission.
It is an effective solution for performing air monitoring for 
the complex fuel and energy search and rescue operations to 
ensure safe take-off/landing from unprepared sites in urban 
environments, as well as hard-to-haul routes. We believe our 
commercial UAVs can be of particular interest to the Middle 
East market.
Kalashnikov  is also into military shipbuilding. Can you 
tell us more about that?
 Among our products are high-speed assault and troop carry-
ing boats Bk-10 and Bk-16. They are designed to carry troops 
to any type of littoral zone, patrolling and landing troops fire 
support, as well as rescue operations. These speedboats can 

be equipped  with automatic grenade launchers and 7.62 
and 12.7 mm automatic guns.
 But we also have new non-military naval items. The amphibi-
ous  Haska-10 is a cutting-edge hoover that can transport 
personnel and cargos through water, ice and other wild ter-
rain areas.
 What are the latest products from your stable that were 
displayed at IDEX?
 We have been preparing for IDEX as it is the first defence expo 
we were visiting out of Russia in the last two years. We 
brought the items that would be of particular interest for the 
regional market. Apart from AK-19 and ZALA VTOL, we show-
cased PLK compact pistol for police and law enforcement 
agencies. Our major commercial premiere was of MP-155 Ul-
tima smart-shotgun equipped with a camera and a comput-
er that can help one track his/her shooting progress and syn-
chronise the data with a smartphone.
Besides that, we presented our new high-precision fire and 
forget missile 9 M333 that would be of particular interest for 
the countries that already operate “Strela -10M” AMDS. And, 
of course, our new Modular Carry System designed to meet 
the very high requirements of the special target forces, we 
hope it would find a market here in the Middle East too. 

AK-19 Assault rifle

PLK compact pistol for police and law 
enforcement agencies
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Kalashnikov: 
Much More than the World’s 
Best Assault Weapon

We are exporting our 
products, both commercial 
and military purpose, to 
dozens of countries all over 
the globe

Dmitry Tarasov, CEO

The Kalashnikov Group of Companies is the largest 
Russian manufacturer of automatic and sniper 
weapons, guided artillery shells, and a wide range 
of precision weapons. Kalashnikov is the flagship of 
the domestic shooting industry, it accounts for 
about 95 per cent of the production of small arms in 
Russia. The Group now produces not only small 
arms, but also specialised military and civilian sys-
tems, such as remote-controlled combat modules, 
unmanned aerial vehicles, multifunctional special-
purpose boats, and products for the space industry. 
The Group’s products are supplied to more than 27 
countries of the world. The Kalashnikov Group’s AK-
19 premiered at the recently concluded IDEX 2021 
and the CEO Dmitry Tarasov talked to Nation Shield 
on where the defence major stands today.   
The Kalashnikov Group is known the world over pri-
marily for AK 47. Is it still your flagship product?
Well, our Group no longer manufactures the legendary 
AK 47 as it was originally designed in 1947.  But its best 
qualities and its world renowned reliability are embod-
ied in the modern AKs of 100 and 200 series as well as 
the state-of-the-art “Ratnik” series AK-12 chambered 
for 5.45, Ak-15 chambered for 7.62, AK-19 chambered 
for 5.56 and AK-308 chambered for .308Win.
Our AK-19 was first showcased for the global market 
at IDEX 2021 and it was one of the top premieres at 
the exhibition in terms of media coverage and public 
attention.
 To how many countries do you export your prod-
ucts and with which countries do you have joint 
ventures?
We are exporting our products, both commercial and 
military purpose, to dozens of countries all over the 
globe.  Among our most popular export items are our 
famous assault rifles for the military, paramilitary and 

special target forces. Besides, we offer commercial arms for 
hunting and shooting sport, high-precision projectiles and 
missiles, speedboats and UAVs.
We have a few joint projects of licensed production and joint 
venture type. A graphic example of the latter is a JV in India 
that hopefully would start production by the end of the year. 

By: Sakha Pramod
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customers, whilst keeping an eye on 
market and technological develop-
ments. At IDEX, we showcased our 
cutting-edge product line that is the 
outcome of years of hard work and vi-
sion. We are confident that our latest 
platform ranges will help us build on 
our achievements spanning more 
than two decades to ensure the sus-
tainability of NIMR in the years to come.”
Pioneering Hybrid Vehicles
Moreover, NIMR is spearheading integration of hybrid elec-
tric technology in military vehicles in the Middle East. A MOU 
was signed with ST Engineering to build innovative hybrid 
electric drive (HED) systems to underpin NIMR’s commitment 
to HED technology, aspiring to be the first manufacturer in 
the Middle East region to integrate the power systems.
Besides offering improved range, acceleration and stealth 
capabilities, the HED systems also provide sustainability ben-
efits such as lower emissions, compared to a typical diesel 
engine system. The decisive advantage of the HED systems is 
that they are much quieter than conventional engines, a cru-
cial requirement for silent watch operations and covert ma-
noeuvrability in combat operations.
NIMR and ST Engineering envisage to meet the most de-
manding duty-cycle requirements, to take advantage of the 
HED systems boasts  allowing increased vehicle efficiency, 
providing power for all required equipment including com-
munications, situational awareness, and weapon systems.
Alongside delivering multiple technical and operational en-
hancements, the introduction of hybrid technology is set to 
ultimately reduce military reliance on fossil fuels, a step that 
aligns seamlessly with the UN’s Sustainable Development 
Goals, as well as the UAE’s National Climate Change Plan.

Collaborating with KSA
At IDEX, NIMR also signed a 
Teaming Agreement with Saudi 
Arabian Military Industries 
(SAMI), a wholly owned subsid-
iary of the Public Investment 
Fund, to establish a framework 
for future collaboration to ex-
plore opportunities for the JAIS 

4x4 vehicle in Saudi Arabia (KSA).
Designed to lay the foundation for a long-term joint venture 
between the two entities, the agreement mandates NIMR to 
license technology to the Kingdom to enable local manufac-
ture of the JAIS vehicle and develop Saudi Arabia’s supply 
chain capabilities. The synergy aligns with the Saudi Vision 
2030 that underlines the country’s commitment to reaching 
the goal of localising industry and diversifying the economy.
The JAIS 4x4 competed against a range of vehicles in de-
manding trials arranged by SAMI and conducted by military 
experts in KSA. The performance of the battle-tested plat-
form in the trials paved the way for new opportunities for the 
vehicle in KSA.
JAIS 4x4 is the next generation of mine resistant, ambush 
protected (MRAP) vehicles, providing critical balance be-
tween firepower, survivability, and mobility for modern, con-
ventional, and asymmetric operations. Crew survivability de-
pends on a ‘crew citadel’ protection system that has demon-
strated proven capabilities against mines, improvised explo-
sive devices (IEDs), and ballistic threats.
NIMR offers complete solutions in its area of specialisation, 
including mission systems integration support. Designed to 
endure a scope of mission requirements, the company’s ve-
hicles are manufactured at its state-of-the-art facilities in 
compliance with international military standards.

NIMR will license 
technology to KSA 
to enable local 
manufacture of JAIS

NIMR and SAMI signed teaming agreement to transfer armoured vehicle production and technology to Saudi Arabia
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NIMR Makes a 
Mark at IDEX

At IDEX 2021, NIMR, a leading manufacturer of combat-
proven wheeled military vehicles, unveiled the second-
generation of its AJBAN 4x4 and HAFEET 6x6 platforms. 
With these launches, the company continues to push the 
boundaries in terms of technical excellence, dynamic per-
formance, and modular structural design.
Featuring advanced blast mitigation and ballistic protection, 
the new platforms provide high levels of protection in the 
harshest of environments. Designed and engineered to meet 
the most demanding duty-cycle requirements, the mono-
coque architecture offers a higher degree of body rigidity that 
contributes to greater agility and responsiveness.
The MK2 versions boast enhanced maintainability with a re-
duced timeframe required to remove a vehicle’s powerpack – 
down from 10 hours to just 20 minutes. To ensure vehicles are 
equipped to endure any operating scenario, maximum pay-
load capacity has doubled from 1.2 tonnes to 2.5 tonnes.
Recently,  NIMR  successfully conducted the first landmine 

blast tests, in line with international standards, in the UAE 
desert in collaboration with sister company LAHAB. The tests 
were done to demonstrate the effectiveness of the protec-
tion levels offered by the AJBAN MK2 armoured tactical ve-
hicle. Owing to the monocoque design, the vehicle remained 
intact during both of these powerful blasts. The second-gen-
eration vehicles’ high levels of protection provide an added 
advantage rarely available in other armoured vehicles in this 
class.
In addition to the improvements in the performance and de-
sign,  NIMR  has incorporated the latest technologies and 
electronic architecture into its vehicles. Complete platform 
versatility enables NIMR to modify platforms, even mid pro-
duction, to meet field data, combat experience, and evolving 
operational requirements of customers.
Abri du Plessis, CEO, NIMR, said: “Building a second-genera-
tion product that outshines the first is only possible to 
achieve when you learn from experience and listen to your 

Second-gen AJBAN 
4x4 and HAFEET 
6x6 provide high 
protection in harshest of 
environments



ry-wing aircraft, UAV rockets, artillery, mortar, and other 
fixed-wing aircraft at a range of up to 10Km.
Faisal Al Bannai explained: “SkyKnight is the UAE’s first, but 
will not be the last air defence missile developed by HALCON. 
We are pleased to team up with Rheinmetall, a leading player 
in the defence industry, for us to jointly offer the world’s most 
advanced C-RAM solution leveraging our SkyKnight missile 
and Rheinmetall’s Skynex solution.”
 Armin Papperger, CEO of Rheinmetall AG commented: “Rhe-
inmetall Air Defence’s technologies are well suited to cover 
the recently shown gaps in ground-based air defence against 
challenging new threats. Combined with Rheinmetall Denel 
Munitions capabilities in missile technology the cooperation 
of Rheinmetall and HALCON offers exciting new potential.”
 HALCON Cruise Missile
HALCON also unveiled its HALCON AntiShip-250 (HAS-250) 
cruise missile at IDEX.
 The HAS-250 is a UAE-designed and developed surface-to-
surface missile capable of travelling at speeds of up to 0.8 
Mach, with a range of over 250Km. During its terminal phase, 
it can fly towards its target at a sea-skimming altitude of be-
low 5m.
 The HAS-250 utilises Global Navigation Satellite and Inertial 
Navigation Systems (GNSS + INS) and for high accuracy tar-
geting it is equipped with an active/passive terminal seeker 
and radio altimetre.
Saeed Al Mansoori, CEO of HALCON said: “Designed and de-
veloped by HALCON in the UAE, this weapon will assist in the 
active defence of the UAE’s water ways, and build on EDGE’s 
expanding reputation for being bold, agile, and disruptive.”
  High-Performance Weapons
CARACAL, a world-renowned, UAE-based small arms manu-
facturer, launched two pioneering products. The second-
generation CARACAL F Gen II pistol and the CSA338 Semi-
Automatic rifle were unveiled for the first time at IDEX 2021.
Hamad Al Ameri, Chief Executive Officer, CARACAL, said: “We 
are proud to be able to release these new industry-leading 
products at IDEX 2021 – the second-generation CARACAL F 
Gen II pistol, and the CSA 338 Semi-Automatic rifle. They rep-
resent the pinnacle of innovation, performance, and reliabili-
ty.”
The CARACAL F Gen II pistol builds on the strengths of its 
9mm pistol predecessor, with a low bore-axis and unique 
handling ergonomics. There is a new ‘solid slide’ integrating 
multiple components and giving the pistol improved perfor-
mance and ease of maintenance. 
Fast Patrol Boat
ADSB, the regional leader in build, repair, maintenance, refit 
and conversion of naval and commercial vessels, unveiled a 
16m and a 12m fast patrol boat (FPB) which were both fully 

designed and built in the UAE by ADSB, and launched on the 
first day of NAVDEX 2021.
The 16m boat is modular in design to accommodate either a 
short cabin with space for surface-to-surface missile systems 
or a longer one for troop transport. 

CARACAL F Gen II pistol 
builds on strengths of 
9mm pistol predecessor
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Warhead is a milestone achievement for the company, mak-
ing it possible to field such a purpose-built warhead on the 
guidance kit. This new feature enhances the capability to 
neutralise strategic infrastructure such as bridges, reinforced 
shelters, control centres and fortified installations utilising 
the warhead’s superb penetrating performance.  
Theunis Botha, CEO of AL TARIQ said: “The integration of our 
first-ever Penetration Warhead reflects the versatility of our 
PGM systems. Our Block 2 upgrade is testament to our com-
mitment to delivering best-in-class capabilities in interna-
tional markets.”
UAE’s First Air Defence Missile
 HALCON, a regional leader in the production and supply of 

precision-guided weapons, unveiled SkyKnight - the first 
UAE designed and manufactured counter-rocket, artillery, 
and mortar (C-RAM) missile system, at IDEX.
EDGE Group, parent company of HALCON, has been devel-
oping a short-range air defence system, as has Germany-
based Rheinmetall AG, which was actively seeking a missile 
system to form part of its Skynex air defence system. 
The companies decided to jointly offer a solution, with HAL-
CON providing SkyKnight, the missile system to the highly 
regarded Oerlikon Skynex Air Defence System.
HALCON’s SkyKnight was designed to counter the full spec-
trum of modern threats, providing early warning signals and 
precise surface-to-air intercept capabilities targeting of rota-

ADASI launched 
mini- and small-UGVs, 
named SCORPIO-M and 
SCORPIO-S
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EDGE Group, to convert the  AJBAN 
440A armoured 4-door manned vehi-
cle into an unmanned system called the 
AJBAN armed robotic vehicle (ARV). 
The vehicle withstands small arms fire, 
artillery shell splinters and survives 
mine and improvised explosive device 
(IED) blasts, and has a payload capacity 
of 1,200kg. 
Operated via a ground control station 
(GCS) with a communication range of 
12km and endurance of up to eight hours, it can travel up 
to speeds of 50 km/h to support Armed Forces with greater 
firepower while reducing risk to soldier lives.
ADASI also launched mini- and small-UGVs, named SCOR-
PIO-M and SCORPIO-S respectively, that are stealth in opera-
tion, with capability to climb slopes and stairs at a gradient of 
40-45 degrees and communicate with the autonomous con-
trol station at a range of up to 3km. 
SCORPIO-M is lightweight and portable, with capacity to 
carry a payload of up to 10kg with endurance of up to two 
hours, while SCORPIO-S can carry a payload of up to 100kg, 
with endurance of up to six hours – additionally supporting a 
robotic arm extendable to 1m and equipped with a light-
weight and innovative Remote Controlled Weapon Station 
(RCWS).

Designed for Special Forces deploy-
ment, SCORPIO-M Mini Unmanned 
Ground Vehicle provides situational 
awareness in open-air and indoor ur-
ban environments. With multi-visual 
and stair-climbing capabilities, the 
SCORPIO-M is ideal for monitoring 
access points and other areas of in-
terest. 
Both UGVs were designed to support 
special force deployment, with the 

mini capable of intelligence, surveillance, target acquisition, 
and reconnaissance (ISTAR) operations in open-air and in-
door urban environments, and the small created for more 
tactical, dual day-night functionality.
Upgrades by AL TARIQ
AL TARIQ, an EDGE Group company involved in the design 
and manufacturing of precision guided munitions (PGMs), 
showcased its integration of the AL TARIQ guidance kit on a 
newly developed Penetration Warhead. The programme is 
currently in the final phases of qualification and field testing 
and will be ready for production towards the end of 2021.
This development will enhance AL TARIQ’s capabilities to 
successfully engage hardened targets. AL TARIQ has also pro-
vided details on the major upgrades to its family of PGMs.
The system integration onto a new generation Penetration 

AL TARIQ showcased 
its integration of the 
AL TARIQ guidance kit 
on a newly developed 
Penetration Warhead
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EDGE, an advanced technology group 
for defence and beyond, launched its 
first family of multirotor loitering muni-
tions, the QX range, on the first day of 
the recently-held International Defence 
Exhibition and Conference (IDEX 2021) 
in Abu Dhabi.
 In addition, Shadow 50 and Shadow 25, 
Rash 2 gliding munition kit, as well as new 
variants of the RW24 range – all designed 
and manufactured in the company’s first 
year of operations – were also unveiled. 
The launching of the Class-1 electric unmanned aerial vehi-
cles (UAVs) took place at the EDGE pavilion in the presence of 
Faisal Al Bannai, CEO and Managing Director of EDGE, and Ali 
Al Yafei, CEO of ADASI.
 Faisal Al Bannai stated: “Drone technology is revolutionising 
our world with the full potential of unmanned and autono-
mous capabilities still to be further explored – not just in the 
military sector, but the commercial sector too. With the fu-
ture increasingly relying on unmanned systems that provide 
a higher degree of tactical flexibility, we have invested exten-
sively to fast-track R&D investments in these domains, bring-
ing related products to market with speed.”
 The QX family of loitering munitions comprises of four prod-
ucts: QX-1, a micro-UAV, QX-2, a mini-UAV, QX-3, a small UAV, 

and QX-4, which features an im-
pressive vertical take-off and 
landing (VTOL) fixed wing. The 
precision-guided systems use so-
phisticated AI algorithms to tar-
get and strike, boasting accuracy 
of 1 m CEP (circular error proba-
ble) – with an aim similar to laser 
guided munitions. 
  The second range of loitering 
munitions consists of Shadow 50 

and Shadow 25. Shadow 50 can carry a payload of 50kg –
double its counterpart. Shadow 25 is a high-speed system 
equipped with a jet engine and boasts a short reaction time. 
 Also launched at IDEX, the Rash 2 is a fixed-wing guidance kit 
for mortars and other in-house designed payloads, capable 
of gliding in flight and directing munitions to ground targets, 
available in different sizes to accommodate varying payload 
capacity, range, and endurance. 
ADASI has secured AED 55 million contract to supply Rash 2 
to the UAE Armed Forces.
 Stealth SCORPIO-M for Special Forces
Separately, ADASI, a regional leader in autonomous systems 
and services, unveiled an armed robotic vehicle (ARV) and 
two new unmanned ground vehicles (UGVs), at IDEX. 
ADASI has collaborated with NIMR, its sister company within 

Shadow 50 can 
carry payload of 
50kg –double its 
counterpart

EDGE 
Launches 
Smart Loitering 
Munitions, UGVs 
at IDEX



13

AK-19 and Kord  
Rosoboronexport (part of Rostec State Corporation) held a 
public presentation “New Russian-Made Small Arms” at its 
stand. 
The company’s specialists unveiled the technical characteris-
tics, unique design solutions and employment features of the 
KORD balanced action assault rifles, the latest Kalashnikov AK-
19 assault rifle and the Lebedev compact pistol (PLC), which 
will be exhibited abroad for the first time.
The 6P68 Kord assault rifle from world-famous Russian arms 
manufacturer ZiD (JSC Degtyarev Plant) shows the wonders of 
accuracy in the hands of special forces soldiers. Experts espe-
cially note its unique characteristics in automatic firing mode 
owing to an innovative balanced action system.
Aircraft Self-Protection Systems
Combat aircraft must be protected with the most capable 
countermeasures available and be able to escort less well-de-
fended aircraft through contested airspace. 
Elettronica has over three decades’ experience working closely 
with the UAE. The company has been involved with an array of 
major projects in the UAE and this long partnership has en-
sured that the country’s platforms are robustly protected.
The company showcased its solutions, capabilities and prod-
ucts applicable to the air domain at IDEX. 
EDGE – Two Capabilities in One
Elettronica has employed this expertise and technology in the 
company’s EDGE escort jammer. The EDGE is a jamming pod 
which can protect an individual jet or a package of aircraft. The 
user gets two capabilities in one; they can use EDGE passively 
to collect radar signals for analysis or use it actively to transmit 
high-powered conventional and discreet jamming waveforms 
against a diverse array of radars transmitting across a wide 
swathe of frequencies. 
Multiple threats can be jammed simultaneously using the 
pod’s advanced transmit/receive modules. Moreover, EDGE is 
cost effective. 
Event Concludes on High Note
The fact that IDEX ended with the UAE Armed Forces signing 

deals worth US$5.7 billion reveals the event’s significance. 
Capital inflow at this level shows how the Emirati defence 
sector is already a mainstay of the national economic diversi-
fication strategy. 
The most significant thing about IDEX is that it was an in-per-
son event. This would have been the norm before the pan-
demic. Nowadays, they are a novelty that only the most pre-
pared and strategic organisers are capable of pulling off.
At IDEX, strict measures were applied across the 35,000 
square metres of exhibition space. 
Commenting on the conclusion of the events, Major General 
Staff Pilot Faris Khalaf Al Mazrouei, Chairman of the Higher 
Organising Committee, said: “The 15th  edition has been 
nothing short of exceptional. These events continue to 
strengthen their global position, providing exhibitors and 
participants from around the world with an integrated glob-
al platform, in spite of the challenges imposed by the COV-
ID-19 pandemic.”  
Staff Pilot Ishaq Saleh Al Balushi, Head of the Executive Direc-
torate of Industries and Development of Defence Capabili-
ties at the Ministry of Defence, and Vice Chairman of the 
Higher Organising Committee for IDEX and NAVDEX, com-
mented: “The UAE has once again demonstrated its global 
leadership in hosting and organising international and stra-
tegic events. These events indicate renewed confidence and 
optimism as the UAE charts a new course for post-pandemic 
recovery.”
Humaid Matar Al Dhaheri, Managing Director and Group 
CEO of the Abu Dhabi National Exhibitions Company, com-
mented: “The edition was described as one of the most suc-
cessful global events organised in the post pandemic phase 
by participants, exhibitors, and visitors alike. In organising 
these two exhibitions, we have met and exceeded the aspira-
tions of all attending this edition. Over 96 per cent of visitors 
and exhibitors were satisfied with the exhibition, which is 
considered one of the highest rates in the global exhibition 
and conference sector.” 
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VAB, the VBL, the Bastion and the Sherpa, many of which are 
already serving in the Gulf region, presented the Scarabee in 
the region for the first time at IDEX. 
The Scarabee is the first military hybrid-drive compact ar-
moured reconnaissance car providing high mobility and 
stealth features. 
Navantia Promotes Tech Transfer 
What makes state-owned Spanish Navantia stand out is its 
flexibility in transfer of technology and localisation, as well as 
in its endeavour to push the boundaries of innovation 
through the application of Smart technologies which is em-
bodied in its Shipyard 4.0 concept. The Shipyard 4.0 is digital 
transformation enabling smart tools and processes across 
the value chain.
As for technology transfer and localisation, Navantia has 
been able to lead with its partners across many countries, no-
tably in Saudi Arabia, the UK and Australia. In Saudi Arabia, 
Navantia through a joint venture with Saudi Military Indus-
tries (SAMI) developed, integrated and commercialised the 
first Saudi Combat System – HAZEM – a derivative of its CATIZ 
Combat System.
Instant Response to Threats
Saab has designed IDAS (Integrated Defensive Aids Suite) to 
be a multi-spectral, fully integrated aircraft self-protection 
system. IDAS requires a single Electronic Warfare Controller 
(EWC) for all four main functions, RWR (Radar Warning Re-
ceiver), MAW (Missile Approach Warning), LWS (Laser Warn-
ing System) and countermeasure dispensing system. The 
EWC provides the interfaces to the platform avionics and dis-
plays. This is especially beneficial for helicopter installations 
where space and mass are critical. 
Strategic Intelligence 
As a systems partner and integrator for secure communica-
tions architectures and monitoring networks, Rohde  & 
Schwarz provides tactical and strategic intelligence as well as 
digital communications sovereignty. The privately-owned 
company  showcased an innovative portfolio of interopera-
ble, high-performance solutions for deployment on land, in 
the air and at sea.
The Rohde & Schwarz booth showcased the NAVICS inte-
grated naval communications system, secure software de-
fined radios of the SOVERON product family brand, cellular 
network analysis and intelligence solutions used by agen-
cies and authorities worldwide, aerospace and defence test 
solutions, and endpoint security and network encryption 
systems.
LACROIX Unveils GALIX Upgrade
At IDEX, LACROIX displayed the new GALIX AOS system up-
grade, which now includes acoustic detection. Known for its 
benchmark performance, GALIX is one of the most advanced 

self-protection solutions, chosen by the French Army to 
equip SCORPION vehicles, and employed internationally to 
protect all types of land vehicles. The company showcased 
the evolution of its GALIX AOS self-protection suite, coupled 
with the PILAR V by METRAVIB DEFENCE, on the new AJBAN 
MK2 vehicle model.
Olivier Priouzeau, Regional Manager, Head of Abu Dhabi Of-
fice, LACROIX, told Nation Shield: “At IDEX we showcased a 
new smart software solution of GALIX that now includes 
acoustic detection. We are proud to cooperate with NIMR 
from EGDE, and METRAVIB DEFENCE. This new system that 
we are providing to the UAE offers self-protection from 
acoustic detection to reaction. Currently, close to 3,000 vehi-
cles are equipped with GALIX in the UAE.”

Naval units participating in 
NAVDEX totalled 17 from 10 
countries
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AED 20.9 billion worth of 
deals signed by UAE Armed 
Forces

highly mobile 4x4 light tactical vehicle with deep fording ca-
pability, automatic fire control and integrated with TALOS 
command and control system.
The company has carried out an evolution of the system to 
add up key benefits for missions. These include its robust-
ness and survivability, with the capacity for deep fording of 
up to 1.5m without preparation on the VAMTAC ST5 plat-
form.
L3Harris Launches Power Amplifier
L3Harris Technologies introduced a next generation, soft-
ware-defined power amplifier at the show. The L3Harris RF-
410 NGPA maximises mission flexibility and enhances tacti-
cal agility by eliminating the need for multiple power ampli-
fiers. It is lightweight and provides radio-agnostic capabili-
ties and multiband support. The radio offers seamless access 
to networked voice and data, over the frequency range of 
30-2600 MHz. Waveform coverage includes wideband and 
legacy narrowband communications. 
SUPERAV Tactical Vehicle 
Iveco Defence Vehicles has been gaining deep experience in 
the development of military vehicles throughout the years. 
UPERAV Land has been developed starting from SUPERAV 
8x8 design, protagonist of the USMC ACV 1.1 programme, 

which BAE Systems was awarded, in partnership with Iveco 
Defence Vehicles. 
Equipped with a new generation Iveco 6-cylinder multifuel 
engine with 700 HP and 3000 Nm torque, coupled with Alli-
son 4800 SP transmission and with proprietary H-type drive-
line, SUPERAV Land -provides unique performance in terms 
of speed, performing best-in-class mobility on all terrains. 
JADARA Spotlights Expertise
JADARA Equipment & Defence Systems Co PSC is a Jordanian 
military-industrial company, and one of the leading compa-
nies in the field of development, production and sale of short 
and medium range anti-tank systems, as well as Opto-Elec-
tronic, Night Vision, and Thermal sighting systems for various 
military applications. 
The first serial product which brought worldwide recognition 
and fame for the Company was the grenade launcher system 
Nashshab, put into service by the Jordanian army first and 
then succeeded in the foreign market. On May 30, 2013, King 
Abdullah II inaugurated the production facility of the antitank 
grenade launcher Nashshab. Based on the Nashshab, JADA-
RA developed the promising remotely controlled ground 
QUAD-1 and the mobile QUAD-2, both equipped with four 
grenade launchers, and advanced salvo firing capabilities. 
Protected Mobility 
A major supplier of protected land mobility vehicles to the 
French Army and regional military forces, Arquus exhibited its 
leading solutions at the show. The company displayed all its 
solutions with the addition of its latest product Scarabee, a 
light, versatile, highly mobile and powerful vehicle.
The manufacturer of world-renowned vehicles, such as the 
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chasing ammunition for the Land Forces, at a value of AED 
41,000,000. We have cemented contracts with ‘Barij Muni-
tions’, purchasing MK-82 and MK-81 bombs for the Air Force, 
at a value of AED 94,868,000.”
Five deals with international companies and 15 with local 
companies were inked on the final day of the exhibitions, at a 
value of AED 904.2 million (USD 246.2 million).
Nahyan bin Zayed Inaugurates ‘Saadiyat’ 
Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board 
of Trustees of the Zayed Bin Sultan Al Nahyan Foundation for 
Charitable and Humanitarian Works, inaugurated the “Saadi-
yat”, the Emirati multi-mission ship at NAVDEX. 
The vessel, manufactured by the UAE National Corporation 
for the Manufacture of Military Ships, performs several mis-
sions, including providing logistical support to marine 
groups and formations, 71m long and 14m wide. 
AEC Showcases Electronic Warfare
Saudi Arabian Military Industries (SAMI) company, Advanced 
Electronics Company (AEC)  showcased its latest military 
technologies at IDEX 2021 across services, solutions and sys-
tems in the fields of Electronic Warfare, C4ISR (Command, 
Control, Communications, Computers, Combat Systems, In-
telligence, Surveillance, and Reconnaissance), and Cyber Se-
curity including Radio Over IP System (RoIP), Software De-
fined Radio (SDR), Unmanned Surface Vessels (USVs) and 
Electronic Intelligent Solutions (ELINT).
IAI Introduces MegaPOP
Israel  Aerospace Industries (IAI) is expanding its family of 
electro-optical/IR payloads with the introduction of Mega-
POP. The advanced electro-optical payload was developed 
by TAMAM, IAI’s electro-optical and navigation system 
house.
The new payload is designed for land applications such as 
marine or land border control, surveillance of sensitive facili-
ties, or any other operational mission that requires especially 
lengthy surveillance performance, as well as high-definition 
vision capabilities with a system that uses several sensors, si-
multaneously.
Lockheed Outlines Defence Capabilities
Lockheed Martin, the U.S.-based global technology leader, 
showcased its latest defence solutions at IDEX.
Attendees at  IDEX  2021 experienced the company’s next-
generation aircraft, rotary systems, air and missile defence 
technologies, as well as command and control systems, and 
advanced simulation and training solutions, all in compli-
ance with strict COVID-19 protocols to ensure the safety of 
visitors and exhibitors.
Reutech Offers Interoperability System
Reutech Communications, a division of Reutech (Pty) Ltd, 
and a global leader in secure tactical communications for the 

integrated battlefield, offered the complete spectrum of 
tactical battlespace requirements with a family of fully in-
teroperable software-defined military secure CNRs at IDEX.  
“The range with its associated equipment and management 
software offers highly-advanced, secure voice and data net-
work links with ECCM for airborne, ground-based and mari-
time applications. This enables a seamless interchange of in-
formation for the modern data centric battlefield,” said 
Manoj Hiralal, CEO of Reutech.
Combat Vehicle Simulation
Guardiaris’ Multipurpose Military Vehicle Trainer (MMVT) is 
elevating combat vehicle simulation to a new level. This fully 
modular solution ensures comprehensive training of gun-
ners, drivers, commanders, and entire crews under realistic 
conditions. The focus is on an extremely short ‘plan-train-
asses’ loop with versatile training options.
 Built to customers’ specific demands, MMVT’s cabin interi-
ors are designed as exact replicas of a vehicle crew’s working 
environment, from military grade seats and communication 
equipment, to other crucial components. Controls, switches 
and gauges are either physically replicated or displayed on 
touchscreens, resulting in unmatched realism.
EXPAL Exhibits Dual-EIMOS
EXPAL’s new Dual-EIMOS is an 81mm on-board mortar on a 
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billion, which is 95 per cent of the total value of deals.
The value of deals signed with UAE companies on the second 
day reached AED 310 million. 
The third day saw the UAE Armed Forces sign 12 new deals, 
worth AED 5.589 billion. The total amount of deals signed 
with international parties amounted to AED 1.164 billion, 
which is 21% of the total deal value for the third day, and AED 
4.425 billion of deals were agreed with UAE companies, 
which is 79% of third day’s total deal value.
Naval Staff Colonel Fahed Nasser Al Thehli, Official 
Spokesperson for NAVDEX, commented: “Significant 
deals with UAE companies include the contract 
which was put in place with ‘Yas Holding LCC’, pur-
chasing Korean CHUNMOO launchers and mis-
siles, at a value of AED 2,955,292,542. Further 
deals have included agreements with ‘Abu 
Dhabi Ship Building Company, providing 
technical support services for naval ves-
sels and ships, at a value of AED 
650,000,000.”
Lieutenant-Colonel Staff Maya 
Rashid Almazrouei commented: 
“Prominent international deals 
have included contracts have 
been put in place with ‘HAR-

RIS INTERNATIONAL INC’, implementing automated com-
mand and control projects, at a value of AED 651,519,997, 
alongside a renewed agreement with ‘ELETTRONICA S.P.A, 
providing technical support for reconnaissance for the Air 
Defence Command, for a value of AED 289,394,300.”
Also signed were agreements with THE BOEING COMPANY’, 
providing maintenance on C-17 simulators for the Air De-
fence Command, at a value of AED 112,966,788 and ‘THALES 
LAS FRANCE SAS’, to purchase spare parts for radar systems 
for the Air Defence Command, at a total value of AED 
66,432,037.
The fourth day of IDEX and NAVDEX saw the UAE Armed 
Forces sign 24 new deals, worth AED2.140 billion, with local 
and international companies. The cumulative value of deals 
signed at IDEX and NAVDEX is now AED20.053 billion.
Staff Brigadier-General Mohammed Al Hassani said, “The to-
tal amount of deals with UAE companies amounted to 
AED1.42 billion, which accounts for 66 per cent of the total 
deal value, while the total amount of deals with international 
companies amounted to AED720 million, or 34 per cent of 

the total deal value.”
Fahed Nasser Al Thehli remarked, “Deals have been put in 

place with ‘Nexter Systems’, providing spare parts for 
Leclerc tanks for the General Maintence Corps, at a 

value of AED 92,947,500. Agreements have been fi-
nalised with ‘NORCONSULT TELEMATICS LTD’, pro-

viding advisory services for a value of AED 
35,525,256.

Lieutenant-Colonel Sarah Al Hajri, spokesper-
son for IDEX and NAVDEX 2021

remarked, “Deals were agreed with ‘MP3 
International Trading Agencies LLC’, pur-

62,445 attendees at the 
venue across five days 
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Minister of State for Defence Affairs, received Lieutenant 
General Abdullah Bin Hussein Al Nuaimi, Minister of Defence  
Affairs of Bahrain; Denis Mantrov, Russian Minister of Indus-
try and Trade, and Hagop Arshkian, the Armenian Minister of 
High Technology Industry, in the presence of Matar Salem Al 
Dhaheri, Undersecretary of the Ministry of Defence and a 
number of senior officers and officials in the Ministry, and the 
accompanying delegations.
Major Deals
The first day of IDEX and NAVDEX saw the UAE Armed Forces 
sign 19 deals, worth AED 5.03 billion, with local and interna-
tional companies.
Staff Brigadier-General Mohammed Al Hassani, Official 
Spokesperson of the IDEX and NAVDEX exhibitions, said: 
“The total amount of deals signed with international parties 
amounted to AED 1.091 billion, which is 22 per cent of the 
total value of deals. Meanwhile, the value of deals signed 
with UAE companies reached AED 3.939 billion, or 78 
per cent of the total value of deals.”
The prominent deals that were concluded on day 1 
included a contract with “Calidus Aerospace - Sole 
Proprietorship” to purchase 12 B-250 Badr aircraft 
at a value of AED 1.697 billion. 
The armed forces contracted with the “Inter-
national Golden Group” company. The pur-
chase of ammunition and weapons worth 
AED 689 million, in addition to the pur-
chase of cars and machinery from the 
Nimr Automotive Company, was 
worth more than AED 230 million.
The local deals included a contract 
with Al-Masoud Company to 

supply spare parts and maintenance work for a Leclerc tank 
and Oshkosh spare parts for general maintenance at a value 
of AED 250 million, and a Global Aerospace Logistics Com-
pany to provide technical support services for the air naviga-
tion system for the joint aviation command, at a value of AED 
410 millions, and a contract with Bin Hilal to supply spare 
parts, repair and technical support, worth AED 45 million.
The foreign deals that were signed with the armed forces in-
cluded, “RHEINMETALL ELECTRONICS” to provide technical 
support for simulated tactical engagement in favour of the 

Land Forces Command at a value of AED 57.4 million, and 
a contract with “INSITU” to buy drone systems. 

An agreement had been signed with “DENEL SOC LTD” 
to purchase the unmanned aircraft system “SEEKER 

400” for the Presidential Guard Command at a value 
of AED 50 million, and finally a contract was 

signed with “OUVRY SAS” to purchase individual 
preventive missions for chemical defence at a 

value of AED 101.3 million.
On Day 2, the UAE Armed Forces signed 11 

deals, worth AED 7.29 billion, with local 
and international companies. The total 

amount of deals signed with interna-
tional parties amounted to AED 6.98 

First global defence event to 
take place in post-pandemic 
recovery stage 
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900 exhibitors,

 59 countries 
participated in 
IDEX, NAVDEX 
2021

The opening ceremony was attended by Mohammed Bin 
Ahmed Al Bowardi, Minister of State for Defence Affairs, Lt. 
Gen. Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief of Staff of 
the Armed Forces, and a number of senior commanders of 
the Armed Forces.
On the same day, Sheikh Hamed Bin Zayed Al Nahyan, Mem-
ber of the Executive Council, inaugurated the sixth edition of 
NAVDEX 2021.
The showcased naval units participating in NAVDEX 2021 to-
talled 17 from 10 countries, which included minesweepers, 
missile boats, patrol boats, landing crafts, rescue boats, de-
stroyers and frigates, as well as the latest coastal security sys-
tems and marine telecommunication solutions. 
The inauguration was attended by Lt. General Eng. Issa Saif 
Bin Ablan Al Mazrouei, Deputy Chief of Staff of the Armed 
Forces, Major General Sheikh Saeed Bin Hamdan Bin Mo-
hammed Al Nahyan, Commander of the UAE Naval Forces, 

and several officials.
Visit by Abu Dhabi Crown Prince 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces, visited several national and international 
pavilions at IDEX. He viewed the latest innovations of par-
ticipating companies and countries, as well as their ad-
vanced equipment, control systems, and defence and mili-
tary radar technologies.
Bowardi Welcomes Foreign Teams
On the sidelines of IDEX, Mohammed Bin Ahmed Al Bowardi, 
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The hugely successful completion of the 15th edition of the International Defence Exhibition 
(IDEX) and the Naval Defence Exhibition (NAVDEX) held in Abu Dhabi has proved to the world the 
UAE’s ability in leading the global COVID-19 recovery.

IDEX, NAVDEX 

2021
UAE hosted world, 
proved recovery from 
COVID-19

Events

IDEX, which brought together industry experts from across 
the globe, is one of the largest forums of its kind in the world, 
and a key chance to secure some of the most valuable invest-
ment deals for the arms industry.
Under the patronage of President His Highness Sheikh Khali-
fa bin Zayed Al Nahyan, and on behalf of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forc-
es, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Min-
ister and Minister of Presidential Affairs, inaugurated the 
15th edition of IDEX and NAVDEX 2021, on 21st February. 
His Highness witnessed the opening ceremony in the pres-
ence of Ramzan Kadyrov, President of the Republic of Chech-
nya, Rustam Minkhanov, President of the Republic of Ta-
tarstan, Oleg Urosky, Deputy Prime Minister and Minister of 
Strategic Industries in Ukraine, and Lieutenant General Mu-
hammad Hamdan Dagalo Musa, First Deputy Chairman of 
the Sovereign Council in the Republic of Sudan and a num-
ber of senior officials.

The key point to note is that it was the first global defence 
event to take place in the post-pandemic recovery stage, 
with 62,445 attendees at the venue across five days. 
As many as 900 exhibitors, 59 countries, and 35 international 
pavilions participated in IDEX and NAVDEX 2021, alongside 
five countries participating in the exhibitions for the first 
time: Israel, North Macedonia, Luxembourg, Portugal, and 
Azerbaijan.
Also proving the grand success of the events, AED 20.957 bil-
lion (US$ 5.7 billion) worth of deals were signed by the UAE 
Armed Forces. 
The opening ceremony began with the national anthem, fol-
lowed by a visual presentation that narrated the story of de-
velopment and leadership led by the UAE and the exception-
al achievements it has made, especially during 2020.
The ceremony witnessed a flying performance in the skies of 
Abu Dhabi to form the national flag, which was carried out 
by the Emirates Knights, as well as musical performances by 
military bands.
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IDEX 2021
Leads the World to 
Recovery from COVID-19
This is no doubt a qualitative achievement credited to the UAE, which has 
been able to restore momentum to major events being organised again.
The recently concluded edition of IDEX and NAVDEX has restored confidence in 
the possibility of rapid recovery from the impact of this pandemic. The volume of 
international participation whether political and military officials, experts and visi-
tors interested in defence, military technologies and security systems, or atten-
dance by international companies, encouraged world countries to resume these 
types of events. They can benefit from the UAE’s pioneering experience in organis-
ing the activities and proceedings of this edition that were characterised by care-
ful organisation and innovative procedures. Therefore, it has been an exceptional 
event by all standards, by which the UAE has shown that it is a world leader in de-
fence exhibition industry on the one hand and is leading a sustainable recovery 
from COVID-19 on the other.
The UAE has taken the first step on the road to global recovery from the Coronavi-
rus pandemic. Through its substantial success in organising IDEX and NAVDEX 
2021, it has posted an optimistic message of confidence that the world is regain-
ing its dynamism and vitality. IDEX and NAVDEX are not merely major defence ex-
hibitions, they are a real indicator of the recovery of the various economic sectors, 
especially the military and technological industries, which are the key mainstay of 
economy in many countries. During this edition, new state-of-the-art military 
equipment and advanced weapons and warfare technologies were showcased. 
Moreover, strategic partnerships were announced between the different partici-
pating entities and major companies in these fields, in addition to big deals in bil-
lions of dirhams. These are positive indicators of the return of business and re-
sumption of the various economic activities, which marks the phase of recovery 
from the Coronavirus pandemic.
The marked success of this edition of IDEX and NAVDEX 2021 yields many positive 
outcomes. First, it reinforces the leading position of the UAE in international exhi-
bition industry. The precautionary and preventive measures taken to guarantee 
the safety of participating delegations and all visitors of both exhibitions make 
IDEX and NAVDEX an exemplary international model of the organisation of exhibi-
tions at times of exceptional circumstances and crises. This would add to them a 
qualitative and symbolic value among international defence shows. Second, this 
edition of the two exhibitions has entrenched the soft power of the UAE and high-
lighted the civilised aspect of its people. This has made guests and visitors feel 
they were in their second home country, given the care and attention to the mi-
nutest details of their transport and stay. Third, the significant international praises 
and applause of the current edition reflect the great appreciation for the UAE and 
its pioneering endeavours in leading the world toward recovery from the reper-
cussions of COVID-19 pandemic. The UAE in particular is at the forefront of coun-
tries adopting a thoughtful strategy to manage the recovery phase from the Coro-
navirus.

Editorial

By:
Staff Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The great success 
achieved by the 
15th Edition of 
IDEX and NAVDEX 
2021 is not only 
an international 
testimony to the 
UAE’s leadership 
in the organisation 
of defence 
exhibitions, but it 
also provides a real 
indicator of the 
beginning of the 
world’s recovery 
from COVID-19 
pandemic.



MMP_210x297_NS_uk.indd   1 04/02/2021   11:16

رئيس التحرير 
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل السعدي

سكرتير التحرير
حسين المناعي

العالقات العامة
ندى الشاطري

التصميم واإلخراج
أحمد محمود

رئيس التحرير 
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل السعدي

سكرتير التحرير
حسين المناعي

العالقات العامة
ندى الشاطري

التصميم واإلخراج
أحمد محمود

رئيس التحرير 
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل السعدي

سكرتير التحرير
حسين المناعي

العالقات العامة
ندى الشاطري

التصميم واإلخراج
أحمد محمود



السنة 49 العــدد 590 مارس 2021 رجب 1442هـ 49 th Year - Issue No. 590 MARCH 2021 - مجلة عسكرية استراتيجية A Specialised Journal on Military & Strategic Affairs -

Is
su

e 
N

o.
   

59
0 

  M
A

RC
H

  2
02

1

»مسبار األمل« 

االنطالقة األجمل للحلم االماراتي
في »الخمسينية« الثانية
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“مسبار األمل” .. عنوان لقوة 
اإلمارات الشاملة   

محمد بن راشد
يرعى حفل تخريج الدورة الـ 45 من 
المرشحين الضباط في كلية زايد 

الثاني العسكرية بالعين

آيدكس ونافدكس 2021 
نجاح استثنائي وحضور 
متميز للصناعات العسكرية 
اإلماراتية

المركبة المدرعة 
TITUS تتخطى موانع 

الحرب المختلطة




