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محمد بن زايد يتفقد عدد ًا من المنصات
العربية والدولية خالل فعاليات اليوم
الرابع لـ«آيدكس »2021

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة أمس عدد ًا
من األجنحة العربية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة
عشرة لمعرض الدفاع الدولي « آيدكس . » 2021
واطلع سموه خالل الجولة عىل أحدث ما أنتجته
الصناعات العربية املتخصصة والرشكات الدولية

من أنظمة وآليات متطورة تسهم يف رسم مستقبل
القطاعات الدفاعية والعسكرية واألمنية وإيجاد

حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها .والتقى
سموه خالل الجولة عددا ً من مسؤويل األجنحة
املشاركة يف املعرض  ..واستمع منهم إىل رشح بشأن
أهم املنتجات املتطورة التي يعرضونها ومميزاتها
املبتكرة وآليات عملها واألفكار اإلبداعية التي
طبقت يف تنفيذها ،إضافة إىل أبرز مشاريعهم
املستقبلية التي تخدم مجاالت الدفاع واألمن
والتعاون املشرتك
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زار معرضي «آيدكس» و «نافدكس»

حمدان بن محمد :نثق بالتنافسية اإلحترافية
لشركاتنا الوطنية المتخصصة في أنظمة
وتقنيات الصناعات العسكرية الدفاعية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
أمس معرضي «آيدكس» و «نافدكس» .

وشملت جولة سمو ويل عهد ديب جناح رشكة
توازن الوطنية واستمع من القامئني عىل منصة
الرشكة إىل رشح واف حول أهم التقنيات
املستخدمة يف منتجات “توازن” من األنظمة
واملعدات العسكرية الدفاعية  .وتوقف سموه
عند منصة عرض رشكة “كاليدوس” املتخصصة يف
تصميم وتصنيع الطائرات واآلليات العسكرية،
كام توقف سموه عند منصات رشكات “إيدج”

التي تضم تحت مظلتها مجموعة من الرشكات
الوطنية واملتخصصة يف صيانة وإصالح وترميم
طائرات الجناح الدوار والثابت إىل جانب تخصصها
يف عمليات التصميم والهندسة والتدريب والتعليم
وتصنيع قطع الغيار واإلطفاء واإلنقاذ واالستجابة
للطوارئ ،ورشكة “آيفيكو »Iveco -اإليطالية
لصناعة اآلليات العسكرية ورشكة “ آركوس  Ar� -
 « quussالفرنسية لآلليات واملدرعات ورشكة «�Ra

 « fael internationalالفرنسية لصناعة الطائرات
العسكرية ،وجناح اململكة العربية السعودية الذي
يضم مجموعة من الرشكات السعودية املتخصصة
يف الصناعات العسكرية.
ويف ختام الجولة ..أعرب سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بنجاح
معريض “آيدكس” و”نافدكس” رغم ظروف جائحة
كورونا وتجاوز هذه الظروف بتصميم وإرادة
الكوادر الوطنية التي نظمت وأدارت وأرشفت
عىل استقبال املشاركني يف الحدث وضيوفه بكل
كفاءة ومهنية عالية لجهة تطبيق اإلجراءات
االحرتازية والوقائية وضامن سالمة زوار املعرضني .
كام أبدى سموه ثقته بالتنافسية اإلحرتافية لرشكاتنا
الوطنية الوليدة واملتخصصة يف أنظمة وتقنيات
الصناعات العسكرية الدفاعية التي تعكس حرص
قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه
الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب “رعاه الله” عىل توفري جميع التسهيالت
والفرص التعليمية والتدريبية لشباب الوطن من
أجل بناء قاعدة صناعية متقدمة تعتمد عىل
عقول وابتكارات وسواعد كوادرنا الوطنية الشابة
التي تحظي بدعم وتوجيهات صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة الذي يعتز
أميا إعتزاز بقدرات أبناء زايد وإنجازاتهم العلمية
والتقنية التي ترفع راية دولة اإلمارات عاليا
وتحقق تطلعات شعبنا الويف نحو املجد وصناعة
تاريخ دولتنا الحديث .
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البواردي يبحث التعاون العسكري
مع عدد من ضيوف آيدكس 2021
التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع أمس مبكتبه مبعرض الدفاع الدويل
آيدكس كالً عىل حدة ،الفريق بريهانو جوال جياللجا
رئيس أركان قوات الجيش اإلثيويب ،ومعايل زبيدة
جالل وزيرة الصناعات الدفاعية الباكستانية ،الذين
يزورون البالد حالياً لحضور فعاليات املعرض.
ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بالضيوف
وبحث معهم عالقات التعاون القامئة بني دولة
اإلمارات العربية املتحدة وبلدانهم واملتعلقة
بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها،
كام تم تبادل وجهات النظر حول آخر املستجدات
يف املنطقة إضافة إىل بحث عدد من املواضيع ذات
االهتامم املشرتك.
وأشاد الضيوف مبستوى التنظيم العايل ملعرض
«آيدكس» رغم التحديات التي يشهدها العامل
جراء تفيش جائحة كورونا ،وما يوفره كمنصة
عاملية لعرض أحدث املعدات واألنظمة الدفاعية
والعسكرية.
حرض املقابالت عدد من كبار ضباط ومسؤويل
الوزارة والوفود املرافقة للضيوف.

معاليه يتفقد المعرض
قام معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع بجولة تفقدية يف معرض الدفاع
الدويل “آيدكس .”2021
زار معاليه خالل الجولة عددا ً من أجنحة الرشكات
الدولية املشاركة يف آيدكس منها جناح الرشكات
األمريكية واإلرسائيلية واألردنية ،والتي عرضت
آخر ابتكاراتها وصناعاتها وإنتاجها من األنظمة
الدفاعية والعسكرية واألمنية.
Lockheed Martin Cor�L
 porationوجناح  Rafael Advancedوجناح
 AVNON Groupوجناح EMTAN-Israel
 Small Arms Industryyورشكة �Jadara Equip
 ment &Defenceeورشكة  ،JGGوجناح �Rosob
 oronexportKKو  G1 Gradeeoneو �Yugoim
 portو  Hanwhaو  Armored luxuryوأنهى
جولته بزيارة رشكة .EDGE
واستمع معاليه لرشح املشاركني يف املعرض حول
منتجاتهم الدفاعية وآخر التطورات التي يشهدها
العامل يف مجال األنظمة واألسلحة الدفاعية وعن
أهمية املشاركة يف املعرض والوقوف عىل أحدث
التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية.
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الرميثي يتفقد أجنحة معرض
آيدكس 2021
قام معالي الفريق الركن
حمد محمد ثاني الرميثي
رئيس أركان القوات
المسلحة بجولة تفقدية
شملت عددا من أجنحة
الشركات المحلية والدولية
المشاركة في معرض الدفاع
الدولي “آيدكس .”2021
وتوقف معاليه عند الجناح األردين الذي يضم
مجموعة من الرشكات املتخصصة يف املجاالت
العسكرية والدفاعية وتبادل معهم األحاديث
بشأن أهمية املشاركة يف مثل هذه املعارض
الدولية للتعريف بالصناعات العسكرية وتسليط
الضوء عىل أحدث ابتكارات ومنتجات الرشكات
التي يقدمونها يف املعرض.
كام شملت جولة معاليه معرض الدفاع البحري
“نافدكس  ”2021الذي يقام عىل الرصيف البحري
املقابل للمنصة الرئيسة ملركز أبو ظبي الوطني
للمعارض.
رافق معاليه خالل الجولة ..عددا ً من كبار الضباط
واملسؤولني.
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«الدفاع” ومجلس التوازن االقتصادي
يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون
في أنشطة البحث والتطوير

وقعت وزارة الدفاع ومجلس التوازن االقتصادي
«توازن» مذكرة تفاهم للتعاون يف دعم وتنظيم
أعامل لربامج البحث والتطوير يف املجاالت
الدفاعية واألمنية يف دولة اإلمارات.
وقع مذكرة التفاهم سعادة اللواء الركن طيار
اسحاق صالح البلويش ،الوكيل املساعد للصناعات
وتطوير القدرات الدفاعية ،وسعادة طارق
عبدالرحيم الحوسني ،الرئيس التنفيذي ملجلس
التوازن االقتصادي.
واتفق الطرفان عىل تأسيس وتنظيم أعامل البحث
والتطوير يف مجاالت دفاعية متنوعة مبا يف ذلك
التطبيقات ذات االستخدام املزدوج ،وذلك بهدف
ضامن تطوير القدرات الدفاعية الوطنية ملواكبة
املتطلبات التشغيلية للقوات املسلحة ،وتقييم
أداء هذه الربامج عىل ضوء األهداف واألولويات
الدفاعية واألمنية لدولة اإلمارات.
وبهذه املناسبة ،قال معايل محمد بن أحمد
البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع“ :تعكس هذه
املذكرة األهمية التي توليها وزارة الدفاع لتعزيز
عالقاتها القامئة مع مجلس التوازن االقتصادي
باعتباره “الرشيك االسرتاتيجي” ألنشطة البحث
والتطوير املتعلقة بقطاعي الدفاع واألمن».
ومن جانبه أوضح سعادة مطر سامل عيل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع أن الوزارة ترتبط بعالقات

وزارة الدفاع ترتبط
بعالقات راسخة مع مجلس
التوازن االقتصادي وتأتي
هذه المذكرة في إطار
تعزيز التعاون والشراكة
بينهما
راسخة مع مجلس التوازن االقتصادي وأن هذه
املذكرة تأيت يف إطار تعزيز التعاون والرشاكة
بينهام ،حيث ستكون الوزارة الجهة املعنية بوضع
السياسات الدفاعية بينام سيتم توسيع نطاق
مسؤوليات املجلس وصالحياته لتشمل إدارة
برامج البحث والتطوير يف املجاالت الدفاعية يف
دولة اإلمارات.
ومن جهته ،قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني،
الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي“ :دأب
مجلس التوازن االقتصادي جنباً إىل جنب مع وزارة
الدفاع عىل تحديد أدوار الجهات املعنية بالبحث

والتطوير وامللكية الفكرية يف القطاعات الدفاعية
واألمنية ،وذلك لبلورة اسرتاتيجية البحث والتطوير
لهذه القطاعات مع الرتكيز عىل مجاالت محددة
ذات األهمية ملنظومة البحث والتطوير».
وميثل التوقيع عىل مذكرة التفاهم بني الطرفني
الخطوة األساسية لربط منظومة البحث والتطوير
يف القطاعات الدفاعية بني الوزارة واملجلس مع
الجهات املعنية بالصناعات ورشكات القطاع العام
والجامعات لترسيع وترية أعامل البحث والتطوير
وتعزيز فعاليتها مع تهيئة البيئة الداعمة لالبتكار
واالكتشافات العلمية وبناء الرشاكات الجديدة مع
مؤسسات البحث العلمي واملؤسسات األكادميية
والقطاع الخاص.
وسيسعى املجلس ملواصلة العمل مع الجهات
املعنية بإدارة مشاريع البحث والتطوير بهدف
تقديم منتجات نهائية عالية الكفاءة تساهم يف
تعزيز القدرات االسرتاتيجية للقوات املسلحة
والجهات األمنية يف دولة اإلمارات ،مع تحقيق
توازن يف العمل بني استغالل املوارد الوطنية وبني
التعاون مع املؤسسات العاملية ومبا يضمن تواؤمها
مع اسرتاتيجية البحث والتطوير واحتياجات
املستخدم النهايئ.
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فارس المزروعي يبحث مع رئيس أركان
سريالنكا تعزيز التعاون في «آيدكس»

بحث معايل اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي
القائد العام لرشطة أبوظبي ،رئيس اللجنة العليا

قائد القوات
البحرية
يلتقي عدد ًا
من ضيوف
المعرض
استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن
حمدان بن محمد آل نهيان ،قائد القوات البحرية،
أمس يف مكتبة مبعرض نافدكس  ،2021كال عىل
حدة ،سعادة السفري حسني باقيس سفري جمهورية
إندونيسيا لدى الدولة والفريق البحري داريو
جياكو نائب مدير األمانة العامة للدفاع والتسليح
الوطني يف وزارة الدفاع لدى إيطاليا والفريق
مهندس تسليح استيفان بيشون رئيس قسم
التسليح العسكري الفرنيس واللواء سلامن الياس
رئيس قسم البحث والتطوير الباكستاين.
وتم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار
ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة
استعراض أوجه التعاون يف املجاالت البحرية
ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.

املنظمة ملعريض “آيدكس» و”نافدكس» 2021
مع اللواء سينارث باندارا رئيس أركان الجيش

السرييالنيك ،سبل تعزيز التعاون املستقبيل بني
الجانبني يف مختلف الجوانب املرتبطة بتنظيم
املعارض والفعاليات.
وناقش الجانبان خالل اللقاء الذي حرضه حميد
مطر الظاهري العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” اآللية
املتبعة يف تنظيم املعارض الدولية الكربى ،بحجم
معريض أيدكس ونافدكس والتحديات التي ترافقها
خالل مراحل التحضري واالعداد وصوالً إىل بدء
استقبال الضيوف والزوار عىل األرض.
وسلط الجانبان الضوء عىل سبل االستفادة من
التجارب والخربات العاملية ،مع الرتكيز عىل تبادل
املعرفة بشكل عام من الخربات يف تنظيم املعارض
والفعاليات ،والتعاون الدويل ومع مختلف األطراف
املعنية يف تصميم الفعاليات ،والربامج عىل اختالف
أحجامها ومستوياتها.
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محمد بن زايد يصدر قرار ًا بتكليف
مجلس التوازن االقتصادي بإدارة
مشتريات وعقود القوات المسلحة
والقيادة العامة لشرطة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،
قرار ًا بتكليف مجلس التوازن
االقتصادي بإدارة مشتريات
وعقود القوات المسلحة
وشرطة أبوظبي ،إضافة إلى
مهامه المتمثلة في إدارة
برنامج التوازن االقتصادي.

ومبوجب القرار ،يتوىل مجلس التوازن االقتصادي
مسؤولية مشرتيات القوات املسلحة والقيادة العامة
لرشطة أبوظبي من جميع النواحي اإلدارية ،والفنية،
والتعاقدية ،والقانونية ،واملالية ،واملتابعة واإلرشاف
عىل تنفيذها .كام تشمل املسؤوليات إصدار
املوافقات عىل ترسية املشاريع والتعاقد ،وإمتام
اإلجراءات التنفيذية الالحقة للتعاقد وما يرتبط بها.
وتشمل املسؤوليات كذلك إعداد وإدارة وتنفيذ
والرصف من املوازنة املخصصة للمشرتيات ،والتمثيل
أمام الجهات املعنية يف كل ما يتعلق بالشؤون املالية
الخاصة باملشرتيات بوجه عام.
ويعمل املجلس عىل تسجيل املوردين والنظر يف
طلباتهم ،باإلضافة إىل مراجعة وتطوير الترشيعات
والسياسات املتعلقة بتنظيم املشرتيات ملواكبة
التطورات وأفضل املامرسات.
كام ينص القرار عىل أن يقوم مجلس التوازن
االقتصادي بضامن الجودة يف قطاع الصناعات
الدفاعية واألمنية وتعزيز عملية التحسني املستمر
ومعالجة التحديات التي تواجه الرشكات العاملة يف
هذا القطاع الحيوي.
ويف هذه املناسبة التاريخية للمؤسسات املعنية
بهذا الحدث ..قال سعادة مطر سامل عيل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع “ :سيضع هذا القرار إطارا ً عملياً
متكامالً لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق

الظاهري :تحرص وزارة الدفاع
على دعم كافة الجهود التي
تصب في تطوير قطاع صناعي
مستدام قادر على تحقيق
قدرات مؤثرة للدولة

األولويات االسرتاتيجية يف هذا املجال من خالل تعزيز
وتبني أفضل املامرسات العاملية يف سياسة االستحواذ
وإدارة عقود املشرتيات فضالً عن التطوير املستمر يف
مجاالت التكنولوجيا املتقدمة يف وسائل التوريد مبا
يسهم يف تحقيق رؤية الدولة املتمثلة يف بناء قطاع
دفاعي موجه نحو املستقبل. ».
وأضاف الظاهري  “ :أن توحيد الجهود الرامية إىل
بناء قطاع دفاعي متطور يتطلب تنمية ومتكني
الكفاءات املحلية املبدعة وتوفري بيئة عمل داعمة
يف ظل تسارع وترية النمو يف كافة جوانب الصناعات
الدفاعية واألمنية ،مؤكدا حرص وزارة الدفاع عىل
دعم كافة الجهود التي تصب يف تطوير قطاع صناعي
مستدام قادر عىل تحقيق قدرات مؤثرة للدولة يف
مجاالت الدفاع مبا يخدم املصالح الوطنية العليا.».

من جانبه أكد معايل اللواء الركن طيار فارس خلف
املزروعي ،القائد العام لرشطة أبوظبي أهمية
هذا القرار يف تعزيز عالقات الرشاكة بني رشطة
أبوظبي ومجلس التوازن االقتصادي من أجل توفري
االحتياجات الرشطية واألمنية عرب بناء نظام فعال
إلدارة العقود واملشرتيات يركز عىل التوظيف
األمثل والفعال ألفضل الربامج والتقنيات يف مجال
التكنولوجيا املتقدمة يف القطاع األمني.
وأشار معاليه إىل االهتامم الكبري الذي توليه رشطة
أبوظبي لدعم و تعزيز قدرات الصناعات املحلية
وخلق بيئة داعمة لعمليات التطوير الصناعي فضال
عن متكني الرشكات الصغرية واملتوسطة من املشاركة
الفاعلة يف سلسلة التوريد الخاصة بالرشطة وتلبية
متطلباتها.
من جهته ،قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني،
الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي“ :
فخورون بالثقة الغالية والدعم الكبري الذي توليه
القيادة الرشيدة ملجلس التوازن االقتصادي ،مؤكدا
أن املجلس مييض بخطوات قوية وثابتة نحو متكني و
تطوير قطاع الصناعات الدفاعية واألمنية معتمدين
عىل أحدث التقنيات واألنظمة املتطورة والذكاء
االصطناعي لتلبية احتياجات القوات املسلحة ورشطة
أبوظبي فضالً عن املساهمة يف خلق فرص عمل
جديدة وواعدة للكفاءات والكوادر الوطنية”.
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20.053
مليار درهم

إجمـالي صفقات “آيدكس”
و “نافدكس” في  4أيام

شهد اليوم الرابع من معرضي “آيدكس» و”نافدكس»
 2021إعالن القوات المسلحة اإلماراتية عن توقيع 24
صفقة بقيمة  2.140مليار درهم مع شركات محلية
ودولية ،ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها
المعرضين منذ انطالقتهما نحو  20.053مليار درهم.
وقال سعادة العميد ركن محمد الحساين ،املتحدث
الرسمي ملعريض “آيدكس» و”نافدكس» إن إجاميل
الصفقات الخارجية بلغت  720مليون درهم ،والتي
متثل نسبة  % 34من إجاميل قيمة الصفقات ،فيام
بلغت قيمة الصفقات املحلية  1.420مليار درهم
بنسبة .. % 66مشريا إىل أن العقود توزعت عىل 6
رشكات خارجية ،و 18رشكة محلية.
وقال العميد ركن بحري فهد نارص الذهيل ،إن أبرز
الصفقات الخارجية التي عقدت مع رشكة Nexter/
 /Systemsلتوفري قطع الغيار للدبابة لوكلريك لصالح
قيادة سالح الصيانة العامة بقيمة  92.9مليون درهم،
ورشكة /NORCONSULT TELEMATICS/
لتقديم خدمات استشارية لصالح مديرية القيادة
والسيطرة بقيمة  35.5مليون درهم ،ورشكة Adil/
 / Textiles Private Limitedلرشاء شباك التمويه

لصالح القوات املسلحة بقيمة  92.6مليون درهم،
و /NORTHSTAR AVIATION/لرشاء طائرة
من نوع  BELL407 MRHوتطوير طائرات من
نفس النوع لصالح قيادة الطريان املشرتك بقيمة 224
مليون درهم ،ورشكة  /JUNGHANS/لرشاء فيوز
نوع FBM-21لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع
الجوي بقيمة  90.5مليون درهم ،والتعاقد مع رشكة
 /DIGITAL GLOBE/لتجديد عقد استئجار أقامر
التصوير الفضايئ وصيانة نظام االستقبال والتدريب
لصالح مركز االستطالع الفضايئ بقيمة  184.3مليون
درهم.
من جانبها ،قالت املقدم طيار سارة الحجري ،إن
العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع رشكة MP3/
 /International Tradingلرشاء مكمالت الذخائر
عيار  155ملم لصالح القوات الربية بقيمة  41مليون

درهم ،و بارج للذخائر لرشاء قنابل  MK-82وقنابل
 MK-81لصالح القوات الجوية بقيمة  94.8مليون
درهم ،ورشكةAbu Dhabi Autonomous Sys�/  /
 /tem Investmentsلرشاء نظام طائرات بدون طيار
ومنصات االطالق ووحدات التحكم األرضية لصالح
قيادة حرس الرئاسة بقيمة  55.128مليون درهم.
وتضمنت الصفقات املحلية يف اليوم الرابع أيضاً
توقيع اتفاقية مع رشكة International Golden/
 /Groupلرشاء أسلحة وذخائر لصالح القوات
املسلحة بقيمة  485مليون درهم ،و التعاقد مع
آمروك لرشاء أجهزة  ADTEلتطوير طائرات املرياج
لصالح القوات الجوية بقيمة  117.8مليون درهم،
والتعاقد مع رشكة  /Lima Aviation/لتزويد
طائرات بالك هوك بنظام مكافحة الحرائق لصالح
قيادة الطريان املشرتك بقيمة  52.7مليون درهم.
وتعاقدت القوات املسلحة مع الفتان لتوفري
األهداف البحرية لصالح القوات املسلحة بقيمة 22
مليون درهم ،وصفقة مع رويال جت إلدارة وتشغيل
مركز حركة العمليات الدولية  IMOCلصالح القوات
الجوية والدفاع الجوي بقيمة  110ماليني درهم،
وصفقة مع الجسور لآلليات الثقيلة لتوريد قطع
غيار وإصالح وإسناد فني لصالح قيادة سالح الصيانة
العامة بقيمة  30مليون درهم.
وتعاقدت القوات املسلحة معTrust Interna�/  /
 /tionalلرشاء أسلحة ال م /د لصالح القوات الربية
بقيمة  137مليون درهم ،وصفقة مع Emirates/
 /General Transport and Servicesلتقديم
خدمات اإلسناد الفني ملركبات القوات املسلحة
بقيمة  56مليون درهم.
وتعاقدت مع رشكة /Al Tuff International/
لرشاء ذخائر متنوعة لصالح القوات املسلحة بقيمة
 136مليون درهم ،ومع رشكة أطلس إلكرتونيك
االمارات لصيانة مركبات التفجري تحت املاء نوعSEA
 FOX - Cلصالح القوات البحرية بقيمة  8.5مليون
درهم ،إىل جانب التعاقد مع رشكة Emirates/
Advanced Research & Technology Hold /ingلتقديم اإلسناد الفني آلليات األوشكوش لصالح
قيادة سالح الصيانة العامة بقيمة  3ماليني درهم،
ورشكة  Key Information Technologyلرشاء
وتركيب أجهزة شبكة معلومات مؤمنة وتوفري بنية
تحتية لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة
 8ماليني درهم ،ورشكة / MBDA UAE Limited/
لتقديم اإلسناد الفني ملنظومة حكيم لصالح القوات
الجوية والدفاع الجوي بقيمة  26.4مليون درهم،
ورشكة /Al Badie Trading Establishment/
لتقديم اإلسناد الفني آلليات الفوالت لصالح قيادة
سالح الصيانة العامة بقيمة  15مليون درهم ،ورشكة
 /Al Taif Technical Services/لخدمات الصيانة
ألجهزة تربيد ومولدات الطاقة مبنظومات الدفاع
الجوي لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
بقيمة  21مليون درهم.
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فيصل البناي:

«ايدج» تطور قدراتها
لالستعداد لعصر
«الحرب الهجينة»
أكد العضو المنتدب في مجموعة «ايدج» فيصل
البناي ،أن دولة اإلمارات بادرت قبل أكثر من
عام بتعزيز قدراتها الدفاعية السيادية تحت
إدارة «ايدج» ،مما دفع المجموعة إلى تطوير
قدراتها الوطنية بشكل ممنهج وشامل
بهدف التكيف مع أنواع جديدة من الصراعات
واالستعداد لعصر جديد من الحرب الهجينة.
وتابع «أنه منذ أن ترشفنا بافتتاح املجموعة عىل
يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،حفظه الله ،يف نوفمرب  ،2019نجحنا يف
تعزيز التعاون بني الرشكات التابعة للمجموعة،
والرتكيز عىل استثامرات البحث والتطوير يف
مجال التقنيات املتقدمة ،وتحديث قدراتنا بشكل
أكرث ثباتاً ،وإحراز تقدم ملموس يف رسعة تلبية
متطلبات السوق املتنامية».
وأردف البناي «أنه بفضل تلك التغريات ،أضحت
مجموعتنا اآلن بني أفضل  25موردا ً عسكرياً يف
العامل ،وعىل الرغم من حجم ذلك اإلنجاز كوننا
أول رشكة من الرشق األوسط ت ُصنف بني أسامء
عاملية كبرية يف القطاع مثل «رولز رويس» و»جرنال
إلكرتيك» و»هانيويل» ،علماً أن طموحاتنا يف
التصدير بدأت للتو.
وقال «إن املجموعة بدأت يف تبني فكر جديد
متاماً يف القطاع الدفاعي عرب دمجه بأحدث جهود
األبحاث والتطوير التكنولوجية ،ومراقبة التوجهات
والتوقعات ،وإحداث تغيري جذري يف مجاالت
هامة وحساسة تشمل القدرات الذاتية املستقلة،
والطاقة املوجهة ،واألنظمة السيربانية الفيزيائية،
وأنظمة الدفع املتقدمة ،والروبوتات ،واملواد
الذكية ،ودمج تقنيات الذكاء االصطناعي باملنصات
األساسية».
ونوه أن أولويات «ايدج» االسرتاتيجية تكمن يف

 3مجاالت بصورة رئيسية ،تتمثل أوالً ،يف مجال
الطائرات بدون طيار (طائرات الدرون) ،مع تركيز
خاص عىل املركبات الجوية والربية غري املأهولة.
وأردف البناي «نحن نتطلع إىل النمذجة ودمج
تقنيات الذكاء االصطناعي وقدرات االحتشاد
العسكري وغريها من املجاالت الهامة لالستكشاف
يف املستقبل القريب عرب تسخري فوائد القدرات
الذاتية املستقلة».
وأوضح أن املجال الثاين يرتكز عىل «الطيف
الكهرومغناطييس» ،علماً أنه يف ظل الجهود الرامية
إىل تطوير أنظمة األمن املعقدة وأنظمة الدفاع
الحديثة للعمل يف البيئات العرصية املعقدة
ومتعددة املجاالت ،فإن هدفنا الرئييس يكمن يف
الحفاظ عىل مرونة التعامل مع التغيريات والدمج
بني الحرب السيربانية واإللكرتونية لتحقيق التفوق
يف ساحة القتال».
وحول املجال الثالث وهو “التسليح” ،فقال
“إن هذا املجال سيشهد تطوير الجيل التايل من
تكنولوجيا الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي واألسلحة
الذكية ،وخدمة جنود املستقبل عرب األداء العايل
والدقة الفائقة”.
وتابع البناي “أن “ايدج” تركز عىل الجمع بني
ابتكارات السوق التجارية والقدرات الدفاعية
إلحداث تغيري يف القطاع ،إذ تتعاون املجموعة
مع رشكاء من مختلف األحجام ،ومنها مجموعات
دفاعية كبرية ورشكات ناشئة ،ألن االبتكار الحقيقي

ينتج من الرشاكات الفاعلة بني القطاعني العام
والخاص”.
ونوه البناي أن بناء القدرات الدفاعية املحلية
يشكل أولوية كربى لكل دولة ،لكن إقامة رشاكات
اسرتاتيجية هو ما مييزنا عن غرينا ،خاصة مع ازدياد
تركيزنا عىل الفاعلية التجارية وتحقيق القيمة يف
سلسلة التوريد األمنية والدفاعية”.
ورصح فيصل البناي “سنلجأ إىل االسترياد عند
الرضورة أو عندما تكون الفكرة بحد ذاتها ناجعة
تجارياً ،واألهم من ذلك أننا سنعمد إىل بناء قدرات
تصدير جديدة بالتعاون مع رشكائنا العامليني”.
وأضاف “تتطلب التكنولوجيا الجديدة الحصول
عىل مهارات جديدة بالرضورة ،ولذلك نركز عىل
صياغة اسرتاتيجية جديدة وأكرث مالءمة للمواهب
يف قطاع الدفاع ،إن تأمني مستقبل أكرث أماناً
يعني أن تتمحور خطط التوظيف حول تدريب
الكوادر الوظيفية الحالية ،واستقطاب أفضل
املواهب والعقول املحلية والعاملية من مختلف
املهارات ،وفهم الطرق الجديدة للعمل يف املشهد
التكنولوجي املعارص”.
واختتم كلمته قائلاً “إن دولة اإلمارات تنظر بثقة
إىل الفرص الج ّمة التي توفرها لنا التكنولوجيا
املتقدمة والتي متكّننا من املنافسة املتكافئة
واالستفادة من التقنيات الحديثة التي تساعدنا
عىل التميز عن غرينا يف السوق العاملية”.
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أمين السر األقدم ألركان الجيش العراقي

«آيدكس» يعكس صورة
مشرفة عن الدول العربية
أكد سعادة الفريق علي جاسم محمد أمين السر األقدم ألركان الجيش العراقي
أن الصناعات الدفاعية الوطنية اإلماراتية تشهد تطو ًرا الفت ًا ،وتطرق إلى إطالعه
برفقة الوفد المصاحب له على كل ما هو معروض من قبل الشركات اإلماراتية
والعربية واألجنبية في معرض الدفاع الدولي أيدكس في أبوظبي ،بما فيها
أسلحة 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.
حوار العقيد الركن /يوسف الحداد

وأشاد بالعالقات اإلماراتية العراقية مستشهدا
مبكرمة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،بإفتتاح أول مستشفى لعالج ضحايا
الحرب العراقيني وهو مستشفى الشيخ زايد سنة
 ،2003مؤكدًأ أنه ليس باألمر الغريب عىل قيادة
اإلمارات.
وقال يف ترصيح خاص لـ «درع الوطن» «إن معرض
آيدكس يشهد يف كل دورة تقدماً الفتاً من حيث
استعراض أحدث أنظمة الدفاع العاملية والتقنيات
العسكرية الحديثة ،مضيفًا «أن «آيدكس» يعد أحد
أكرب املعارض العاملية املعنية بقطاع الدفاع واألمن
يف املنطقة».
وأعرب أمني الرس األقدم ألركان الجيش العراقي
عن سعادته يف املشاركة باملعرض والحضور الذي
يعكس متانة التعاون بني اإلمارات والعراق ،مؤكدا ً
حرص بالده عىل بناء أفضل العالقات مع اإلمارات
و ُمشيدا ً مبواقف قيادة اإلمارات تجاه القضايا
العراقية.
وتابع سعادته «إن من وجهة نظري العسكرية ،فإن
مستوى تنظيم املعرض من حيث املشاركة
والتنوع والكثافة والحجم يعترب صورة
مرشفة لكل جيوش الدول العربية».
وقال «إن ما يمُ يز معرض «آيدكس»
مقارنة بغريه ،سعة املشاركة وتنوع
األجنحة التي جاءت من كل دول
العامل  ،فضالً عن العدد الكبري
من الرشكات العاملية املعروفة
بجودة منتجها الدفاعي ،واإلسم
العاملي املعروف ألهم العالمات

التجارية يف قطاع الصناعات الدفاعية الذي يتيح
للزوار اإلطالع عىل جديد الصناعات الدفاعية».
وأشار الفريق عيل جاسم إىل التطور الالفت والكبري
للصناعات االماراتية والقفزات النوعية التي حققتها
خالل الفرتة األخرية ،والذي يأيت كنتاج للتعاون
املثمر والخربة املرتاكمة التي حصدها «آيدكس»
خالل السنوات املاضية ،وعرب التعاون الذي أبرم مع
الرشكات اآلخرى.
وتابع سعادته« :نتطلع لتعاون مثمر مع اإلمارات
بشأن املعدات العسكرية والتدريب والذي
سيرتجم ليس عىل مستوى الصفقات لرشاء املعدات
واألسلحة ،بل عىل صعيد التدريب العسكري
املشرتك ،والسيام أن الجيش العراقي ميتلك خربات
قتالية كبرية وواسعة».
وأكمل «إن «آيدكس» منصة عاملية لتبادل وتالقح
األفكار العسكرية والتعرف عىل ثقافة اآلخر ،مام
ميثل قيمة مضافة مهمة لخربات الجيش العراقي
الدفاعية».
وقدم أمني الرس األقدم ألركان الجيش العراقي
التهنئة لنجاح اإلمارات يف إطالق مسبار
األمل ،مؤكدا ً أن اإلمارات تخطو خطوات
واثقة ورسيعة نحو أهدافها منذ عهد
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي قدم
الكثري من الخري ،ليس لإلمارات
فقط ،بل للعرب جمي ًعا والعراق.
وتابع «مل اتفاجئ بإنجاز اإلمارات
الكبري وإطالقها مسبار األمل الذي
يعترب فخر للعرب واألمة االسالمية،
ونتمنى لإلمارات تحقيق املزيد
من الخطوات لألمام يف
كل األصعدة».

الصناعات
الدفــاعيــــة
االمــــــاراتيــــة
العقيد ركن /يوسف الحداد

الدورة الخامسة عشر لمعرض
«آيدكس ونافدكس »2021التي
تختتم فعلياتها اليوم تمثل
فرصة لتأكيد ريادة اإلمارات في
تنظيم المعارض الدفاعية واألمنية
والفعاليات الكبرى ،وإبراز حجم
التطور الكبير الذي تشهده
الصناعية الدفاعية الوطنية في
مختلف القطاعات ،خاصة في ظل
جائحة كوفيد -19التي فرضت
تحديات غير مسبوقة على جميع
دول العالم.

لقد أصبح معرض ومؤمتر الدفاع الدويل «آيدكس
ونافدكس» يحتل مكانة بارزة عىل خارطة املعارض
الدفاعية يف العامل ،وبات يستقطب كل ما هو
جديد يف مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية
والتكنولوجية والبحرية ،ويحظى باهتامم ومتابعة
صانعي القرار واملتخصصني يف القضايا الدفاعية
واألمنية يف املنطقة والعامل.
إن الدورة الخامسة عرش من معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل «آيدكس ونافدكس »2021تأيت هذا
العام بعد النجاح الباهر الذي حققته الصناعات
الدفاعية الوطنية التي عززت من تنافسيتها عىل
الصعيد العاملي ،ومتكنت من الوصول إىل أسواق
جديدة ،وأصبحت الرشكات الوطنية تصنف ضمن
قامئة أكرب وأهم خمسة وعرشين رشكة للصناعات
الدفاعية والعسكرية يف العامل.
إن ما يدعو إىل الفخر هو أن الصناعات الدفاعية
اإلماراتية باتت تعتمد بشكل رئييس عىل الكوادر
والخربات الوطنية ،كام أصبحت تواكب كل ما
هو جديد يف مجال التكنولوجيا املتقدمة ،إذ
أن العديد من الرشكات الوطنية باتت تعتمد
يف تطوير منتجاتها عىل مخرجات تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي ،مبا يتوافق مع رؤية اإلمارات
االسرتاتيجية .2071
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القائد العام ووزير الدفاع المصري لـ «درع الوطن»:

آيدكس منصة دولية رائدة الستعراض كل
ما هــو جديــد فـــي مجــال
الصناعــات العسكريـــة
والتكنــــولوجيـــة
حوار  :العقيد الركن /يوسف الحداد

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول
محمد زكي القائد العام للقوات
المسلحة أن العالقات بين دولة اإلمارات
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
تعد نموذج ًا للعالقات بين األشقاء،
وتشهد تطور ًا مستمر ًا في مختلف
المجاالت ،وخاصة في مجال التعاون
والتنسيق العسكري.
وأعرب معاليه يف ترصيحات خاصة ملجلة «درع
الوطن» عىل هامش املشاركة يف الدورة الخامسة
عرش ملعرض الدفاع الدويل آيدكس والسادسة
ملعرض الدفاع البحري نافدكس  2021عن
تقديره لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،قيادة
وشعباً ،والتي أصبحت تقدم صورة مرشفة عن
العرب يف املحافل الدولية .واشاد الفريق أول
محمد زيك بتنظيم اإلمارات لهذه الدورة االستثنائية
ملعريض آيدكس ونافدكس ،والتي أثبتت من خاللها
ريادتها يف تنظيم املعارض الدفاعية الدولية،
قائالً «:نحن فخورون مبا رأيناه يف الدورة الحالية
بداية من اإلعداد املبهر واالستقبال الحضاري
للضيوف  ،ومرو ًرا باإلجراءات الصحية واالحرتازية
املتبعة لضامن سالمة الوفود املشاركة والزوار،
ثم التجهيزات املبتكرة لعرض منتجات الرشكات
الدولية املشاركة» .وأكد وزير الدفاع املرصي أن
الدورة الحالية التي جاءت يف ظل استمرار جائحة
كورونا سرتسخ من مكانة آيدكس ونافدكس دولياً،
ألنها قدمت تجربة يحتذى بها يف تنظيم املعارض
يف أوقات األزمات .
وأضاف وزير الدفاع املرصي أن مستوى املشاركة

يف الدورة الحالية من وفود دول عديدة ومن
كربى الرشكات الدولية يف الصناعات العسكرية
والتكنولوجية أمر يدعو إىل الفخر لكل عريب يشاهد
هذا النجاح الذي تقوده دولة اإلمارات .وقال
الفريق أول محمد زيك« :إن معرض آيدكس بات
مظلة دولية فاعلية الستعراض أحدث منظومات
الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية يف
العامل  ،ويتيح فرصة لالطالع عن قرب عليها وتعزيز
عالقات التعاون والرشاكات بني الدول يف املجاالت
العسكرية والتكنولوجية».
وأشاد الفريق أول محمد زيك مبستوى الصناعات
العسكرية اإلماراتية ،قائالً إن ما شاهده خالل
زيارة أجنحة الرشكات اإلماراتية املشاركة يف
معريض آيدكس ونافدكس يؤكد التطور الذي
وصلت إليه الصناعات العسكرية اإلماراتية .وأثنى
معاليه مبنتجات رشكة «توازن» اإلماراتية ملا تتسم
به من نوعية وجودة عالية ،معرباً عن ثقته يف
قدرة الصناعات العسكرية اإلماراتية عىل املنافسة
يف األسواق العاملية ،ألنها متتلك كل املقومات مبا
فيها من الكوادر الشابة املواطنة التي لديها خربات
يف هذه الصناعات ،والبنية التقنية املتطورة التي

الصناعات
العسكرية
اإلماراتية
تتسم بالجودة
والنوعية
تدعم هذه الصناعات يف املستقبل ،وهذا ال شك
إنجاز عظيم يعطي األمل يف النهوض بالصناعات
العسكرية العربية بوجه عام.
وهنأ وزير الدفاع املرصي دولة اإلمارات قيادة
وشعبا بنجاح مسبار األمل يف الوصول إىل مدار
كوكب املريخ الستكشاف الكوكب األحمر قائالً «إن
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العالقات بين
اإلمارات ومصر
نموذج يحتذى
للعالقات بين
األشقاء
مسبار األمل
يضع اإلمارات
على طريق
نهضة علمية
غير مسبوقة
ذلك يشء مرشف لألمة العربية جميعاً ،ويضعها
عىل طريق نهضة علمية غري مسبوقة ،وهذا ما
عودتنا عليه دولة اإلمارات التي تبعث من خالل
هذه النجاحات رسائل األمل والتفاؤل باملستقبل».
وأعرب الفريق أول محمد زيك عن متنياته لدولة
اإلمارات  ،قيادة وشعباً ،بالتوفيق والنجاح ،ملا متثله
من مكانة خاصة لدى الشعب املرصي ،الذي ينظر
إىل االمارات باعتبارها بلده الثاين منذ عهد املغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه .وأكد أن العالقات بني اإلمارات ومرص لها
جذور ضاربة ىف عمق تاريخ البلدين ،وترتكز عىل
توافق يف الرؤى حول مجمل قضايا املنطقة والعامل.
وأكد وزير الدفاع املرصي أن العالقات بني الدولتني
تشهد تطورا ً متنامياً يف املجاالت كافة ،وخاصة
يف مجال التعاون والتنسيق العسكري .وأشاد
معاليه باملستوى املتقدم الذي وصلت إليه القوات
املسلحة لدولة اإلمارات من جاهزية وتدريب
وكفاءة واحرتافية ،واصفاً إياه بـ»املطمنئ» .وأضاف
الفريق أول محمد زيك»إن القوات املسلحة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة مبا تشهده من تطور
نوعي وتحديث مستمر متثل إضافة لألمة العربية
بأكملها ،وتعد صامما لألمن واالستقرار يف املنطقة».
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“لوكهيد مارتن» تبتكر صاروخ اعتراضي
يعتمد نظام التسلح المتقدم

ابتكرت شركة «لوكهيد مارتن» صاروخ اعتراضي يعتمد نظام
التسلح المتقدم ( ،)THAADوهو النظام الوحيد المصمم للحيز
الداخلي والخارجي باستخدام تقنية اإلصابة المباشرة Hit-to-Kill
 technologyلتحقيق الدقة عند التسديد على الهدف.

وذكرت الرشكة أن أوىل الخطوات العديدة املتعلقة
بدمج عملية تعزيز الجزء الخاص بالصاروخ PAC-
)3 Missile Segment Enhancement (MSE
 capabilitiesمع نظام التسلح Terminal High
Altitude Area Defense (THAAD) Weapon

 Systemمتت أثناء أحد االختبارات الجوية قرب
نهاية عام  2020مبضامر الصواريخ يف “وايت ساندز”.
أوضحت أنه خالل االختبار الذي نفذه الجيش
األمرييك بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي،
استخدم الصاروخ  PAC-3 MSEاملعلومات

الواردة من نظام التسلح  THAADيف اعرتاض أحد
الصواريخ الباليستية بنجاح من عىل مسافة مل تكن
ممكنة باستخدام رادار “باتريوت” األسايس.
ورصح نائب رئيس مجلس اإلدارة للدفاع الجوي
والصاروخي املدمج برشكة لوكهيد مارتن ،سكوت
أرنولد« ،إن “استخدام أسلوب املراقبة ومكافحة
النريان املتطور لدى نظام التسلح  THAADميكننا
من إطالق املزيد من القدرات الحركية الكامنة لدى
الصاروخ ”.”PAC-3 MSE
وتتيح معلومات التتبع الواردة من نظام التسلح
 THAADللعنارص املقاتلة توسيع نطاق منطقة
الدفاع وساحة عمليات الصاروخ االعرتايض PAC-
 3 MSEعن طريق دمج األنظمة الحالية ودعم
العمليات املشرتكة.
ويرى خرباء أن دمج نظام التسلح THAAD MSE
يفتح آفاقا جديدة وواسعة أمام العنارص املقاتلة،
ويطرح خيارات إضافية للدفاع املتعدد املستويات.
ويذكر أن عائلة الصواريخ  PAC-3تعد من الصواريخ
االعرتاضية الدقيقة يف إصابة أهدافها التي تقف
كحائط صد ضد التهديدات القادمة مثل الصواريخ
الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات.
ويعتمد الصاروخ االعرتايض  PAC-3 MSEعىل
“خطة تخفيض تكلفة الصاروخ” والتي أثبتت كفاءتها
القتالية وتعزيز املدى القتايل مبحرك صاروخي ذي
نبضتني يعمل بالوقود الصلب ،ما يساهم يف تعزيز
من حيث االرتفاع واملدى.

 Elettronicaتستعرض أنظمة الحرب
اإللكترونية البحرية
تستعرض رشكة  Elettronicaضمن مشاركتها يف
الدورة الحالية من املعرض مجموعة كبرية من
الخدمات واألنظمة واملنتجات التي تسهم يف توفري
الحامية الالزمة للبحار املحيطة باملنطقة ،وذلك مبا
فيها أنظمة الحرب اإللكرتونية البحرية.
وتعتمد تلك األنظمة عىل أحدث التقنيات مثل
مصفوفات املسح اإللكرتوين النشط كام تطبق فلسفة
معيارية يف التصميم عند تجهيز مجموعة كبرية من
السفن.
وتؤمن منتجات الحرب اإللكرتونية البحرية لدى
الرشكة أداء فائقا حتى يف البيئات املشحونة

بالشحنات اإللكرتو-مغناطيسية ،كام تتميز بالفعالية
الشديدة ضد التهديدات املتزامنة ،كام أنها شديدة
الحساسية تجاه معظم اإلشارات الرسية.
وميكن لزوار الجناح االطالع عىل كيفية استخدام
الرشكة للتقنيات املتقدمة مثل الذكاء االصطناعي
والتعلم بواسطة اآللة واألمن السيرباين (اإللكرتوين)
وكيفية استخدام أحدث الخدمات واملنتجات يف دعم
املجال البحري.
وتتمتع الرشكة بتاريخ طويل من الرشاكة القوية
مع سالح البحرية بدولة اإلمارات عن طريق دعم
عمليات رشاء األسلحة وذلك منذ مطلع تسعينيات
القرن املايض.
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المتطوعون  ..مهام انسانية
خلف الكواليس
وجنود مجهولين
في خدمة اإلمارات
يشهد معرض “آيدكس ونافدكس  »2021في
دورته الحالية العديد من المهام اإلنسانية التي تجرى
خلف الكواليس وأبطالها هم شباب وطلبة متطوعين
وجنود مجهولين في حب وخدمة اإلمارات وضيوفها.
تحقيق :مروة السنهوري

ويقف يوميًا يف املعرض أكرث من  400متطوع
من أجل توعية الزوار بأهمية اتباع اإلجراءات
االحرتازية للوقاية من فريوس «كورونا».
وخصصت اللجنة املنظمة للمعرض قاعات دراسية
ليتمكن طلبة املدارس والجامعات من متابعة
تعليمهم األكادميي افرتاضياً ،مام يسهل عليهم
الجمع ما بني مهامهم التطوعية والدراسية.
من جهته رصح لـ “درع الوطن “ املدير التنفيذي
لرشكة “كابيتال للفعاليات» التابعة لرشكة أبوظبي
للمعارض “أدنيك» ،سعيد بن خادم املنصوري ،أن
اإلمارات عززت ثقافة العمل التطوعي منذ عقود
للتأكيد عىل مفهوم املسؤولية االجتامعية كأحد
ركائز التالحم املجتمعي.
وأضاف “أن إدارة املعرض بارشت يف تنسيق
التعاون مع الجهات املعنية لرفدنا بالكوادر
التطوعية امل ُساهمة يف دعم املعرض حتى يخرج
بالشكل امل ُالئم وملتابعة تقيد الزوار واملشاركني
بإشرتاطات األمن والسالمة”.
وأفاد “أنه لطاملا عرفنا الشباب اإلمارايت قبل جائحة
كورونا وبعدها من خالل الفعاليات التطوعية التي
اشتهروا بها وحرصهم الدائم عىل تنفيذ مهامهم
اإلنسانية بالرغم من انشغالهم ومسؤولياتهم
الدراسية ،إال أن ذلك مل يبعدهم عن همهم
اإلنساين ،فلم يكن غريباً أن يضم املعرض تحت
مظلته ما يقارب من  400متطوع ومتطوعة”.
وحول آلية التنسيق قال املنصوري “رشعت
“أدنيك» يف التنسيق مع الجهات املعنية التطوعية
مثل “كلنا رشطة» وغريها لتجميع املتطوعني نظرا ً
لخرباتهم املرتاكمة التي اكتسبوها ،وكانت النتيجة

مبهرة عىل كل املستويات ،وامتازت مشاركتهم
بالتفاعلية العالية يف الحفاظ عىل أمن الزوار
واملنظمني من خالل إرشادهم إىل أهمية تطبيق
اإلجراءات االحرتازية».
ونوه املنصوري أنه تم تخصيص قاعات دراسية
باملعرض للمتطوعني ،تسمح لهم بإستكامل
دراستهم والسيام أن أغلب أعامر املشاركني ترتاوح

من  18إىل  24عاماً من كل الجنسيات”.
ويعكف املتطوعون عىل حمل الفتات تنبيهية
يتجولون بها بني أروقة املعرض لتذكري الزوار
بأهمية التباعد االجتامعي وتحديدا ً يرتكز
تواجدهم يف املقاهي واملطاعم.
ومن جهة أخرى ،أدت املتطوعات اإلماراتيات
يف املعرض دورا ً الفتاً يف املساهمة يف إنجاح
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الحدث العاملي ،وتتوىل الكثري منهن رفع الفتات
لتذكري الحضور والزوار واملشاركني برضورة التباعد
االجتامعي للحفاظ عىل االجراءات االحرتازية
املطبقة للحد من انتشار جائحة “كورونا”.
وقررت الشابة االماراتية ،فاطمة الجسمي ،خوض
تجربة استثنائية استعدت لها بكل حب وحامس
إلكتساب خربات جديدة ،وتقول حول تجربتها
واملهام املوكلة لها يف املعرض “ أنا فخورة باإلنضامم
للعمل كمتطوعة يف املعرض الذي يعد منصة
عاملية للمعروضات الدفاعية العسكرية ،ويرشفني
أن اسهم يف ترشيف ورفع اسم اإلمارات”.
وأضافت “إن توزيع املهام ينقسم إىل شقني ،األول
ينطلق يف متام الساعة  7صباحاً إىل  12:30ظهرا ً ،
بينام يبدأ العمل خالل الفرتة الثانية عرصا ً ،فيام
يختار كل متطوع التوقيت الذي يناسبه للعمل
فيه.
وتعد املتطوعتان هيا عبدالله السويدي وهند
الزعايب مسؤولتان عن األمن والسالمة الصحية
داخل أروقة املعرض ،وعىل الرغم من متابعة
دروسهام يف الجامعة واملدرسة ،إال أن ذلك مل
يثنيهام عن عملهام كمتطوعات يف الحدث.
وقالت هيا السويدي “حرصنا الكبري عىل املساهمة
يف إنجاح فعاليات املعرض هو الذي دفعنا للتطوع،
كام أن إدارة املعرض ساعدتنا عىل متابعة دروسنا
عرب تخصيص قاعات للدراسة عرب األون الين”.
وأكدت هند الزعايب عىل دور املتطوعني ،مؤكدة
أنهم هم صناع الحياة الذين يرتكون بصامتهم
وانجازاتهم تتحدث نيابة عنهم ،فيستمدون النجاح
من العطاء الذي يقدمونه لآلخرين.

«آيدكس  »2021تخصص قاعات للدراسة
االفتراضية للطلبة المشاركين بالتنظيم
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«سكيور اليف جروب»
تقدم حلولاً أمنية متكاملة
للمطارات والشركات
استعرضت شركة «سكيور اليف جروب» اإلماراتية في معرض «آيدكس»
أحدث منتجاتها األمنية التي تساعد الشركات والمطارات والجهات
الحكومية على إدارة المخاطر على نحو فعال.
كتبت :مروة السنهوري

ورصحت لـ «درع الوطن» مسؤولة التسويق يف
رشكة «سكيور اليف جروب» مها محمد ُمدين ،أن
الرشكة متخصصة يف توريد األجهزة األمنية مثل
ماسح الحقائب املستخدم يف التفتيش باملطارات
بأحجامها الثالث واملنقسمة إىل «الحقائب الصغرية
والكبرية واملتنقلة» ،فضالً عن جهاز للكشف عن
محتويات املركبات من األسفل».
وتابعت «إن الرشكة تقدم كذلك خدمة تصميم

سيارات ُمجهزة بالكامل وفقاً للطلب مثل مركبات
البث التلفزيوين أو املستخدمة يف أغراض عسكرية،
فضالً عن املالبس والقبعات الرشطية والكالب
البوليسية املدربة».
وحول أبرز الخدمات التي تقدمها الرشكة قالت
«إن فريق العمل ينفذ مسحاً شامالً للمؤسسات
واملطارات للتعرف عىل الثغرات األمنية إلقرتاح
الحلول وتزويدهم باألجهزة واألنظمة التي تغطي

احتياجهم».
ونوهت أن رشكة «سكيور اليف جروب» أبرمت
تعاوناً مع رشطة أبوظبي وديب ووزارة املالية
والداخلية لتزويدهم باملنتجات ،مام يربهن عىل
الثقة الكبرية يف الرشكة.
وتطرقت إىل أن من أبرز منتجات الرشكة الجديدة
طرح طائرات من دون طيار مزودة بكامريات
حديثة تلتقط صور لألرض يصل عمقها إىل  4أمتار،
فضالً عن ابتكار روبوتات آلية يف مداخل بوابات
املطار والجامرك للتسجيل أمني والتفتيش.

مذكرة تفاهم بين
معهد أبوظبي للتعليم
والتدريب المهني وشركة
بن حموده للسيارات

شراكة بين أبوظبي لبناء
السفن و «نوفامارين»
لتصنيع قوارب صلبة قابلة
للنفخ

وقع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني ورشكة بن حموده للسيارات ذ.م.م
 ،مذكرة تفاهم  ،عىل هامش فعاليات معريض آيدكس  2021ونافدكس .2021
ووقع عىل املذكرة كل من الدكتور عبدالرحمن جاسم الحامدي مدير عام معهد
أبوظبي للتعليم والتدريب املهني والسيد خالد غانم عيل بن حموده عضو
مجلس إدارة رشكة بن حموده للسيارات ذ.م.م.
وتهدف املذكرة إىل تدريب طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب
املهني ومركز التعليم والتطوير املهني ومتكني الكفاءات اإلماراتية من العمل يف
القطاع الخاص والحكومي وتبادل الخربات بهدف تعزيز الخدمات التعليمية يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة مبا يتامىش مع رؤية أبوظبي.2030

وقعت رشكة أبوظبي لبناء السفن اتفاقية متبادلة مع نوفامارين ،الرشكة العاملية
الرائدة يف تصنيع وبناء القوارب ذات الخصائص الفريدة.
ومبوجب االتفاقية ،ستقوم أبوظبي لبناء السفن بتصميم قوارب صلبة قابلة
للنفخ ذات عالمة تجارية مشرتكة وتصنيعها وتسويقها يف دولة اإلمارات ،بينام
ستتوىل نوفامارين تسويق سفن أبوظبي لبناء السفن يف أوروبا .ومبوجب
بنود االتفاقية ،ستستكشف أبوظبي لبناء السفن ونوفامارين الفرص السوقية
للقوارب الصلبة القابلة للنفخ يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا،
وستطوران تصاميم وحلول متخصصة بنا ًء عىل متطلبات العمالء املختلفة.

19

الشريك في « ،”KDUيحيى بن عبود لـ “درع الوطن”

حلولنا المالحية متاحة
ألي مكان وزمان

تعرض مجموعة  KDUاإلماراتية حلولها املتكاملة
يف أنظمة الهندسة الكهربائية والتلقائية واملالحة
واالتصاالت للصناعة البحرية التجارية والتي تعد
طاقهام بأحدث التقنيات والتدريب لتحسني
مستوى الخدمات والذي يتوفر عىل مدار الساعة
دون استثناء للوقت واملكان.
وقال يحيى بن عبود ،رشيك يف مجموعة KDU

“إن الرشكة تواصل مشاركتها ووقعت اتفاقيات
مبدئيه مع رشكات يف إرسائيل ورصبيا”.
وأضاف “أن الرشكة حرصت عىل املشاركة يف
معرض آيدكس للسنة السادسة عىل التوايل إلميانها
بأهمية املعرض محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،الذي
ينعقد بدورته الحالية يف ظل ظروف صحية صعبة
يشهدها العامل بسبب فريوس “كورونا””.
وتابع يحيى بن عبود “أن نجاح اإلمارات يف
عقد املعرض واستقطاب ذلك العدد الهائل
من الرشكات والزوار يربهن قدرتها عىل تنظيم
الفعاليات العاملية”.
وأضاف “أن األنظمة التي تطرحها الرشكة تتضمن
قطاعات االتصاالت وتشمل أنظمة االستغاثة
واألمن العاملي ،أنظمة االتصاالت الداخلية،
وأنظمة االتصاالت األقامر الصناعية ،وحلول اتصال

“ ”WI- FIوأنظمة موبايل ،واملالحة والرادارات
وأجهزة قياسات العمق ،ومسجل بيانات الرحلة
ونظام الخرائط اإللكرتونية”.
وتابع “نقدم خدماتنا للعمالء يف أي مكان وزمان،
علماً أن خدماتنا تضم كذلك ،إجراء الرسوم
البيانية واملنشورات ،واملراقبة والتحكم ،والحلول
الكهربائية والحلول الخرضاء للسفن ،ونطاق
محاكاة التدريب البحري ،ومساعدات املالحة
وحلول التوعية بالنطاق البحري”.

أيدج توقع مذكرة تفاهم
مع لوكهيد مارتن
وقعت «ايدج»  -مجموعة التكنولوجيا املتقدمة لقطاع الدفاع وغريه يف
اإلمارات ..اتفاقية مع لوكهيد مارتن  -الرشكة األمريكية الرائدة يف التكنولوجيا
عىل مستوى العامل ..الستكشاف فرص الرشاكة الصناعية يف قطاع الطريان والدفاع
باإلمارات .ومبوجب بنود االتفاقية ،ستعمل الرشكتان الرائدتان يف التكنولوجيا
املتقدمة عىل تعزيز رشاكتهام االسرتاتيجية طويلة األمد من خالل إنشاء فرق
عمل مشرتكة لرصد وتطوير برامج نقل املعرفة والتنمية الصناعية .وسيتم
استعراض املشاريع ذات الصلة ببناء القدرات داخل البالد ،وإيجاد تقنيات
مبتكرة وناشئة ،والتوسع املستمر يف مبادرات تطوير رأس املال البرشي.

 MP 155أول بندقية
ذكية في العالم
تعرض رشكة كالشنكوف الروسية يف معرض أيدكس بندقية  MP 155اول بندقية
ذكية يف العامل حيث ميكن ربط البندقية املبتكرة بالهاتف الذيك “سامرت فون»
عرب الشاشة التي تحملها البندقية عرب جهاز متميز والتي تظهر فيها املعلومات عن
الوقت ومكان وجود صاحب البندقية والصور التي تلتقطها الكامريا.
وميكن للبندقية تسجيل الفيديو قبل نقل املعلومات يف الوقت الفعيل إىل الهاتف
الذيك ،كام يوفر الكمبيوتر املدمج أيضً ا عددًا من الوظائف األساسية ،مبا يف ذلك
جهاز توقيت يسجل عدد الطلقات والرضبات ووقت ومعدل إطالق النار وعدد
األهداف التي تم رضبها ،كام أن لديها بوصلة مدمجة ووحدة  GPSتوضح موقع
السالح ،وعندما تنفد البطارية  ،ميكن شحن البندقية عرب موصل  USBاملثبت
عىل الجانب.
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نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا لـ «درع الوطن»:

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

وينعكس ذلك يف برامجها الخاصة برشاء املعدات
العسكرية ،والتي تركز عىل عمليات نقل
التكنولوجيا عرب املشاريع املشرتكة وبرامج التوطني.
ويف ترصيح خاص إىل «درع الوطن» ،قال الدكتور
نيبويشا ستيفانوفيتش ،الذي يرأس الوفد الرصيب
إىل معرض آيدكس« :ميثل إنشاء مجمعات صناعية
وقاعدة تكنولوجية وصناعية جوانب حاسمة يف
إنشاء صناعة دفاعية ،ستسهم أيضاً يف تحقيق
االستقاللية يف تطوير األسلحة ،وسيؤدي ذلك أيضاً
إىل توفري فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ،وإىل
تنويع مصادر الدخل واملساهمة يف منو الناتج
املحيل اإلجاميل».
وأضاف «أن العامل البرشي يتمتع بأهمية قصوى،
وأن وجود كادر مهندسني ذوي مهارات عالية يعد
أمرا ً رضورياً ال غنى عنه ألي صناعة دفاع وطنية».
وأردف “إن رصبيا مستعدة لتقديم دعم
مؤسساتها البحثية والتطويرية يف مجال صناعة
الدفاع من أجل تدريب الكوادر الهندسية الوطنية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطويرها بشكل
احرتايف».
وعرب نائب رئيس الوزراء وزير دفاع رصبيا عن
تهانيه لدولة اإلمارات العربية املتحدة ومنظمي
معرض آيدكس عىل اإلنجاز املتميز واملتمثل يف
إقامة املعرض مع مراعاة اإلجراءات الوقائية
واالحرتازية املعمول بها ضد جائحة كوفيد.-19
وأضاف «إننا ندرك متاماً التحديات ،حيث لدينا
أيضاً معرضنا الدفاعي ،ومن الصعب بالفعل
تنظيم معرض مبثل هذا الحجم حتى يف
األوقات العادية ،فيام أبدع منظمو آيدكس
بعمل رائع يف خضم أوقات عصيبة ،يف
الوقت الذي بذلوا فيه االهتامم بصحة
وسالمة الزوار والعارضني».
وذكر نائب رئيس الوزراء وزير دفاع رصبيا
«إن مشاركة رصبيا يف املعرض كانت ذات
أهمية اسرتاتيجية ،وهذا ما

صربيا مستعدة
لتقديم خبراتها
البحثية
والتطويرية إلى
اإلمارات
يؤكده حضور وفد رصبيا من وزارة القوات
املسلحة ووزارة الدفاع ،كام أن مشاركتنا تؤكد
عالقاتنا الودية مع دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف العديد من املجاالت،
وهي خطوة نحو األمام يف تطوير
مزيد من التعاون العسكري
والتقني واالقتصادي الناجح بني
البلدين».
ونوه أن “آيدكس  »2021أتاح
فرصة عظيمة للوفد الرصيب
والعارضني للّقاء مع أصحاب
املصلحة يف صناعة الدفاع وكذلك
مع قيادة دولة اإلمارات

العربية املتحدة وجهاً لوجه ،مقارن ًة باالجتامعات
عرب اإلنرتنت املفروضة عىل الجميع بسبب الوباء».
وأردف «إن لقايئ مع صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،أسعدين حقًا
وكان رشف يل ،حيث تحدثنا عن تعاوننا الناجح
يف املشاريع الخاصة بالصناعة العسكرية واألمور
الخاصة املتعلقة بالدفاع ،وأتوقع أن تتخذ وزارتا
الدفاع اإلماراتية والرصبية املزيد من الخطوات يف
سبيل ترسيخ التعاون بيننا يف األيام املقبلة».
وقال «ناقشنا خالل اللقاء أهمية تطعيم السكان
ملكافحة كوفيد  ،19األمر الذي سيساعد عىل دفع
عجلة قيادة النمو االقتصادي وإرساء االستقرار
والتنمية طويلة األجل يف كال البلدين».
وتابع “إن معرض آيدكس ونافدكس ارتقى بسمعته
يف دورته الحالية ،باإلضافة إىل كونه منصة تجمع
نخبة من كبار املصنعني وخرباء الدفاع واملهنيني
املتخصصني يف العامل تحت سقف واحد ،علماً أن
املعرض قدم أيضاً رؤى حول حالة صناعة الدفاع».
وأشاد بنرش دولة اإلمارات قواتها املسلحة يف
بعثات حفظ السالم الدولية يف الدول املترضرة من
النزاعات والحروب ،مش ًريا إىل أن دولة اإلمارات
تساعد الدول األخرى يف مكافحة الوباء ،حيث توفر
لها إمدادات طبية حيوية بقيمة ماليني الدوالرات
تستدعي تقدير منظمة الصحة العاملية.

حوار :العقيد الركن/يوسف الحداد
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وزير الدفاع القبرصي في حوار خاص لمجلة

معرضي آيدكس ونافدكس حدث ًا عالمي ًا
مهم ًا ومحور ًا للمعارض الدولية المتميزة

معرض “أيدكس”
صياغة رؤية مشتركة
لألمن واالستقرار
والرفاه

أصبح معرض آيدكس ونافدكس  2021حدث ًا عالمي ًا مهم ًا ومحور ًا
للمعارض والمؤتمرات الدولية المتميزة .هذا ما صرح به معالي وزير الدفاع
القبرصي ،شاراالمبوس بيتريدس ،في مقابلة مع مجلة «درع الوطن».
حوار المقدم /جميل السعدي

وقال معاليه« :أود أن أهنئ اللجنة املنظمة ،وأعرب عن
امتناين لوزارة الدفاع بدولة اإلمارات العربية املتحدة
عىل كرم الضيافة وعىل هذا الربنامج الرائع .كام أود أن
أشيد باملنظمني عىل نجاحهم يف إرساء تدابري احرتازية
ووقائية استثنائية تضمن سالمة جميع املشاركني من
خالل اتباع أعىل معايري الصحة والسالمة العاملية.
«واضاف يسعدين أن أتقدم بأطيب متنيايت لحكومة
وشعب اإلمارات ،مبناسبة اليوبيل الذهبي لإلمارات
عام  .2021ويف هذا الصدد ،أود أيضاً أن أعرب عن
تهنأيت لدولة اإلمارات عىل النجاح األخري الذي حققته
يف مهمة مسبار األمل إىل املريخ ،إنها حقاً لحظة
تاريخية فارقة لكل من دولة اإلمارات واإلنسانية
بصورة عامة».
وقال بيرتيدس إن قربص تشارك يف املعرض للمرة
األوىل ،مام ميثل دليالً عىل التعاون الدفاعي املتزايد
بني قربص واإلمارات.
وأكد بقوله« :لقد أتيحت يل الفرصة للقاء وزير الدولة
اإلمارايت لشؤون الدفاع ،وكذلك عدد من الزمالء من
املنطقة وأوروبا الذين حرضوا املعرض أيضاً .وقد
قطعت العالقات القربصية اإلماراتية شوطاً طويالً يف
السنوات القليلة املاضية ،وخالل زياريت ،ستتاح يل
الفرصة ملناقشة سبل تعزيز عالقاتنا الدفاعية الثنائية
الواعدة ،فضالً عن معالجة التحديات اإلقليمية
املشرتكة».
وأضاف أن البلدين أعلنا يف وقت مبكر بأن لديهام
مصالح مشرتكة ويواجهان تحديات مشرتكة .مؤكدا ً أن

العمل معاً لن يعود إلاّ بالنفع املتبادل عىل بلدينا
وشعبينا.
وقال« :لقد وقعنا مؤخرا ً مذكرة تفاهم للتعاون
الدفاعي والعسكري ستكون مبثابة أساس لبناء
التعاون بيننا .وسوف نسعى خالل األشهر املقبلة إىل
وضع برنامج سنوي مخصص للتعاون الدفاعي بني
قواتنا املسلحة يف البلدين».
وأضاف :تستدعي الحقائق الجيوسياسية يف املنطقة
أن تسعى الدول الصديقة مثل قربص واإلمارات إىل
إقامة تعاون أوثق يف هذه املرحلة الحاسمة .ولتحقيق
هذا الغرض ،تعمل قربص مع اإلمارات ،إىل جانب
رشكاء إقليميني آخرين .والجدير بالذكر أن اإلمارات
شاركت يف ديسمرب يف مترين ميدوسا MEDOUSA
واسع النطاق يف مرص ،إىل جانب قربص واليونان
وفرنسا.
وقال« :أعتقد حقاً أنه بالنظر إىل العالقات املمتازة
التي تشرتك فيها كل من قربص واليونان مع اإلمارات،
سيكون من قَبيل القيمة املضافة الحقيقية وجود
املزيد من أوجه التعاون ذات املنفعة املتبادلة.
وأضاف «تتمتع قربص بعالقات وثيقة مع كل من
إرسائيل والدول العربية عىل حد سواء ،وقد تبلورت
هذه العالقات يف آليات التعاون الثالثية مع اليونان.
وأنا واثق من أن بإمكان كل من قربص واليونان إضافة
املزيد من الزخم إىل الديناميكية التي أوجدها تطبيع
االتفاقات ،وسنكون أكرث من سعداء بإيجاد أوجه
للتآزر مع مخططات التعاون القامئة».

رسخ معرضا «أيدكس»و«نافدكس» موقعهام كأبرز
موعدين سنويني للدفاع العاملي ،بعد مرور نحو
 28عاماً من إطالق النسخة األوىل من معرض
«أيدكس» عام 1993؛ ورغم طابعهام العسكري،
فإنهام ميثالن رسالة سالم إماراتية للعامل مفادها أن
الهدف األول من تعزيز القدرات الدفاعية للدول
هو صون أمن الشعوب وضامن استقرارها ،وحامية
مقدرات الدول ومكتسباتها التنموية.
ويلعب املعرضان ،من خالل دعم الصناعات
الدفاعية محلياً وإقليمياً وعاملياً ،دورا ً محورياً يف
تعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية والعسكرية
املصممة للتغلب عىل التحديات التي تواجه األمن
القومي .كام يوفر املؤمتر الدويل املرافق لهذه
الفعاليات منصة للحوار حول قضايا الصناعات
الدفاعية والعسكرية ،وتبادل وجهات النظر حول
أفضل الطرق ملواجهة التهديدات التي تستهدف
االستقرار يف املنطقة والعامل.
وضمن هذا السياق ،مثل مؤمتر الدفاع الدويل
 2021منصة مهمة للحوار واملناقشات الب َّناءة بني
أكرث من  24خبريا ً دولياً يف مجاالت األمن والدفاع،
ومبشاركة نحو  2400شخص من  80دولة ،حيث
بحث الخرباء املشاركون يف املعرض العديد من
القضايا املهمة املرتبطة باألمن واالستقرار.
وقد ناقش املشاركون عىل سبيل املثال أبعاد حامية
تطور الذكاء االصطناعي ،والتكنولوجيا املتقدمة،
واالبتكار يف إدارة أنظمة اإلمدادات العاملية
وسالسلها خالل فرتة ما بعد كورونا ،وخاص ًة يف
الصناعات االسرتاتيجية مثل الرعاية الصحية،
والصناعات الدفاعية ،ومخاطر األمن السيرباين،
وكيفية التصدي لها يف فرتة التحول الرقمي ،وغريها
من القضايا املهمة لتحقيق السالم واألمن العامليني.
ويتيح ،عالوة عىل هذا ،كل من معريض «أيدكس»
و»نافدكس» فرصة مهمة لتعزيز التعاون بني وفود
الحكومات والدول املشاركة ،وترسيخ الرشاكات
والربامج التعاونية بني الرشكات الوطنية والدولية
املشاركة يف املعرضني مبا يخدم هدف تحقيق
األمن والسالم اإلقليمي والعاملي ،ومعالجة بعض
التحديات العاملية الكربى التي يشهدها العامل
اليوم ،وتقديم الحلول املناسبة لحامية الدول
وسكانها من التهديدات واملخاطر الناشئة.
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أول متحدثات رسميات في « آيدكس» و «نافدكس» مايا المزروعي وسارة
الحجري لـ«درع الوطن»

«أم اإلمارات» أولت اهتمام ًا كبير ًا
للعنصر النسائي في القوات المسلحة

شغفهما الكبير بالعمل العسكري وإصرارهما الدائم على تحقيق حلهما دفعهما لترسمان مستقبلهما
على هذا األساس ،هما المقدم الركن مايا راشد المزروعي والمقدم طيار سارة حمد الحجري أول متحدثات
رسميات من العنصر النسائي باسم معرضي “آيدكس ونافدكس»َ ،
اللت ْين أكدتا خالل لقاء خاص لمجلة «درع
الوطن» على دور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام ،رئيسة المجلس
األعلى لألمومة والطفولة ،الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية“ ،أم اإلمارات” في دعم المرأة
اإلماراتية والتي أولت اهتمام ًا كبير ًا للعنصر النسائي في القوات المسلحة
تقرير :مروة السنهوري

حيث دعمت سموها فتاة اإلمارات لتصل إىل ما
وصلت إليه من مناصب مرموقة وسمعة عاملية
استحقت اإلشادة والفخر متمنيتان للجميع دوام
النجاح والتقدم والتوفيق يف خدمة الوطن وما
يتطلبه من تضافر للجهود وتعاون مشرتك بني
املرأة والرجل عىل حد سواء.
وشددتا عىل أن لكل انسان بصمة دامغة فريدة
عن اآلخرين ،حيث ال يوجد شخص يشبه اآلخر،

مشريتان إىل وجود امكانيات ال محدودة متتلكها
ابنة االمارات وعليها فقط التسلح باإلرادة والقوة
لتحقيق ما تريده.
مؤشر عالمي

وحول مشاركة العنرص النسايئ املميزة باملعرض،
قالت املقدم الركن مايا راشد املزروعي «إن

التقييم واالنطباع ليس شخيص بل هو مؤرش عاملي
للقياس ُمبرش وإيجايب فاملعرض الذي انطلق يف
هذا التوقيت الذي يشهد العامل فيه جائحة كورونا،
حيث ألغيت فيه الكثري من املعارض إال أن آيدكس
ونافدكس عقد تحت ظروف استثنائية ليربهن
عىل قدرة اإلمارات عىل تحدي الجائحة وتجاوزها
بدليل عدد املشاركات التي وصلت إىل  900رشكة
عاملية استعرضت منتجاتها من خالل  35جناح
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فضالً عن  5مشاركات جديدة».
وقالت “إن قرار اختيارنا لنكون أول متحدثتان
رسميتان للحدث يعد خطوة جديدة ومدروسة
بعد أن أظهرت املرأة كفاءتها العالية لتمثيل
دولتها وينم عىل الدعم السخي الالمحدود من
قبل القيادة الرشيدة ويعرب ذلك عن ثقة قيادتنا
التي والها لنا مسؤولينا واملستندة إىل الرؤية
الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب
الله ثراه ،والدور الكبري لسمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسايئ العام ،رئيسة
املجلس األعىل لألمومة والطفولة ،الرئيسة األعىل
ملؤسسة التنمية األرسية ودعمها لفتاة اإلمارات
لتصل إىل ما وصلت إليه من مناصب مرموقة
وسمعة عاملية استحقت اإلشادة والفخر ،والرعاية
الكرمية التي تحظى بها بنت اإلمارات من سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه الله والقادة ،كام تؤكد عىل
تجسيد واضح لتجربة املرأة االماراتية الناجحة
التي تعد مثاالً يحتذى به من قبل دول العامل،
اشكر ثقة مسؤولينا وحكامنا ومساهمتهم يف دعم
الرؤية التي اثبتت جدارة بنت االمارات لتصل لهذا
املستوى املرشف من النجاح».
بنات زايد

وأكدت مايا املزروعي إن العمل العسكري بالنسبة
يل شغف بدأ منذ الطفولة أنا مل اترعرع يف بيئة
عسكرية ،ولكن منذ نعومة اظافري كنت انظر
للزي العسكري بيشء من الفخر امل ُعرب عن رشف
الوطن واالعتزاز نحن بنات زايد بنات الرجال يف
ظل ثقافة الالمستحيل التي تؤكد عليها دولتنا
قادرات عىل النجاح ،ولن ننس الدعم الالمحدود
من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أولت
اهتامماً كبريا ً لل ُمجندات االماراتيات فكانت سباقة
يف تكرميها فهي ليست مختلفة عن الرجل بل
ُمكملة له.
الحياة العسكرية

وحول كيفية التنسيق بني حياتها الشخصية
والعملية ،قالت مايا املزروعي «إن األمر ينحرص
ويرتكز يف القدرة عىل توزيع املهام وفقاً لألولويات
فالعمل العسكري يتطلب سامت شخصية محددة،
أما جانب األرسة فهناك مسؤوليات ينبغي التقيد
بها ورصاحة التواجد يف القوات املسلحة صقل من
اسلويب يف التفكري ومنط الحياة ألنها دعمتني من
حيث التنظيم ،فاالنخراط يف الحياة العسكرية
انعكس ايجاباً عىل حيايت العائلية».
آيدكس و نافدكس

ومن جهة أخرى ،ذكرت املقدم طيار سارة حمد
الحجري “أن األرقام تتحدث عن نفسها وإرصار

سارة الحجري:
ترتيب األولويات
أحد أبرز العوامل
المساعدة على
االلتزام في العمل
العسكري

مايا المزروعي:
االنخراط في
الحياة العسكرية
انعكس ايجاب ًا على
حياتي العائلية
واالسرية

الرشكات العاملية عىل التواجد واملشاركة يف املعرض
يدل عىل أن “ آيدكس ونافدكس» ميتلك أهمية
بارزة يف الخارطة العاملية ،فضالً عن استقبال الزوار
أو الضيوف والخرباء يف مجال الصناعات الدفاعية
حتى يف ظل الظروف االستثنائية فنحن يف االمارات
قادرين عىل تحويل الصعوبات إىل تحديات
ونرحب بها ألنها تجعلنا أقوى».

فتولدت بداخيل رغبة كبرية يف ان احقق انجازات
هامة كوالدي وأخي اللذان الهامين وساعداين الذي
ألهمني ،وقد ساعدين والدي وأخي وبتشجيعهام
عىل االنخراط يف التخصص».
وحول كيفية التنسيق بني حياتها الشخصية
والعملية ،ذكرت “نحن كإماراتيني لدينا مثل محيل
يقول “ اليل يحايت الصالة ما تفوته “ لذلك فإن
ترتيب األولويات أحد أبرز العوامل املساعدة عىل
االلتزام يف العمل العسكري كام أننا يف قطاع عملنا
هناك اهتامم بارز باالنضباط الخارجي للمظهر من
حيث الرياضة وهندام املالبس ،ففي العسكرية
عىل العاملني أن يتقيدوا مبفهوم القيافة والهندام
فالشكل النظيف املرتب من اساسيات عملنا وهذا
نابع من اهتامم وطبيعة املرأة التي تحب العناية
بنفسها ،فمن ضمن اولوياتنا أن نكون يف أبهى
حلة ألننا سفراء داخل مجتمعنا لعكس صورة
ايجابية لألخريات».

مواجهة التحديات

وتابعت املقدم طيار سارة “تواجدنا يف املعرض
رسالة للعامل أن االمارات برجالها ونسائها قادرين
عىل التغلب عىل كوفيد ،19 -معاً نستطيع التصدي
للمشاكل فاإلمارات برجالها ونسائها ُمكملني
لبعضهام البعض وقادرين عىل مواجهة التحديات،
والسيام أن تواجدنا يف القطاع العسكري مهم ألن
الخربات االماراتية مطلوبة يف القطاعات العسكرية
سواء بالقوات املسلحة أو الصناعات الدفاعية
العسكرية نحن هنا لنثبت للعامل أننا مكملني
لبعضنا البعض».
وأردفت سارة الحجري “أنحدر من عائلة تعمل يف
قطاع الدفاع والحضور العسكري كان متواجدا ً يف
حيايت منذ الصغر فقد تربيت يف بيئة ساعدتني عىل
التعرف عىل الحياة العسكرية وتحدياتها واهمياتها
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بشهادة كبار المسؤولين  ..اإلمارات تنجح في تنظيم أضخم حدث عسكري بالعالم

«آيدكس ونافدكس  »2021يكسران حاجز الخوف
ويدشنان مرحلة التعافي من “كوفيد – »19

تصوير :راشد المرزوقي

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”،
شهدت اإلمارات على مدى  6أيام متتالية انعقاد كل من مؤتمر الدفاع الدولي  2021والدورة الـ 15
من معرض “آيدكس” والـ  6من معرض “نافدكس” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي.

وبحسب شهادة كبار املسؤولون والوفود املشاركة يف
الحدث ،فإن الحدث العاملي الضخم امتاز يف دورته
الحالية بانعقاده يف ظل ظروف استثنائية ناجمة عن
جائحة “كوفيد –  ،”19بل أثبت أن اإلمارات قادرة
عىل جمع القدرات الصناعية العسكرية والدفاعية
العاملية وعرض أحدث ما توصلت إليه من ابتكارات
تواكب متطلبات العرص يف مكان واحد رغم تلك
الظروف الخاصة.
وجمع مؤمتر الدفاع الدويل يف نسخته الهجينة الذي
انعقد السبت املايض “ 20فرباير  ”2021أكرث من 24
خبريا ً من  2400شخص من  80دولة يف مركز أدنوك
لألعامل واقع ًيا وافرتاضياً ،ملناقشة ازدهار وتطور
الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا املتقدمة وحاميتهام
يف عرص الثورة الصناعية الرابعة.
وشارك يف الدورة الحالية من معريض “آيدكس
ونافدكس” التي تختتم اليوم أكرث من  900عارض
من  60دولة ،و 35جنا ًحا ،وشكلت نسبة مشاركة
الرشكات الوطنية نحو  16%والرشكات الدولية .% 84

مشاركات ألول مرة

وحظي املعرض مبشاركة خمس دول للمرة
األوىل من بينها إرسائيل ،أذربيجان ،لوكسمبورغ،
الربتغال ،ومقدونيا الشاملية ،وشهد حضور نحو
 110وفدًا دول ًيا ،وتغطية أكرث من  500إعالمي،
يف حني يتوقع أن يصل عدد زائريه إىل أكرث من
 70ألفًا.
وساهم “آيدكس ونافدكس  ”2021اللذين تتواصل
فعالياتهام حتى اليوم “الخميس” يف عرض آخر
ما توصلت إليه قطاع الصناعات الدفاعية العاملية
من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة ،وتطوير
قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية يف الدولة.
وشكلت الدورة الحالية من الحدث فرصة مثالية
لالطالع عىل أحدث تطورات الصناعات الدفاعية
من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة ،وتطوير
اسرتاتيجيات أمنية ودفاعية تسهم يف تحقيق
وإرساء السالم العاملي.

إجراءات احترازية

وشهد الحدث أيضً ا ،تطبيق بروتوكوالت وإجراءات
السالمة التي تضمن صحة ورفاهية الضيوف
واملشاركني ،وذلك من خالل تنفيذ إجراءات
السالمة الخاصة بها عىل ثالث مراحل منفصلة،
قبل الحدث وأثناء الحدث وبعده.
وتولت «أبوظبي الوطنية للمعارض» تنظيم
تدريباً صارماً لجميع املوظفني يف املوقع ،وتنفيذ
فحص شامل يف املوقع ،وضامن متكني التباعد
الجسدي يف جميع أنحاء الرشكة.
وتضمنت التقنيات الذكية املستخدمة باملعرض
للحفاظ عىل صحة وسالمة العارضني واملشاركني
والزوار استخدام كامريات حرارية وأخرى ترصد
مواقع التجمعات ،كام تم تركيب أجهزة وممرات
للتعقيم عند مداخل املعرض ،فضلاً عن مشاركة
املتطوعني باملعرض لتوعية املشاركني برضورة
الحفاظ عىل مسافة التباعد االجتامعي.
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ووفرت حكومة أبوظبي فحوصات «”PCR
مجانية لكافة العاملني واملشاركني وزوار املعرض
قبل وخالل فرتة انعقاد الحدث بأكمله ،وعززت
التثقيف التوعوي بخصوص رضورة الحفاظ
عىل مسافة التباعد الجسدي ،واالرتداء اإللزامي
للكاممة ،وإنشاء ممرات ومداخل ومخارج أحادية
االتجاه منوهة بتوافق الربوتوكوالت مع إرشادات
السلطات الصحية الدولية واملحلية.

ملحبي الهوايات الرياضية.
وقالت لـ “درع الوطن” املهندسة الصناعية ،روضة
سلطان القمزي “أن فكرة االبتكار تعتمد عىل
تحويل طاقة امليش بالحذاء إىل طاقة كهربائية،
ميكن من خاللها شحن الهاتف بإيجاد حل يستفيد
من الطاقة الحركية لإلنسان خالل امليش”.
ويعكفن حالياً الطالبات الثالث عىل تطوير فكرة
املرشوع ليكون مالمئاً لإلستخدام من دون اسالك
كهربائية.

وكشفت رشكة «إنرتناشيونال جولدن جروب»
االماراتية خالل مشاركتها يف املعرض عن أحدث
منتجاتها الدفاعية الرامية إىل تعزيز القدرات
اللوجستية للقوات املسلحة اإلماراتية.
ومن بني منتجاتها الجديدة طائرات ُمسرية من
دون طيار تحمل قنابل ،ومناذج متنوعة لصواريخ
قصرية املدى تعمل عرب الليزر منها « النهاري
واللييل « تصل مسافتها إىل  4وحتى  8كيلو فضالً
عن املركبات من دون سائق التي ميكن التحكم
فيها عن بعد.

طائرات «الكربون فايبر»

صواريخ ليزرية

تاليس اإلمارات

ويكشف الحدث عن التقدم الذي أحدثته
«تاليس اإلمارات للتكنولوجيا» التي تأيت كثمرة
تعاون بني «تاليس» ومجلس «توازن» االقتصادي،
والتي لعبت دو ًرا بارزا يف استدامة وتعزيز توطني
الصناعات الدفاعية واألمنية من خالل برنامج
تدريبي لتأهيل وتوظيف الكوادر اإلماراتية أطلقته
يدعى «  ،»SEEDSذلك إىل جانب التعاون مع
كل من جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،وجامعة
خليفة ،وأبوظبي بوليتكنك ،وكليات التقنية العليا.
وقدم جناح “تاليس” يف املعرض معلومات
تفصيلية للزوار حول ابتكاراتها الجديدة يف
مجاالتها املختلفة مبا فيها مجاالت هندسة أنظمة
الرادار ،ومنهجية التكامل والتحقق واالعتامد
والتأهيل ( ،)IVVQواالتصاالت الالسلكية ،وإدارة
املشاريع وإدارة الرشكاء.
تقنيات وابتكارات بأنامل
إماراتية

ومل يهمل الحدث إبداعات الشباب اإلمارايت ،إذ
أبدع طلبة الجامعات املحلية يف تقديم ابتكارات
عسكرية ودفاعية وصناعية غاية يف التميز ،ومنها
ابتكار  3طالبات إماراتيات من كليات التقنية
العليا يف أبوظبي حذاء موصل بشاحن كهربايئ
للهواتف املتحركة.
وتعتمد التقنية عىل انتاج الطاقة الكهربائية
من حركة امليش ،واستخدمت الطالبات تقنيات
متعددة ذات العالقة بإشعارات الهاتف املتحرك،
ويتطلعن أن يقدمن بذلك االبتكار خدمة كبرية

وأثبت الطالب اإلماراتيون كفائتهم أيضً ا يف ذلك
القطاع الحيوي الهام ،فمن بني املشاريع املميزة
التي قدمها املشاركون ،استعرض فريق طاليب من
كليات التقنية العليا يف ديب ابتكارا ً جديدًا لطائرة
عسكرية مخصصة للمراقبة ،تم تصنيعها بأيديهم
من “الكربون فايرب» ،شارك فيه كل من عبد
الرحمن البستيك وعيل هاشم وعبدالله سامل.
وحدد لـ” درع الوطن “ الطالب عبد الرزاق
البستيك سامت “الفايرب كربون” املخصص يف
تصنيع الطائرة ،وهو مبثابة خامة حديثة تصنع
مزيجاً من القوة والقدرة عىل التحمل بصورة كبرية
والوزن الخفيف عىل حساب التكلفة املرتفعة،
وتصنع تلك الخامة بعدة صور وتركيبات لتوظف
يف مهام عديدة منها ما يتحمل ضغوط كبرية
ودرجات حرارة متقلبة دون تأثر.
وأكد الطالب عيل هاشم أن رشكات الطائرات
الحديثة مثل “بوينغ” تستخدم تلك الخامة يف
تصنيع طائراتها لجودتها العالية ،ولعل أبرز ما مييز
املرشوع كونه إمارايت بنسبة .100%

حلول عسكرية مبتكرة

طرحت رشكة « أدايس « نظام مثايل لحامية األصول
واملعدات العسكرية واملدنية الهامة وهي مصممة
لتحمل البيئات القاسية كام تستخدم بفاعلية يف
رصد التهديدات وتتبعها والتصدي لها يف الوقت

ذاته .
ويوفر النظام إمكانية جمع معلومات االستخبارية
اإلجرائية ومتريرها وجمع البيانات الجغرافية
والتسجيالت الصوتية واملرئية عن تهديد ما
وإرسالها فورا ً ملتخذي القرار كوحدات القيادة
والسيطرة والوحدات التكتيكية والفرق امليدانية
وميكن للنظام أن يقوم بجميع هذه األمور حتى
دون وجود شخص يتحكم به بشكل مبارش.
من جانب آخر ،عرضت رشكة «موليكيوالر»
الربيطانية املتخصصة يف االبتكارات التي تحمي
األرواح عرب مشاركتها يف معرض الدفاع الدويل
أيدكس بعبوة تسمى «روغ» تستطيع مد الشخص
املصاب بضيق يف التنفس ألي سبب خالل
املعارك أو الحريق أو ظروف غري مالمئة للتنفس
باألكسيجني النقي بنسبة  99.5%ملدة  15دقيقة.
تقنيات ذكية ألول مرة بالعامل
وكشفت الدورة الحالية من املعرض عن أدوات
وتقنيات عسكرية ذكية ابتكرت ألول مرة بالعامل،
إذ عرضت رشكة كالشنكوف الروسية يف معرض
أيدكس بندقية  MP 155أول بندقية ذكية يف العامل
حيث ميكن ربط البندقية املبتكرة بالهاتف الذيك
“سامرت فون» عرب الشاشة التي تحملها البندقية
عرب جهاز متميز والتي تظهر فيها املعلومات عن
الوقت ومكان وجود صاحب البندقية والصور التي
تلتقطها الكامريا.
وميكن للبندقية تسجيل الفيديو قبل نقل
املعلومات يف الوقت الفعيل إىل الهاتف الذيك ،كام
يوفر الكمبيوتر املدمج أيضً ا عددًا من الوظائف
األساسية ،مبا يف ذلك جهاز توقيت يسجل عدد
الطلقات والرضبات ووقت ومعدل إطالق النار
وعدد األهداف التي تم رضبها.
كام عرضت رشكة «بوينج» األمريكية يف جناحها،
خصائص وقدرات أكرث املروحيات القتالية تطورا يف
العامل أباتيش  AH-64والتي تستخدم من قبل عدد
متزايد من قوات الدفاع الدولية،وتستطيع األباتيش
حمل  16صاروخا هيل فاير املوجة بالليزر.

هيئة التحرير
رئيس التحرير

العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

المقدم /جميل خميس السعدي

سكرترير التحرير
حسين المناعي

هيئة التحرير

مالزم 1/سالم الزحمي
مالزم 1/حسن الزعابي
جايا كريشنان
ديبا نارواني
نفيسة محمد
مروه السنهوري

اإلخراج والتصميم
أحمد محمود أحمد
حسام بركات
أحمد الدياسطي

العالقات العامة والتوزيع
الرائد سيف العميمي
الرائد أحمد الشحي
مالزم 1/حمد المال
مالزم 1/سعيد الشامسي
مالزم 1/محمد الظاهري
مريم علي سيف آل علي

اإلعالنات والتسويق
ندى بدر الشاطري
شاكابرومود

فريق أبشر اإلمارات
للتنظيم التطوعي
سمية الكثيري
ليلى الحوسني
زايد ناصر الحارثي
العنود صالح بن عمر

التصوير

علي حمد الجنيبي
عمر البلوشي
محمود الشرفا
حسين اليافعي
محمد الخضر
خالد الظاهري
عبيد الزعابي
فهد اللوغاني
جمعة آل علي
محمد محبوب

التواصل االجتماعي
آالء الزعابي
هادي المنصوري
أسماء الحمادي
مريم الشحي
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شكراً

درع الوطن لها قصة نجاح طويلة مع
«آيدكس» باعتبارها المجلة الوحيدة التي
تحرص من خالل كادرها الوطني على
المشاركة بفعالية لتعكس أنشطة المعرض
بالقلم والصورة من خالل نشراتها اليومية
المتميزة ،فشكرا للجميع....
وال يسعني في الختام إال أن أقول «ننتظركم
في آيدكس  2023وسنكون قادرين على
إبهاركم من جديد».
العقيد ركن  /يوسف جمعة الحداد
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LACROIX Unveils Cutting-edge

GALIX Upgrade
At IDEX, LACROIX is displaying the
new GALIX AOS system upgrade,
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 is showcasing the evolution
of its GALIX AOS self-protection
suite, coupled with the PILAR V by
METRAVIB DEFENCE, on the new
AJBAN MK2 vehicle model at NIMR’s
stand (05-A05).
Olivier Priouzeau, Regional Manager,
Head of Abu Dhabi Office, LACROIX,
told Nation Shield: “At IDEX we are
showcasing a new smart software
solution of GALIX that now includes
acoustic detection. This new system,
that we are providing to the UAE
offers self-protection from acoustic
detection to reaction. Currently, close
to 3000 vehicles are equipped with
GALIX in the UAE.”
He explained that without proper
threat detection, the crew in the
vehicles don’t know when to
fire the GALIX countermeasure.
“So, we developed a new system
in cooperation with METRAVIB
DEFENCE to detect threats such as
small, medium caliber gunshots
as well as mortars and RPGs. PILAR
V from METRAVIB DEFENCE is an
essential sensor for enhancing
Vehicle’s Survivability
providing
Slew-to-Launch capabilities of GALIX
AOS self-protection instantaneous
smokescreens.
“This new system, (called GALIX AOS,
A&N for acoustic & Navigation) is now
able to detect these threats with high
accuracy. Thanks to this, we know
the bearing, elevation and location
of the threat and can track it on the
move and can trigger the firing in the

Aurelie Vidal and
Olivier Priouzeau

direction of this type of threats.”
This system also has a control
unit that has been developed and
provides detection data that can be
used to react in the direction of the
threat by firing the GALIX smoke
screen. “We are using the weather
station that provides the wind
speed, wind direction so that we can
adjust the firing of a smokescreen
exactly in the right direction with
a recommended manoeuvre,” he
said. “Thanks to the GPS, we can
collect the heading and speed of the
vehicle. This allows the crew to move
behind the smokescreen for up to
two minutes, in a safe way, from any
threats such as laser, infrared, but, of
course, also from gunshots detected
by the acoustic sensor.
“I invite you to go to the NIMR
booth and see the new AJBAN MK2
so that you can have a look at the
system and see the human-machine
interface and the configuration of
the GALIX reaction because we have
16 launchers to offer 360-degree

protection. Thanks to that we are
enhancing the survivability for the
vehicles for the UAE,” Priouzeau
shared.
Aurelie Vidal, Key Account Manager
Customers Services & Support,
LACROIX, shared that the company
created a new service department
in 2019 in order to better address
customer needs and requirements.
This includes different pillars, the
first of which is training as it’s very
important for a customer to know
how to use the system and ensure
the safety of the crew and ship. The
second part is maintenance.
Another factor Vidal highlighted
is that customers usually buy
ammunition for 10 years, but it’s
costly to store a lot of it. “We have
created an offer to have all of a
company’s ammunition and can
deliver it in several batches through
the duration of the contract so that
the ammunition will have a longer
shelf life.”
Visit LACROIX at stand 07-B48
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Iveco Puts the Spotlight on MTV
At IDEX, Iveco Defence Vehicles is
displaying its latest developments
and highlighting its commercial
successes to visitors to the show.
Iveco Defence Vehicles benefits
from a consolidated experience in
the domain of multirole protected
vehicles, with the best seller Light
Multirole Vehicle (LMV) adopted
by 14 countries, and the heavier
Medium Protected Vehicle (MPV) in
service in Italy and Lebanon.
Both vehicles have already been
extensively deployed in high-risk
operations where a great number
of soldiers have been saved during
ballistic/mines/IEDs
attacks,
fulfilling one of the primary goals

required by any customer.
The range has been completed by
a brand-new vehicle, the Medium
Tactical Vehicle (MTV), which was
presented at IDEX for the first time.
MTV is a modular and versatile
vehicle platform, common base
for all its variants, both protected
and unprotected. This highperformance vehicle efficiently
adapts to a variety of users: Army,
Marines, Navy, Air Force, Special
Operations Units and Military
Police.
The common elements of the
different variants are the 6-cylinders
6.7 litres diesel engine, able to reach
207 kW of power and 1000 Nm of

torque, the automated transmission
and the permanent 4x4 wheel-drive
with 3 fully lockable differentials
and high and low gears.
Iveco has made use of its deep
expertise gained with LMV and
MPV platforms. MTV variants, short
and long cab and monocoque, are
manufactured from ballistic steel
and benefit from an add-on steel
protection kit, which increases the
ballistic 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 hold a crew of
2. The Casualty transport can
accommodate a crew of 2+2
lying or 2+4 sitting casualties. The
Military Police / Air Force Security
Vehicle can hold a crew of 2+6.
MTV benefits from the digital
systems, with CANBUS J1939, ready
for C4I systems, in combination with
EMI/EMC according to standards
MIL-STD 461 and AECTP 500.
The MTV 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
RCWS.
Visit IVECO at stand 06-B10

STREIT Unveils Electric Vehicle
STREIT Group’s first fully-electric
multi-purpose tracked vehicle,
STORM manufactured wholly in
the UAE, was unveiled by brand
ambassador and Hollywood actor
Steven Seagal at a ceremony
hosted by group’s Chairman
Guerman Goutorov during IDEX.
STORM is the first tracked vehicle
ever manufactured in the UAE.
“This is a huge step for the
company, and we are proud to
have achieved this milestone,” said

Goutorov.
Designed to be used for a wide
range of specialist military and
civilian purposes, STORM comes
with additional generators and
has been built to endure harsh
environments. It offers exceptional
mobility and reliability and features
the latest ballistic, IED, and mine
blast protection technologies. Due
to the versatile nature, STORM
provides silent operation and can
be configured with amphibious

and sea floating capabilities. It can
be configured with remote control
systems allowing for autonomous
operations.
The group’s brand ambassador
Steven Seagal unveiled STORM,
and other solutions present by
STREIT, including DHABI - a stateof-the-art MRAP; NISR - a mounted
infantry troop carrier and ground
support vehicle; and CONDOR – a
cost-effective MRAP.
Visit Streit Group at CP-219
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IAI Introduces

New Electro-Optical
Surveillance System

Israel Aerospace Industries (IAI) is expanding its family of electrooptical/IR payloads with the introduction of MegaPOP 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 facilities, or any
other operational mission that requires lengthy surveillance
performance, as well as high-definition vision capabilities with a
system that uses several sensors, simultaneously.
MegaPOP simultaneously tapes a video on a thermal/ HD
channel with night vision, a color daylight HD channel and an
innovative HD SWIR technology channel. The continuous zoom
capability provides the end-user with high quality output even
under highly challenging visual conditions.
The system features long range of surveillance augmented
by multispectral capabilities. It offers an extraordinary range
of sensors that can be used together and a range of laser
capabilities. Additional system features include digital tracking,
specialised image processing, and additional methods of data
processing and automating surveillance capabilities. A builtin gyro stabilising system ensures stable imaging under all
environmental conditions. MegaPOP has magnetic-independent,
highly-accurate northing capability to assist in managing target
datum points. Advanced digital interfaces allow simplified
control even from remote control posts and operational work
that involves additional sensors, including: ELINT, COMINT, and
more. IAI TAMAM’s MegaPOP joins the M19, MOSP, POP, MiniPOP,
MicroPOP, POPSTAR, and other EO/IR systems
Avi Elisha, IAI’s TAMAM Division GM at the Systems, Missiles &
Space Group: “MegaPOP is the outcome of decades of experience
accumulated at IAI in developing some of the world’s most
advanced surveillance systems, including inertial navigation.”
Visit IAI at stand 01-B45

IDEX: Forging Shared Vision for
Security, Stability, and Prosperity
Twenty-eight years after the launch of
IDEX in 1993, IDEX and NAVDEX, hosted
by Abu Dhabi this week, have positioned
themselves among the leading global
international defence exhibitions. Despite
their defence and military nature, the
two exhibitions are essentially an “Emirati
message of peace” to the world. The
end objective is primarily to strengthen
countries’ defence capabilities to protect
their people, security, stability, and
development achievements.
By supporting defence industries at
the local, regional, and global levels,
both IDEX and NAVDEX have played a
pivotal role in fostering technological,
industrial, and military capabilities
designed to overcome the most pressing
and vital national security challenges.
The International Defence Conference
accompanying these two exhibitions
provides an essential platform for
dialogue on defence and military
industries’ issues and the exchange of
views on the best ways to confront the
threats to security and stability in the
region and the world.
The International Defence Conference
2021, held a day before IDEX and
NAVDEX, offered an essential platform
for dialogue among more than 24
international security and defence
experts and gathered more than 2,400
participants from 80 countries. Experts
and participants discussed various
important issues related to security
and stability, such as promoting AI
and advanced technologies. They also
discussed innovation in international
supply chain management for the postCOVID-19 era, particularly in healthcare,
transport, defence, cybersecurity threats,
and how to confront them in the age of
digital transformation.
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When Erica Hellandsjo
first worked on the
National Advanced
Surface-to-Air Missile
System mission, known
as NASAMS, she knew
exactly what she
wanted to do after the
military.
Now she works with NASAMS on
the civilian side, supporting air
defence coverage of the United
States National Capital Region, or
NCR. The NASAMS programme has
been providing 24/7 air defence to
the NCR since 2005, and its critical
mission has been extended another
four years.
“After my first rotation on mission,
I knew I wanted to do something
with NASAMS full-time,” Hellandsjo
said. “It became my dream job to
work with Raytheon (Technologies)
and made it my mission to absorb
all things NASAMS. My knowledge
of the mission and the system from
an operator’s perspective truly
helps me tie everything together.”
Hellandsjo is one of the seven field
service representatives who actively
support the mission for Raytheon
Technologies.
“As an operator, you carry out the
mission and push the buttons, but
never have to get into the nittygritty parts of the system; but as
a contractor, I now get to load the
missiles, conduct tests, fix and
improve equipment and train
soldiers,” said Hellandsjo, a senior
field engineer for the NASAMS
programme.
The field service representatives
work in cooperation with the U.S.
Army and U.S. Air Force’s Joint Air
Defense Operation Center, called

A Critical Role
in Air Defence

JADOC. NASAMS is a tailorable,
state-of-the-art air defence system.
It can identify and engage such
threats as enemy aircraft and cruise
missiles.
Raytheon Missiles & Defense, one
of the four businesses that make
up Raytheon Technologies, recently
won a contract award for another
four years for the NASAMS NCR
program with the U.S. Army.
U.S. National Guard soldiers oversee
this system that never sleeps.
Hellandsjo is also an assistant
operations sergeant in the South
Carolina Army National Guard. She
serves as a senior Early Warning
System operator in Air Defense
Command.
“Basically, Sentinel radars and
Command and Control are my
thing,” she said.
Hellandsjo twice mobilised in the
NCR in support of Operation Noble
Eagle; the first time was six years
ago as a NASAMS launcher crew
member. In 2017, she served as a
NASAMS tactical control assistant
in the JADOC.
“The JADOC is where the magic
happens,” said Brian Heath,
NASAMS multinational program

manager. “The area it protects 24/7
covers a significant radius around
the White House in the National
Capital Region.”
Through
strong
enterprise
collaboration,
the
Raytheon
Missiles & Defense team has helped
to protect the past four presidential
inaugurations and all annual
State of the Union addresses. The
JADOC is staffed around the clock
at Joint Base Anacostia-Bolling
by Air Force and Army National
Guard personnel, who watch for
potentially dangerous aircraft.
NASAMS is fielded by 11 countries
with various configurations. In
addition to the U.S., Norway, Finland,
Spain, The Netherlands, Oman,
Lithuania, Indonesia, Australia,
Qatar and one undisclosed country,
have chosen to depend on NASAMS
for defence of their critical assets.
The system configuration may
include Raytheon Technologies’
AMRAAM, AMRAAM-ER and AIM9X missiles and Sentinel radar, and
Kongsberg Defence & Aerospace
AS’ Fire Distribution Center,
canister launcher and high mobility
launcher.
Visit Raytheon at 03-A20 and CS-4

WE ARE
EDGE.
WE MAKE
THE FUTURE
POSSIBLE.

_

Powered by artificial intelligence and relentless innovation, we develop
advanced technologies that will enable a secure future – everywhere from
day-to-day mission support to ground-breaking platforms and systems.
Enabling autonomous decision-making. Pioneering new directed-energy
systems. And reaching further than ever before.
At EDGE, we make the future possible. You’ll find us at the cutting edge of
technology and the leading edge of tomorrow.
To us, impossible is just the beginning.

Visit the EDGE stand in Hall 5
Discover more possibilities at edgegroup.ae
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AL JASOOR Launches

Rabdan 6x6 IFV
AL JASOOR, the UAE’s armoured
vehicle specialist and exclusive
supplier of the Rabdan 8x8 Infantry
Fighting Vehicle, announced the
launch of Rabdan 6x6, a new
generation, amphibious, multiwheel armoured vehicle with
superior tactical and technical
characteristics at the show.
Featuring
flexible
firepower
capability and modular structural
design, Rabdan 6x6 is uniquely
positioned to cater to current and
future operational requirements of
the defence and military units in
the GCC region and beyond.
With the safety and survivability
of soldiers remaining a top priority
for AL JASOOR, the new generation
platform boasts a flexible ballistic
protection capability with a
modular add-on armour system. It’s
also equipped with an automatic
fire suppression system to offer the
highest levels of safety to the crew
in challenging circumstances.
A key element of armoured vehicle
design in today’s dynamic defence
landscape, Rabdan’s adaptability
makes it a crucial and reliable

partner for a range of high to low
intensity missions. The platform
boasts maximum driving stability
on extreme off-road conditions as
well as exceptional amphibious
capability at combat weight.
Rabdan’s maximum commonality
and interchangeability amongst
its variants reduces the logistic
footprint for fleet owners. In
addition, it features an open
electronic architecture for the

seamless integration of C4I and
other futuristic systems.
AL JASOOR works to meet the
nation’s diverse armoured vehicle
requirements, with a strong vision of
manufacturing land platforms that
addresses the future needs of the
UAE’s domestic and export markets.
The company is committed to
harnessing advanced technologies
to develop innovative solutions.
Visit AL JASOOR at stand 05-A05

PAL & De Havilland Ink MOU
Abu Dhabi based, PAL Aerospace
and De Havilland Aircraft of Canada
Ltd have entered a MOU to develop
special mission aircraft Dash 8 P-4
for maritime patrol (MPA), ISR and
other applications.
Modified with auxiliary fuel tanks,
the Dash 8 P-4 will have superior
range, endurance, and time onstation. The companies believe
that there exists a significant global
market for missionised turboprop

aircraft, especially in the MPA
and ISR market. According to PAL
Aerospace, the unique capabilities
of the Dash 8-400 platform,
combines with its own capability as
a full-service provider of specialised
aircraft modification, technology
integration and special mission
operation, can deliver a unique
value proposition for clients.
“The considerable cabin space,
payload capacity, airspeed profile

and operating economics of the
Dash 8-400 platform, combined
with De Havilland’s 92-year history
of innovation, provide an ideal
foundation from which to launch
the Dash 8 P-4 programme,” said
Jake Trainor, CEO of PAL Aerospace.
Both companies are working
together to offer a comprehensive
Dash 8 P-4 MPA solution for the
Royal Malaysian Air Force.
Visit PAL Aerospace at 12-A10
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Pegasus Unveils Hybrid Explosive

& Narcotic Detection System
Pegasus Intelligence with partner
Laser Detect System (LDS) debuts
the world’s first integrated, stateof-the-art, multi-spectral explosives
and narcotics detection station at
the show.
With the traditional threats of
commercial
explosives
such
as C4, TNT, and RDX no longer
being
the primary concern
and the presence of peroxidebased explosives and synthetic
narcotics
presents
growing
danger instability. Many of these
explosives are created with easily
accessible and seemingly innocent
household items, just a few grams
of TATP would be enough to blow a
hole in a wall or an aeroplane and
can be hidden almost anywhere.
Laser Detect Systems (LDS), a
worldwide leader in developing
explosives and narcotics detection
and identification technologies,
has patented groundbreaking
systems for homeland security,
law enforcement, military, and
environmental safety.
The Hybrid Detection Kit (HDK)
is a computerized, multi-sensor

mobile
detection
station,
integrating multiple technologies
such as laser Spectroscopy, IMS
and more in one platform. It
offers increased efficiency and fullspectrum detection capabilities.
The HDK offers solutions for
explosives and narcotics detection
that allow users to detect and
identify traditional and commercial
threats and learn new substances
and identify precursors before they
become an immediate threat.
Beyond its capability of detecting
all explosives and narcotics
in all forms (powder, liquid,

and bulk), the HDK has an open
database capable of learning new
substances, adapting to local
threats, and growing in parallel
with them. The HDK’s open
architecture means users can
integrate new technologies into
LDS’s
proprietary, centralised
data management system. Users
can access, manage, and analyze
data from multiple sensors.
United International Dynamics
conducted a live demo of the HDK
at the Pegasus Intelligence stand.
Visit Pegasus Intelligence at
stand 06-B30

First Tests of Safran’s Hammer on
Rafale a Success
The new 1,000-kilogram version of
the AASM Hammer air-to-ground
modular weapon, designed and
produced by Safran Electronics &
Defense, successfully completed
its first two inert separation tests
from a Rafale omnirole fighter. The
separation dynamics observed
during the two firings were in line
with simulations. These industrial
validation tests were designed to

check the correct sequencing of all
components of the wing hardpoint
and the weapon, as well as the
wing deployment mechanism on
the range extension kit. Following
these successful separation tests,
the first live firing tests will be
conducted in 2021 as part of the
final development and qualification
of the 1,000kg AASM.
Visit Safran at stand 07-B40
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Paramount Group Launches Long

Range Swarming UAV System
In a move to bolster armed forces’
tactical situational awareness and
precision strike capabilities while
minimising personnel risk and
collateral damage, Paramount
Advanced Technologies (PAT),
subsidiary to Paramount Group, the
global aerospace and technology
company, has announced the
launch of its long-range, precision
strike and cost-effective swarming
UAV system, N-Raven.
The N-Raven family of autonomous,
multi-mission
aerial
vehicles
featuring next generation ‘swarm’
technologies
to
accomplish
numerous missions with pinpoint
precision, debuted at the show.
The N-Raven family 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 munitions loitering and

attack operations have been proven
to ensure mission survivability.
With a modular system allowing
for flexible mission planning,
operational units can launch
the versatile N-Raven UAV from
multiple land-based, naval, and
airborne platforms. Formation level
commanders can further benefit
from the advantage of the N-Raven’s
precision strike capabilities against
high-value targets, both static and
moving, located deep within enemy
territory, by utilising a ‘swarm’ of
loitering munitions.

The 41 kg N-Raven operates with a
covert, low signature in contested
environments offering a cruise
speed of approximately 180 km/hr
and a loitering endurance time of
approximately 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.
Visit Paramount Group at 08-D48

Parsons Exhibits Leading
Defence Capabilities
Parsons Corporation is showcasing
defence solutions, most of which
are already operated by the U.S.
Department of Defense (DoD) and
other global militaries. The exhibits
include all-domain battlespace
awareness,
SIGINT, directed
energy, and border security.  
Its defence capabilities on display
range from tailored hardware

and software cyber solutions to
smart base solutions and critical
infrastructure protection, as well
as airborne mission planning and
data processing tools.
Parsons major focus at the event
is its ZEUS laser system, a directed
energy weapon system used to
destroy unexploded ordinance
(UXO). With accuracy in previously

denied areas, it improves the safety
of deployed warfighters.
The
solutions
highlighted
also
includes
C5ISR
that
delivers innovation in space,
missile
defence,
intelligence,
surveillance and reconnaissance,
electromagnetic
spectrum
dominance, and directed energy.
Visit Parsons at 06-A06
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Dubai Airshow 2021

to Highlight Role of New Technologies
Dubai Airshow 2021 will serve as
a platform to showcase the role
of cutting-edge technologies in
bolstering the recovery of the
aviation, aerospace and defence
industries following the impact
of the COVID-19 pandemic on
those sectors.
The impact of technologies such as
cybersecurity, robotics, AI and 5G
will be high on the agenda at Dubai
Airshow, which is set to take place at
Dubai World Central (DWC), Dubai
Airshow Site, from 14-18 November
2021. These solutions serve as a
means to drive new opportunities
within the industry and enhance
safety, operations, productivity and
profitability.
A recent report shows that 69 per
cent of aerospace and defence
executives say they have prioritised
anticipating and responding to
supply-chain events in order to
protect the customer experience.
COVID-19 has emphasised the
need for more resilient, flexible
and adaptable supply chains
for the industry. Executives
overwhelmingly agree emerging
technologies like AI, internet of
things, automation and wearables
have accelerated the pace of
automation over the past three
years.
Sixty per cent of industry executives
are also making investments for
long-term remote work a priority
for the next six months. This
indicates the increasing importance
of digital transformation within
the aerospace, aviation and
defence sectors. AI is also being
used to deliver personalised travel

experiences to passengers in order
to generate the maximum customer
satisfaction. A new market study
predicted a CAGR of 46.4 per cent
for AI in the aviation market by
2023.
As part of Dubai Airshow 2021,
aerospace
companies
from
across the world will launch and
exhibit their latest technologies
and innovations to promote the
sector’s growth in the region and
the world. The event will also
include conference programmes
dedicated to the topics of AI, 5G,
and cybersecurity.

New ideas, innovation and higher
customer
expectations
have
created a prime opportunity for
start-ups within the aviation,
defence and aerospace sectors. Colocated with Dubai Airshow will be
a new launch event called VISTA
– a start-up hub giving innovators
within the aerospace and defence
fields a chance to access venture
capitalists and investors who are
increasingly looking for disruptive
new entrants that can out-hustle
the big players. In a regional first,
VISTA will feature a number of subevents in partnership with Gothams,
a leading accelerator that is helping
to build the next generation of
aerospace and defence start-ups.
The aviation and aerospace sectors
have continuously found ways to
create new methods and ways of
operating through progressive and
modern technology. For example,
as part of the rapid digitalisation
that the aviation sector in the UAE
is undergoing, Etihad Airways and
the air transport communications
specialist, SITA, conducted a trial
on the use of facial recognition
technology to identify and
authenticate crew members. This
initiative aims to substitute checkin kiosks, which require crew to use
their staff identity cards as a form of
authentication.
Held under the patronage of His
Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, Vice President,
Prime Minister of the UAE, Ruler of
Dubai and UAE Minister of Defence,
the event will bring together
experts
and
representatives
from commercial and business
aviation, defence and military,
aircraft interiors, and air traffic
management, among others.
For more information, visit
www.dubaiairshow.aero
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SLC of Airbus to Co-develop
Applications with Partners in UAE
Airbus programme unit, Secure
Land Communications (SLC), which
offers advanced communication
and collaboration solutions with
end-to-end integration, is looking
to join hands with local partners in
the UAE to co-develop applications
and solutions.
“We want to take our relationship
with the UAE and Abu Dhabi to
the next level now by pursuing incountry local integration and codevelopment opportunities with
potential partners,” said Selim Bouri,
Vice President and Head of Region
MEA & Asia Pacific, Secure Land
Communication at Airbus.
Speaking exclusively to Nation
Shield, he said the move will lead to
working together and collaborating
with the UAE companies and enable
know-how transfer to them as well
as integration of indigenous inputs
into the applications and solutions
developed jointly.
Commenting on IDEX, Bouri said:
“The expo is well managed and it
is almost giving us a feeling that it
is back to business,” adding that the
aim of SLC at the expo is to showcase

its new critical communication
solutions for frontline entities and
to reinforce its key differentiator of
end-to-end integration.
“Our applications ensure reliability
in
communication
enabling
immediate decision making with
high levels of data security,” he said.
The spotlight is on mission-critical
solution portfolio for defense and
security forces and it is showcasing

its range of solutions, namely
Tactilon Agnet 500 and 800,
BorderCore, Manpack, Tactilon
Dabat and TB4, at the venue’s Atlas
Stand No. CP-225.
Tactilon Agnet 500 is a smart
collaboration
platform
for
multimedia
communication
and data sharing, while Airbus’
BorderCore solution can reinforce
land, air and maritime border
security measures with its highquality surveillance support.
Airbus’ Manpack, a portable LTE
tactical bubble embedded with
Tactilon Agnet, specially designed
for frontline Special Forces is also at
the show. Apart from Tactilon Agnet
500, BorderCore and Manpack,
Tactilon Agnet 800 solution and
Tactilon Dabat, a smartphone and
Tetra radio in-one, are also being
showcased at the event.
Lastly, Airbus’ TB4 solution is a
hybrid base station designed
to handle both 4G/5G and Tetra
technology. It provides advanced
data and secure voice-based
services to defence personnel.
Visit Airbus at stand 08-B05

Safer Seas with Elettronica
Elettronica has enjoyed a long
history with the UAE, having
supported major acquisitions since
the company began its partnership
with the country in the early 1990s.
Today the firm’s expertise and
products are trusted by the UAE to
keep its personnel and vessels safe,
as they are by other navies.
At IDEX, Elettronica is exhibiting
a range of services, solutions
and products that are helping

to protect the seas throughout
the region. At the company’s
stand, visitors can learn about
Elettronica’s use of technologies
like AI, machine learning and cyber
security.
Advanced technologies are at
the heart of Elettronica’s naval
electronic warfare capabilities
and services. The firm’s expertise
and products are trusted by the
navies of France and Italy among

others. Its naval EW systems
use the technologies like active
electronically scanned arrays and
a modular design philosophy to
outfit a diverse range of ships.
Elettronica’s naval EW products
offer performance even in
electromagnetically
congested
environments. They are effective
against simultaneous threats and
are sensitive to discreet signals.
Visit Elettronica at stand 06-B15
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Ordnance Factory Board

of India at IDEX
Kolkata-headquartered Ordnance
Factory Board (OFB) of India has over
200 years of experience in defence
production. The
state-owned
manufacturing
establishment
under the India Government’s
Department of Defence Production,
Ministry of Defence is at IDEX to
showcase and reinforce awareness
of its capabilities – from production,
testing,
logistics,
research,
development and marketing of a
comprehensive product range in
the area of land, sea and air system.
The organisation is a conglomerate
of 41 factories – ODF is termed as
the Fourth Pillar of India’s defence
– with a mission to manufacture

Sin título-2 1

battlefield equipment from its
production base with multiple
technological and manufacturing
facilities, which are operated and
managed by a huge reservoir of
multi-skilled and professionally
qualified manpower.
One of the key factors that make
OFB stand out with high customer
satisfaction is its comprehensive
product range across Land, Air and
Marine defence systems. These
include Small, Medium and Large
calibre weapons and ammunition,
armoured vehicles, explosives,
optical devices, parachutes and
troop comfort items.
ODF factories have a Quality

Management System compliant to
the latest version of ISO standard to
deliver compliant products to the
Armed Forces.
The quality management activities
in all factories include planning,
measurement verification and
validation, review, controls, and
evaluation of potential risk and
mitigation plan of each process,
preventive/corrective
actions
across risk and opportunities etc. All
units have requisite documentation
for establishing and maintaining
processes to discharge these
activities in the most efficient and
effective manner.
Visit OFB at 03-A32, 03-A30

01/02/2021 6:54:37
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DRDO of India

Highlights Prowess
of Indigenisation

The Defence Research and
Development
Organisation
(DRDO), the R&D wing of Ministry
of Defence, Government of
India, which does cutting-edge
research, conception, design
and development of defence
technologies and systems is at IDEX
at the India Pavilion to highlight
its long-standing achievements
to
a
global
audience.
This
year
alone,
DRDO’s

achievements
include
the
successful development and
launch of indigenously designed
and developed Vertical Launch
Short Range Surface to Air Missile
(VL-SRSAM), which is a major
boost to the Indian Navy. VLSRSAM is capable of neutralising
various aerial threats at close
ranges. DRDO’s core thrust is
indigenous development and VLSRSAM is a home-made missile
system.
In February 2021, DRDO also
carried out joint user trials
for Helina (Army Version) and
Dhruvastra (Air Force Version)
Missile Systems from Advanced
Light Helicopter (ALH) platform
in desert ranges. These missile
systems have also been designed
and developed indigenously.
Five missions were carried out for
evaluating the missile capabilities
in minimum and maximum range.
The missiles were fired in hover
and max forward flight against

realistic static and moving targets.
Some missions were carried out
with warheads against derelict
tanks. A mission was carried out
against a moving target from a
forward flying helicopter.
The Helina and Dhruvastra are
third generation, Lock on Before
Launch (LOBL) fire and forget
Anti-Tank Guided Missiles that
can engage targets both in
direct hit mode as well as top
attack mode. The system has allweather day and night capability
and can defeat battle tanks with
conventional armour as well as
with explosive reactive armour. It
is one of the most-advanced antitank weapons in the world.
DRDO’s mission is to achieve
self-reliance in critical defence
systems, while equipping Indian
armed forces with state-of-the-art
weapon systems in accordance
with the requirements of the
three services.
Visit DRDO at 03-A32, 03-A30

Innovative Portfolio from InVeris
InVeris Training Solutions, the
leading provider of integrated livefire and virtual weapons training
products and services for armed
forces and law enforcement,
with a dual presence at IDEX, is
showcasing its extensive live-fire
portfolio.
These will include models of
three key products – the GranTrap
granulated rubber bullet trap,
Shoot House Optimized for

Tactical Training (SHOTT) tactical
environment for critical skills
training, and Road Range selfcontained, transportable weapons
training facility.
Targeting systems will also feature
prominently, including the XWT,
the industry’s first wireless,
360-degree turning target retrieval
system, as well as the MultiFunction Stationary Infantry Target
(MF-SIT) that can respond to hits

or a pre-programmed scenario,
ensuring trainees do not anticipate
target actions.
The LOMAH
(location of miss and hit) system
provides the information needed
to accurately display shot grouping
and zeroing of weapons more
effectively, resulting in improved
marksmanship skills. It is combined
with a variety of shooting lanes
and control systems.
Visit at 02-A01, 04-C40,04-C20
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Lockheed Martin Interceptor

Hits Target Using Data
The first of many steps in
integrating PAC-3 Missile Segment
Enhancement (MSE) capabilities
with the Terminal High Altitude
Area Defense (THAAD) Weapon
System occurred during a flight test
toward the end of 2020 at White
Sands Missile Range.
During the test carried out by the
U.S. Army and Missile Defense

Agency, a PAC-3 MSE missile used
data obtained from THAAD to
successfully intercept a tactical
ballistic missile target at a range
not possible with an organic Patriot
radar.
“Using the surveillance and
advanced fire control logic of the
THAAD Weapon System, we are
unleashing more of the inherent

kinematic capability of the PAC3 MSE missile,” said Scott Arnold,
vice president, Integrated Air and
Missile Defense, Lockheed Martin
Missiles and Fire Control.
The track data provided from
THAAD also allows warfighters to
expand the defended area and
battlespace of the PAC-3 MSE
interceptor through integration of
existing systems, supporting joint
all-domain operations.
Future flight tests are planned to
demonstrate the integration of
the PAC-3 MSE missile/launcher
into a THAAD battery where
the fire control loop will be
closed organically within THAAD
system.
THAAD MSE Integration brings new
and far-reaching capabilities to the
warfighter and creates additional
layered defense options.
THAAD is the only system designed
for endo-and exo-battlespace, using
Hit-to-Kill technology to execute its
lethal aim-point accuracy.
Visit Lockheed Martin at stand
01-A11

ADSB, Novamarine Partners to Build

Rigid Inflatable Boats
ADSB, part of the Platforms & Systems
cluster of EDGE, signed a reciprocal
agreement with Novamarine, a global
leader in the design and building of
bespoke boats.
Under the terms of the agreement,
ADSB and Novamarine are to explore
market opportunities for the RHIB in
the GCC region as well as in Europe,
and develop tailored designs and

solutions based on various customer
requirements. Purposed to build
long-term synergies between the
two entities, the agreement enables
ADSB to locally manufacture RHIBs in
dimensions ranging from 8-20 metres
– significantly expanding its current
product portfolio.
David Massey, CEO of ADSB, and
Francesco Pirro, CEO of Novamarine,

signed the strategic agreement on
the sidelines of NAVDEX.
Speaking about the partnership
Massey said: “At ADSB, we
remain focused on bringing to
market innovative new products.
Collaborating with industry leading
companies, such as Novamarine,
enables ADSB to anticipate and
address evolving market demand.”
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MATS: Top-notch Mobile
Indoor Simulator
Portable anti-tank systems play a
crucial role in combat operations.
Guardiaris’response is the top-notch
mobile indoor simulator called the
MATS. It is a smart combination
of authentic, durable weapon
replicas and immersive synthetic
environments that provide all the
right ingredients to take MANPATS
training to a completely new level.
Using weapon replicas with
the same physical, mechanical,
and functional properties of
the real weapon and accurate
projectile characteristics, MATS’
design ensures highly immersive

and engaging training where
all standard weapon handling
procedures must be strictly
followed. MATS has a smart model
switching mechanism enabling
different weapon models to be used
in one system, making it a universal
training solution of its kind.
MATS allows full interaction with its
synthetic environments, completely
immersing soldiers in their training.
Moreover, its wireless properties
present them with total mobility,
which is vital for detailed weapon
usage training and preparing
them for operations in the field.

When it comes to tactical training,
MATS also has the capability of
integrating with other simulators
within the same physical and
synthetic environment or via HLA.
MATS Control Station comes with a
user-friendly interface that allows
fast prototyping and gives endusers complete control in creating
highly complex scenarios that
can be modified at any time. This
solution also boasts advanced
after-action review, which assists
instructors in monitoring and
analysing soldiers’ progress.
Visit Guardiaris at stand 11-C06

BEST-IN-CLASS INDOOR MANPATS TRAINER

VISIT US AT IDEX 2021
UAE PAVILION, HALL 11, STAND C06
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OF TADEJ POGACAR
POGI TEAM
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Protectives Trading,

Chiltern Global UK in
Partnership
The UAE-based Protectives Trading,
specialised in offering Body Armour,
Tactical Gear & Secure SATCOM
Systems has entered into a new
partnership with Chiltern Global UK.
Coinciding
with
this
year’s
IDEX, Protectives Trading is also
celebrating half a decade of
successfully supporting clients
across the Gulf. Since its formation in
2016, the company has come a long
way from supporting their initial
partner BPE-USA, a manufacturer
of protective gear headquartered
in California, to today’s extensive
range of product categories of
reliable and high-quality products.
The company’s latest partnership
with Chiltern Global, a manufacturer

of highly reliable and high-quality
police and military protective
equipment, will add to their
business model of representing
medium sized companies from
Europe and the U.S. in the Middle
East, with the purpose of promoting
their products and systems as
well as conducting early business
development in the region.
Protectives Trading’s range of
innovative products stretches from
protective and tactical gear, to
highly customisable RIB combat
boats and further to cutting-edge
SATCOM solutions for governments.
These can be used in aircrafts,
vehicles and maritime vessels.
Visit Chiltern Global at 10-E01

UVision Debuts Munition Systems
UVision Air Ltd. is showcasing
for the first time two advanced
Simulator Configurations which
complement
the
existing
classroom
simulator
training
system by enabling the operator
to train during deployments.
UVision is also highlighting
the high precision, combat-

proven HERO Series of Loitering
Munitions. UVision’s HERO Training
and Simulation System provide an
advanced loitering weapon and
payload simulation in a virtual
realistic environment.
With the two new configurations,
UVision have a comprehensive
solution for HERO operators

allowing a higher level of
training flexibility. The Classroom
configuration provides a robust
simulation solution with a rich
and versatile scenario generator
for multiple trainees. The Portable
& Embedded field simulator
configurations
allow
HERO
operators continuous hands-on
training (at various levels) during
deployments; hence maintaining
the highest level of operational
proficiency and readiness –
anytime, anywhere.
The HERO series of loitering
munitions consists of eight
loitering
munition
systems,
designed for different missions at
various ranges using various types
of payloads.
Visit UVision Air Ltd at 01-B44
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SAFA IFV: Reliable and Robust
At IDEX, Otokar’s SAFA IFV is
exhibited with the company’s
MIZRAK-30 medium turret. The
vehicle stands out with mobility,
firepower and survivability features.
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.
Reliable and robust torsion bar
suspension system consists of
seven dual rubber-tire road wheels
on each side. The IFV has an
Automatic Track Tensioning system,
which can adjust track tension for
different road conditions to achieve
outstanding mobility.
SAFA has a power pack in the
front of the hull combined with
turbo charged diesel engine and
an automatic transmission which
provides power ranging from 700
hp to 1100 hp.
The modular SAFA series is designed

SAFA boasts bestin-class ballistic and
mine protection with
modular armour
structure

as a platform to meet the users’
needs for a single platform to use in
different missions. Tested in the tough
climates and on rough terrain, SAFA
boasts best-in-class ballistic and mine
protection with modular armour
structure that can be configured and
tailored as per requirements. SAFA,
which can be integrated with active
protection systems, has the capacity
of carrying up to 9 infantry, in addition
to its crew of three (commander,
gunner and driver).
Visit Otokar at stand 10-A05

ABIMDE Witnesses a Hive of Activity
The ABIMDE stand at IDEX saw a
lot of activity from the companies
exhibiting at the “Pavilhão Brasil”.
It features BIDS (Industrial Base
for Defense and Security), and a
delegation of authorities formed
by members of the Ministries of
Defense and Foreign Affairs, of
Apex-Brasil (Brazilian Promotion
Agency) and representatives of the
Brazilian Armed Forces.
The delegation is made up of
the Defense Products Secretary

(SEPROD), Marcos Degaut, and
was also attended by the Director
of the Department of Commercial
Promotion of the MD, Division
General Luis Antônio Duizit Brito,
and the head of the Defense
Products Division (DIPROD) by
MRE, César Nascimento and ApexBrasil Project Coordinator, Paulo
Silva. The group was received by the
president of ABIMDE, Dr. Roberto
Gallo, and by the entity’s project
director, Paulo Albuquerque.

The stand received visits from the
president of Apex-Brasil (Brazilian
Trade and Investment Promotion
Agency), Admiral Sergio Ricardo
Segovia Barbosa, from the Brazilian
ambassador in Abu Dhabi, Fernando
Igreja, and the representative of the
Chamber of Commerce Office ArabBrazilian (CCAB), in Abu Dhabi,
Rafael Solimeo.
“These visits show the relevance of
our work in favour of the defence
industries,” says Albuquerque.
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COGES Highlights

Upcoming Eurosatory
Eurosatory, the international land and airland Defence and
Security exhibition, takes place every two years in order to bring
the defence industry together. It was created in its original form in
1967 and has never stopped evolving. Attendees’ number always
increased, along that with that of visitors as well as exhibitors.
Charles Beaudouin, the newly appointed Director General for
COGES, the event organiser of Eurosatory, said: “COGES Events
is happy to participate in IDEX 2021 show. Together with GICAT
(Association of French Defence and Security industries), we
are here at the French
pavilion composed of 42
companies promoting their
most innovative French
technologies in land, airland
and naval defence and
security.
“We were honoured to
welcome at the French
pavilion French Minister of
the Armed Forces, Madame
Florence Parly.”
COGES Events is presenting
Charles
on its stand its upcoming
Beaudouin
exhibitions and events
such as ShieldAfrica 2021,
Expodefensa 2021 and Eurosatory 2022.
Beaudouin said: “Our next exhibition this year is ShieldAfrica, which
will be held from June 7 to 10 in Côte-d’Ivoire and offer tri-service
solutions and equipment adapted to the needs of the African
countries. We welcome international manufacturers who propose
innovative and proven security and defence products to protect
the African continent. This year we will focus our reflections on the
new security issues in African cities.
“Expodefensa 2021 will bring together international exhibitors
who will offer security and defence solutions dedicated to the
Latin American market. Hub of the region, the sixth edition of
Expodefensa will present innovation and technologies for public
and private sector.” The event will be held in Bogota, Colombia, at
the end of November.
Eurosatory 2022, the global must-attend land and airland defence
and security event will take place in Paris from June 13 to 17, 2022.
This edition will present a lot of novelties and innovation, added
Beaudouin.
Eurosatory brings together not only manufacturers, but also
Official Delegations, VIP Experts, operational users, purchasing
managers, research offices, researchers, investors, politicians and
journalists who follow defence and security issues. Countless
professionals who attend the exhibition represent a high-added
value network which corresponds to the exhibitors’ expectations.
Visit COGES at stand 07-A15

UAE
Defence
Industries
By Staff Colonel /
Yousef Juma
Al Haddad
Editor in Chief

The 15th edition of IDEX, NAVDEX 2021,
and the International Defence Conference
(IDC), is an opportunity to highlight
the leadership of the UAE in organising
defence and security exhibitions and
major events. It also highlights the
great development that the national
defence industry is witnessing in
various sectors, especially in light of the
COVID-19 pandemic, which has posed
unprecedented challenges to all countries
of the world.
IDEX and NAVDEX exhibitions and
conference have assumed a prominent
place on the map of defence exhibitions
in the world. They bring together all that is
new in the defence, military, technological
and maritime industries, and attract
interest and follow-up from decisionmakers and specialists in defence and
security issues in the region and the world
at large.
The 15th edition of IDEX and NAVDEX
2021 is taking place after the impressive
success achieved by the national defence
industries, which strengthened their
competitiveness at the global level, and
managed to reach new markets. The
national companies are now ranked among
the largest and most important 25 defence
and military companies in the world.
It is a source of pride that the UAE defence
industries have come to rely mainly on
national cadres and expertise. They are
keeping pace with all that is new in the
field of state-of-the-art-technology. Many
national companies are now relying in
the development of their products on
the outputs of artificial intelligence (AI)
technology, in line with the UAE Strategic
Vision 2071 and the fourth industrial
revolution, which establishes a new
phase in the development of the national
defence industries and strengthens their
competitiveness in global markets.
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Tawazun to Support
Al Fattan Holding

Tawazun Economic Council and
Al Fattan Holding Investment,
a leading shipbuilding group,
have signed a MOU, supporting
the latter’s plan to upgrade its
three shipyards in Abu Dhabi and
Fujairah to meet the operational
requirement of the UAE Naval and
Air Forces.
The MOU was signed by H.E. Tareq
Abdulraheem Al Hosani, Chief
Executive Officer of Tawazun, and
H.E. Mohamed Rashid Al Rumaithi,
Chairman of Al Fattan Holding
Investment.
The signing took place at the Al
Fattan stand and was witnessed
by Matar Ali Al Romaithi, Chief
Officer of Economic Development
Unit at Tawazun, Khamis Ateeq
Al Muwaijei, CEO of Al Fattan
Holding
Investment,
Khalid
Mohamed Rashid Al Rumaithi,
CEO of Commercial Division, Saeed
Mohamed Abid, CEO of Military
Division, and officials.
Under the MOU, Tawazun will
provide support to Al Fattan’s plans
to upgrade its shipyard facilities in

Al Dhafra and Al Taweelah in Abu
Dhabi and in Fujairah.
H.E. Tareq Al Hosani said: “This MOU
provides further momentum to our
long-standing partnership with
Al Fattan and to our commitment
to enabling greater development
of the defense and security
industry, particularly the ongoing
modernization of the naval forces
and the naval sector in the UAE.”
H.E. Mohamed Rashid Al Rumaithi,
expressed appreciation to the

continuous support given by
Tawazun to the national companies
to expand their businesses and
to be part of the defense sector’s
supply chain.
“We are excited to expand our
relationship with Tawazun through
this project in order to serve
and acquire new international
markets, increase our proximity to
our customers and importantly,
to serve the UAE’s defence and
security industry,” he added.

Leonardo & Falcon Aviation Services to
Build Rotorcraft Terminal for Expo 2020
Leonardo and Falcon Aviation
Services have announced that
they have started building the
new rotorcraft terminal that will
facilitate the mobility to and from
the Expo 2020 site in Dubai.
The terminal design is based on
brand new concept, combining
a helipad, exhibition and lounge
areas in a single city-based

heliport. The terminal will be
supporting the development
of a network of point-to-point
connections for both urban
transfers
and
connections
between cities, meeting the
growing demands for sustainable
and modern vertical lift mobility
as well as greater access to urban
areas. VIP and charter services

users and passengers will be
provided with levels of service
typically available only in larger
private airport facilities far from
downtown and urban areas. The
rotorcraft terminal features strong
environmentally friendly design
and modularity using recyclable
materials and, if required, it can
be transported.
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UAE Has Comprehensive View

of Defence Industry
The UAE has a comprehensive
perspective of the defence
industry, and this is reflected in its
military equipment procurement
programmes, which also emphasises
technology transfers, creating
joint ventures and indigenisation
programmes, said Dr. Nebojsa
Stefanovic, Deputy Prime Minister
and Minister of Defence of Serbia.
Speaking exclusively to Nation Shield,
Dr. Stefanovic, who is heading the
Serbian delegation to IDEX, said:
“The creation of industry clusters and
a technological and industrial base
are decisive aspects for establishing a
defence industry, which will also give
independence in the development
of arms. Moreover, this will also
generate jobs for the national labour
force, income diversification and
contribution to GDP growth,” he
said, adding that human factor is
of utmost significance and highly
skilled cadre of engineers are a must
for any national defence industry.
He said Serbia is ready to offer
support of its research and
development institutions in the
defence industry to train and
professionally develop national
engineering cadre of the UAE.
He also congratulated the UAE
and the organisers of IDEX for
the excellent accomplishment of
holding the expo with preventive
and precautionary measures in place
against COVID-19 pandemic. “We are
completely aware of the challenges
as we also have our defense fair
– Partner. It is indeed difficult to
organise an expo of this magnitude
even in normal times, and the
organisers of IDEX have done superb
work amid the tough times, while
taking care of the health and safety
of visitors and exhibitors,” he said.
Dr. Stefanovic said Serbia’s taking

“Serbia’s
participation
confirms our friendly
relations with the
UAE in many areas”
part in the expo was of strategic
importance. The presence of Serbian
delegation from the Ministry of
Armed Forces and the Ministry of
Defence underscores it as well.
“Our participation also confirms our
friendly relations with the UAE in
many areas and it is a step forward
in further developing a successful
military, technical and economic
cooperation between both
countries.”
IDEX has provided a great
opportunity for Serbian
delegation and exhibitors
to meet stakeholders in
the defense industry as
well as the leadership of
the UAE face-to-face, in
comparison to the online
meetings forced on all
because of the pandemic.
“It has been a great honour
for me to meet

H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi
and Deputy Supreme Commander
of the UAE Armed Forces. We talked
about our successful cooperation
in projects related to the military
industry and in defence related
matters. I expect that the UAE and
Serbian defence ministries will
take further steps to deepen our
cooperation in the coming days.”
He said the importance of
vaccination of the population to
fight COVID-19 was also discussed
which will help lead economic
growth, stability and long-term
development of both the countries.
IDEX and NAVDEX lived up to its
reputation this year as well as a
platform that brings together the
world’s leading manufacturers,
defense experts and
professionals under one roof,
he said, adding that it also
provided insights into the
state of the defense industry.
He also lauded the UAE
for deploying its Armed
Forces in international
peacekeeping missions
in countries affected by
conflicts and wars.
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Cyprus and UAE

to Enhance Defence Cooperation
IDEX and NAVDEX 2021 have become
an important global event and
hub for distinguished international
exhibitions
and
conferences,
said Cyprus Minister of Defence
Charalambos Petrides, in an interview
with Nation Shield’s Editorial Manager
Lt Colonel Jamil Al Saadi.
He said: “I wish to congratulate the
organising committee and express my
gratitude to the Ministry of Defence
of the UAE for the warm hospitality
and impressive programme. I would
also like to praise the organisers
for managing to successfully put in
place exceptional precautionary and
preventive measures that ensured
the safety of all participants following
the highest global health and safety
standards.
“Furthermore, I would like to extend
my best wishes to the Government
and the people of the UAE, on the
occasion of the UAE’s golden jubilee
in 2021. In this respect, I would also
like to express my congratulations
for the recent success of the Hope
probe to Mars! A truly historic and
watershed moment for both the UAE
and humanity in general.”
Petrides said that Cyprus is
participating for the first time, and the
country’s presence is also a testament
of the growing defence cooperation
between Cyprus and the UAE.
“I had the opportunity to meet
with the UAE Minister of State for
Defence Affairs as well as a number
of colleagues from the region and
Europe who also attended the
Exhibition,” he highlighted. “CyprusUAE relations have come a long way
in the past few years and during my
visit, I will have the opportunity to
discuss ways to further promote our
very promising bilateral defence
relations, as well as addressing
regional common challenges.”

He added that the two countries have
early on acknowledged that they have
common interests and face common
challenges. Working together can
only be mutually beneficial for our
respective countries and people, he
stressed.
“We recently signed an MoU for
Defence and military cooperation
that will serve as the basis for
building our cooperation. Over the
next months we will seek to develop
a dedicated annual programme of
defence cooperation between our
armed forces,” Petrides added.
The geopolitical realities in the
region necessitate that friendly
States such as Cyprus and the UAE
seek even closer cooperation. To
that end, he said, Cyprus has been
working with the UAE, alongside
other regional partners in the
Eastern Mediterranean. Notably, in
December, the UAE participated in
the large-scale exercise MEDOUSA
in Egypt, alongside Cyprus, Greece,
Egypt and France.
He said: “I truly believe that given the
excellent relations that both Cyprus
and Greece share with the UAE, it will

be of real added value to have more
mutually beneficial synergies.
“2020 has been very challenging
across the globe. Despite the
multiple challenges, there have been
truly ground-breaking achievements,
such as the historical normalisation
agreements between the UAE and
Israel, as well as other Arab states.
“I would like to congratulate the
UAE’s leadership and vision on
this significant development and
warmly welcome the normalisation
of relations and the assumption
of diplomatic ties with Israel. We
place our hopes for more peace and
stability in the region and beyond on
bold steps such as yours.
“Cyprus has very close relations
with both Israel, as well as with
the Arab countries, which have
been crystallised into our Trilateral
cooperation mechanisms together
with Greece. I am confident that both
Cyprus and Greece can add more
momentum to the dynamic created
by the normalisation of agreements
and we would be more than happy
to create synergies with our existing
schemes of cooperation.”
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20B+
Total Deals Signed

The fourth day of IDEX and NAVDEX
2021 has seen the UAE Armed
Forces sign 24 new deals, worth
AED 2.140 billion, with local and
international
companies.
The
cumulative value of deals signed is
now AED 20.053 billion.
His Excellency Staff BrigadierGeneral Mohammed Al Hassani,
Official Spokesperson of the IDEX
and NAVDEX exhibitions, said: “The
total amount of deals with UAE
companies amounted to AED 1.42
billion, which accounts for 66 per
cent of the total deal value, while
the total amount of deals with
international companies amounted
to AED 720 million, or 34 per cent of
the total deal value.
“18 contracts were awarded to
UAE companies, while six deals
were agreed with international
companies,” His Excellency added.
The deals were announced
during a press conference held
in the presence of Naval Staff
Colonel Fahed Nasser Al Thehli
and Lieutenant-Colonel Sarah Al
Hajri, spokespersons for IDEX and
NAVDEX 2021.
Naval Staff Colonel Fahed Nasser
Al Thehli, Official Spokesperson
for NAVDEX, commented: “Deals
have been put in place with
Nexter Systems for a value of AED
92,947,500. Agreements have
been finalised with NORCONSULT
TELEMATICS LTD, for AED35,525,256.
“Contracts have been agreed with
Adil Textiles Private Limited for AED
92,625,824. The UAE Armed Forces
have finalised arrangements with
NORTHSTAR AVIATION LLC for a
value of AED 224,053,000.
“We have cemented a deal with

JUNGHANS T2M S.A.S’ for AED
90,564,826. Contracts have been
renewed with DIGITAL GLOBE Inc.
for a value of AED 184,369,908.”
Lieutenant-Colonel Al Hajri, further
commented: “Deals have been
agreed with MP3 International
Trading Agencies LLC for AED
41,000,000. We have cemented
contracts with Barij Munitions for
AED 94,868,000.
“Further
deals
have
been
implemented with Abu Dhabi
Autonomous Systems Investments
LLC for AED 55,128,014. Agreements
have been implemented with
International Golden Group (IGG)
for AED 485,000,000.
“Contracts have been signed with
AMMROC for AED 117,816,761.
Deals have been finalised with Lima
Aviation LLC’ for AED 52,760,485.
“Further contracts have been
signed with Al Fattan for the value
of AED 22,000,000. Contracts have
been finalised with Royal Jet for
AED 110,000,000. Deals have been
finalised with Al Jasoor for a value

AED

of AED 30,000,000.
“Agreements have been signed
with Trust International Group LLC
for AED 137,129,360. Further deals
have been agreed with Emirates
General Transport and Services for
AED 56,000,000.
“Agreements were implemented
with Al Tuff International Company
for AED 136,669,029. Deals
have been finalised with ATLAS
ELEKTRONIK LLC for AED 8,500,000.
“Agreements have been put in
place with Emirates Advanced
Research & Technology Holding
for AED 3,000,000. Contracts have
been agreed with Key Information
Technology for AED 8,040,500.
“There have been further
agreements with MBDA UAE
Limited for AED 26,445,000.
Further
arrangements
have
been made with Al Badie
Trading Establishment for AED
15,000,000. Deals have also been
finalised with Al Taif Technical
Services Company, for AED
21,000,000.”
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Mohamed bin Zayed

Continues IDEX 2021 Tours
His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed
Forces, continued his tours of the
International Defence Exhibition
and Conference (IDEX 2021),
yesterday at the Abu Dhabi National
Exhibition Centre (ADNEC).
Sheikh Mohamed visited a number
of companies participating in the
global event and was briefed on
the latest Arab and foreign military
and defense systems, products, and
solutions on display.
Sheikh Mohamed exchanged talks
during his tour with the exhibitors
and participants on the significance
of such events in promoting their
businesses, and shedding light on

the latest defense products and
solutions and their future projects
in this field.
Accompanying Sheikh Mohamed
during the tour were H.H. Sheikh
Hamdan bin Mohamed bin Zayed

Al Nahyan, Sheikh Mohammed bin
Hamad bin Tahnoon Al Nahyan,
Chairman of Abu Dhabi Airports,
and Mohamed Mubarak Al
Mazrouei, Undersecretary of the
Court of Abu Dhabi Crown Prince.

Hamdan bin Mohammed
Visits IDEX, NAVDEX
His Highness Sheikh Hamdan
bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Crown Prince of Dubai,
visited IDEX and NAVDEX yesterday.
H.H. visited various pavilions,
including the Tawazun stands,
where he watched a short film
about the future of the national
defence industries under the
company and got acquainted with
the most important platforms
and technologies used in building
Tawazun solutions for the defence
sector from the company officials.
He also visited stands of several
national
and
international
companies such as Caledus, EDGE,

Iveco, Arquus, Rafael, and the KSA
pavilion that is hosting a group of
specialised defence companies.

H.H. concluded his tour by expressing
happiness on the exhibitions being
organised despite COVID-19.
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