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كام يكتسب هذه القيمة واملكانة من خالل الدعم القوي الذي تقدمه القيادة الرشيدة 
وعىل رئيسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وكذلك الدعم الالمحدود الذي يحرص سيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة عىل توفريه للمعرض مبتابعة سموه املستمرة والدؤوبة التي تنعكس 
بالرضورة من خالل حضور سموه فعاليات املعرض عىل مدى أيام انعقاده، وحرصه عىل 

عقد سلسلة من اللقاءات املبارشة مع ممثيل الرشكات العاملية العارضة وممثيل الكثري 
من الدول املشاركة باملعرض.

يعترب معرض آيدكس دورة تثقيفية موسعة للقادة العسكريني للتعرف عىل الجديد 
والحديث يف تقنيات التسلح العسكري، كام يعد مكسباً حقيقياً بالغ األهمية لهم كونه 
يهيئهم للتطلع إىل كل ما هو جديد، ويحفز رغبتهم يف االستفادة من صفقات التسلح 
خالل املعرض، كام يسهم وجود هؤالء القادة خالل فرتة املعرض واحتكاكهم بنظرائهم 

من دول مختلفة بالرغبة يف التطوير والتحديث ومواكبة العرص وأحدث التقنيات 
الدفاعية، األمر الذي ينعكس بالتبعية عىل جاهزية قواتهم املسلحة ومستوى تأهيل 

األفراد وجاهزية املعدات.

كام يوفر معرض ”آيدكس“ للمخطط العسكري فرصة فريدة لدراسة اتجاهات التصنيع 
العسكري يف العامل، وبالتايل بناء تصورات حول القدرات العسكرية للجيوش الحديثة 

ورسم سيناريوهات أقرب للدقة حول احتياجات القوات املسلحة من املعدات واألسلحة، 
كام يوفر املعرض فرصة سانحة لتبادل املعلومات حول النظريات والعقائد العسكرية  

يف الجيوش الحديثة، وكذلك يتيح املعرض املجال لتطور الصناعات الدفاعية يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وتحقيق طموحاتها ليس فقط من خالل توفري بيئة تنافسية 
قوية مع نظرياتها من مختلف الدول املتقدمة يف هذا املجال الحيوي، ولكن أيضاًً من 

خالل التعرف إىل أحدث التقنيات املناظرة عاملياً، فضالً عام يوفره املعرض لهذه الصناعة 
الوطنية من فرص تسويقية هائلة من خالل منحها أولوية استثنائية يف الرتويج والتسويق 

والتعاقدات.

مجلة ”درع الوطن“ لها قصة طويلة مع ”معرض آيدكس“ منذ دورته األوىل يف العام 
1993، حيث كانت وال تزال املجلة الوحيدة التي تحرص من خالل كادرها الوطني 

املتخصص عىل املشاركة يف املعرض بفعالية لتعكس أنشطته وفعالياته بالقلم والصورة 
من خالل نرشاتها اليومية املتميزة، والتي القت االستحسان من كل القراء مبختلف 
رشائحهم، وتوضح تناغم األداء وتناسق الجهود من قبل جميع الجهات املشاركة، 

وعىل رأسها القوات املسلحة، التي تقدم الدعم املستمر لهذا املعرض باعتباره أحد 
الروافد املهمة لالقتصاد الوطني، مام كان له بالغ األثر فيام حققه املعرض من إنجازات 

ونجاحات عاملية غري مسبوقة تليق مبكانة دولة اإلمارات وتعزز دورها املتميز عىل 
الخارطة العاملية.  

يأيت معرض آيدكس 2017 دامئاً ليكمل قصص النجاح واإلزهار والنمو التي تشهدها 
الدولة، متمامً ما أحدثته مختلف معارضنا الدفاعية السابقة من صدى طيب يف نفوس 

أبناء اإلمارات وزائريها من مختلف دول العامل، فها هي األيام متر برسعة وسيستقبل 
معرض آيدكس  2019 زواره، وستكون كلامت استقباله لهم ” أهالً بكم، وسأكون قادراً 

كعاديت  عىل إبهاركم من جديد“.
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رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، احتفال القوات 
املسلحة بتخريج الدورة الـ 41 من املرشحني الضباط يف كلية زايد 

الثاين العسكرية يف مدينة العني.
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف 
دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم العون 

الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة 
مختلف التحديات والتهديدات.
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الشيخ  سمو  سموه..  جانب  إىل  االحتفال  وشهد 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد 
نهيان  الشيخ طحنون بن محمد آل  ديب، وسمو 
والفريق  الرشقية،  املنطقة  يف  الحاكم  ممثل 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
وسمو  الداخلية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ 
رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  والفريق 
أركان القوات املسلحة، والشيخ هزاع بن طحنون 
املنطقة  الحاكم يف  آل نهيان وكيل ديوان ممثل 
القوات  قادة  من  عدد  جانب  إىل  الرشقية، 
يف  األمنية  والقيادات  الضباط  وكبار  املسلحة، 

الدولة، وأولياء أمور الخريجني.
السمو  صاحب  وصول  لدى  االحتفال  بدأ  وقد 
الوطني،  بالسالم  الكلية  ميدان  إىل  الحفل  راعي 
الخريجني،  طابور  عىل  بالتفتيش  سموه  قام  ثم 
طابور  مر  الحكيم،  الذكر  آيات  من  تالوة  وبعد 
هيئة  عىل  الرئيسة  املنصة  أمام  الخريجني 
البدنية  اللياقة  استعراض عسكري تجسدت فيه 
بها  متتع  التي  والعسكرية  التدريبية  واملهارات 

الخريجون من شباب الوطن.
وقد أدى الخريجون قسم الوالء إىل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ورئيسها، مقسمني بأن يحافظوا 
عىل قوانني الدولة ودستورها، ويحموا حدودها، 

وأمنها، وأن يطيعوا أوامر قادتهم يف الرب والبحر 
حتى  سالحهم  رشف  عىل  يحافظوا  وأن  والجو، 

يذوقوا املوت.
بعد ذلك، ألقى قائد الكلية العميد الركن سيف 
السمو  بصاحب  فيها  رحب  كلمة  اليامحي  عيل 
زايد  كلية  تأسيس  تاريخ  ورشح  الحفل،  راعي 
الثاين العسكرية منذ العام 1972 عىل يد املغفور 
الله  له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
ثابتة عىل  أنها ما زالت تسري بخطى  ثراه، وأكد 
تواكب  مرسومة  تدريبية  سياسة  وفق  زايد  نهج 
واإلتقان  والجودة  للتنافسية  وتسعى  العرص، 
تطور  مع  متاشياً  املستمر،  التطوير  خالل  من 
العسكرية يف  العلمية  واملناهج  القتالية  العقائد 
الجديدة  الدفعة  إىل أن  القوات املسلحة، مشرياً 
العسكرية  باملعرفة  مسلحون  الخريجني  من 
واإلنسانية ويلتزمون بقيم الكلية التي نهلوا من 

معينها الرشف واألخالق والوالء للوطن والقائد.
وأكد أن الكلية تطبق أفضل املامرسات لتحقيق 
الخريجني من  بتأهيل وإعداد وتدريب  أهدافها 

الدفعات املتعاقبة.
العامة  القيادة  إىل  والتقدير  بالشكر  وتوجه 
عىل  كافة  ومديرياتها  بأفرعها  املسلحة  للقوات 
الجهد والدعم الذي توفره للكلية من أجل أداء 

رسالتها بشكل صحيح، وعىل أحسن ما يرام.

وقال، إن كلية زايد الثاين العسكرية تتذكر اليوم 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  مؤسسها 
من  األول  يف  الكلية  أسس  الذي  الله»،  «رحمه 
فرباير من عام 1972، حيث تخرجت أول دفعة 
برعايته (طيب الله ثراه) الذي بنى هذا الرصح 
العظيم، وكان يحرص عىل تطويرها ورعايتها من 
أجل أن تضاهي يف مستواها العلمي والعسكري 

والتدريبي أعرق الكليات العسكرية يف العامل.
ورفع يف ختام كلمته أسمى آيات الشكر والعرفان 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل 
الله، عىل توفري كل  الدولة، حفظه  نهيان رئيس 
صاحب  وإىل  للكلية،  والنجاح  الدعم  وسائل 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
من  وأفواجها  الكلية  ملسرية  الدامئة  رعايته  عىل 
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محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الخريجني، 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
املستمرة  متابعته  عىل  املسلحة  للقوات  األعىل 

ملسرية الكلية واالرتقاء بها إىل مستويات عاملية.
الشيخ محمد  السمو  قام بعد ذلك، صاحب  ثم 
بن راشد آل مكتوم بتوزيع الجوائز عىل الثامنية 
ما  عىل  وهنأهم  بالدورة،  املتفوقني  األوائل 
وصلوا إليه من مستوى عال يف التدريب والربط 

والضبط والتحصيل األكادميي العسكري.
بعد ذلك، جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من 
الدورة الـ 41 إىل الدورة الـ 42 مشفوعة بقسم 

العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً.
فخاطبهم قائالً:«اليوم بدأت مسريتكم وانتقالكم 
واكتساب  الجاد  العمل  من  جديدة  مرحلة  إىل 

الخربة واإلبداع يف ميادين الرشف والتدريب».
الشباب  أيها  عليكم  نعول  «نحن  سموه:  وقال 
مرشحني  وضباط  كجنود  الخريجني  أبنايئ 
الباسلة..  املسلحة  قواتكم  بصفوف  ستلتحقون 
وبخربتكم وإخالصكم وتفانيكم يف خدمة وطنكم 
الله،  بإذن  ستصلون  املسلحة  قواتكم  وتطوير 
إىل مناصب رفيعة تتقلدون فيها القيادة وإدارة 

قواتكم املسلحة مبختلف أفرعها».

الثاين  زايد  كلية  إليه  وصلت  مبا  سموه  ونوه 

العسكرية من مستوى راٍق يف التدريب، وإعداد 

الرجال علمياً وعسكرياً وفكرياً وبدنياً يتسلحون 

بالله وبالوطن،  بالنفس واإلميان  باملعرفة والثقة 

والتدريبية  العسكرية  واملهارات  بالكفاءة  ثم 

قادة  يكونوا  بأن  تؤهلهم  التي  والقيادية 

املستقبل، بإذن الله.

ألن  الوطن  شباب  من  الخريجني  سموه  ودعا 

قدراتهم  ويطوروا  مستواهم  عىل  يحافظوا 

ويبدعوا كل يف مجال تخصصه، لينهضوا بقواتهم 



املسلحة إىل مفاهيم ومستويات أرفع.
وحياهم سموه يف ختام تهنئته لهم، وقال: كونوا 
منترصين وحسب  ال  متفوقني  امليدان  يف  أسوداً 
يبقى  التفوق  فيام  الحياة  مدى  باٍق  النرص  ألن 
لألبد.. أريدكم أن متيزوا بني قوة اإلرادة وإرادة 
القوة تتمسكون باألوىل، وترفضون الثانية ألنكم 
واملحبة  والسالم  التسامح  دولة  إىل  تنتمون 
دولة  ال  املؤسسات،  دولة  كنف  يف  وتعيشون 
وقيمكم  بلدكم  عن  الدفاع  وعليكم  األفراد، 
النبيلة  اإلنسانية  والقيم  الوطنية  ومكتسباتكم 
حني يدعوكم الواجب الوطني والقومي إىل ذلك، 
والتطور  التقدم  نحو  بيدكم  وأخذ  الله  وفقكم 
وتعميق االنتامء لرتاب هذا الوطن الغايل وتعزيز 
يك  وسلوكياتكم  نفوسكم  يف  الصالحة  املواطنة 
تبقى دولتكم تحظى باالحرتام والتقدير والسمعة 

الطيبة يف األوساط العاملية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
املقصورة  يف  االحتفال  عقب  استقبل  قد  مكتوم 
القوات  ضباط  وكبار  أفرع،  قادة  الرئيسة 
سفارات  يف  العسكرين  وامللحقني  املسلحة، 
الذين  الدولة  لدى  والصديقة  الشقيقة  الدول 
جديدة  كوكبة  بتخريج  االحتفال  لسموه  باركوا 
من شباب الوطن يف كلية زايد الثاين العسكرية، 
العرب من  الشباب  ومعهم تخرج مجموعة من 

بعض الدول العربية الشقيقة.
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وأدى كل من الرائد حقوقي سلطان مطر سلطان 
عبيد  سعيد  سلطان  حقوقي  ورائد  الظاهري 
القضاء  سلك  يف  عسكريني  كقاضيني  الكعبي 
أن  أقسام  حيث  املسلحة  القوات  يف  العسكري 
يحكام بالعدل دون خشية ومحاباة وأن يحافظا 

عىل دستور الدولة وقوانينها.
وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
الحياد  يلتزموا  بأن  الجدد  القضاة  مكتوم  آل 
يحافظوا  وأن  والناس  الدولة  مصالح  ويحرتموا 
وأن  مجتمعها  وأفراد  شعبها  وسالمة  أمنها  عىل 
للعدل  عنوانا  ويكونوا  الفاضلة  باألخالق  يتحلوا 

واملساواة بني الناس دون متييز بني أحد .
وأكد سموه عىل تحقيق العدالة ثم العدالة التي 
املجتمع  أفراد  وسعادة  الحكم  بأساس  وصفها 
وأن  العدالة  يبتغون  الذين  املتخاصمني  خاصة 
البت  يف  تأخري  دون  حقه  حق  ذي  لكل  يصل 
مصالح  عىل  حفاظا  أمامهم  املعروضة  بالقضايا 

الناس وحامية لحقوقهم . 

 5� �$�� i"P�� '$.�� 2Q�W B��& f7&
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بحث سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة 
مملكة  كامالنافني سفري  كومات  وسعادة  الدفاع 
تايالند لدى الدولة والوفد املرافق له .. عددا من 
آخر  إىل  إضافة  املشرتك  االهتامم  ذات  القضايا 

املستجدات عىل الساحة العاملية.
اللقاء  - خالل  الدفاع  وأشاد سعادة وكيل وزارة 
الذي عقد يف مكتبه بعمق العالقات الثنائية بني 
البلدين والتي تشهد تطورا ملحوظا يف املجاالت 
املتبادل  التعاون  تطوير  أهمية  مؤكدا   .. كافة 
اإلمارات  دولة  بني  املشرتكة  املصالح  يخدم  مبا 

ومملكة تايالند.
ومسؤويل  ضباط  كبار  من  عدد   .. اللقاء  حرض 

وزارة الدفاع.
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وتناول اللقاء - الذي عقد يف مكتب معايل الوزير 
والرشاكة  التعاون  الدفاع  عالقات  وزارة  مقر  يف 
اإلمارات  دولة  بني  القامئة  املتميزة  االسرتاتيجية 
دعم  من  العالقات  هذه  به  تحظى  وما  والهند 
الصديقني  والشعبني  البلدين  وحكومتي  قياديت 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
الجانبان آخر املستجدات والتطورات  واستعرض 
الراهنة عىل الساحتني اإلقليمية والدولية وتبادال 

وجهات النظر حولها. 
حرض اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤويل وزارة 

الدفاع.
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نارص  ابراهيم  طيار  الركن  اللواء  االحتفال  حرض 
والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي  محمد 
املسلحة  القوات  ضباط  كبار  من  وعدد  الجوي 
الجوية  القوات  وأفراد  صف  وضباط  وضباط 

والدفاع الجوي.
الذكر  آيات  من  عطرة  بتالوة  االحتفال  وبدأ 
ابراهيم  طيار  الركن  اللواء  ألقى  بعدها  الحكيم 
اليوم  نحتفل  إننا  فيها»  قال  كلمة  العلوي 
وجهود  رؤية  فيها  نرى  غالية  سنوية  بذكرى 
القوات  هذه  يف  تجسدت  وقد  الرشيدة  قيادتنا 
وكفاءة  بقوة  مهامها  أداء  عىل  القادرة  الحديثة 
الذين  الوطن  شباب  أيدي  عىل  وذلك  واقتدار، 
تزودوا بالعلم وتسلحوا بأحدث مبتكرات التقنية 

 3�V�Q� �NP� �S"�+��
 k�!���� ��'T�� F�'-��


�Q'�� B'"� E'T��
العسكرية بجانب التأهب يف همة وعزمية عالية 
واملستجدات  التحديات  ملواجهة  اللني  تعرف  ال 

داخل الدولة وخارجها.
أن  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  وأكد 
أصبح  املشرتكة  العمليات  بيئة  ضمن  العمل 
وتكامل  الراهنة  الظروف  يف ظل  حقيقة وواقعاً 
وهدفا  ملحة  رضورة  بات  املسلحة  قواتنا  أفرع 

ال غنى عنه.
وأعرب عن «التطلع خالل عام 2017 يف املساهمة 
يف تطوير وحدات القوات الجوية والدفاع الجوي 
قيادتنا  وتوجيهات  تطلعات  مع  يتناسب  مبا 

الرشيدة ».
محمد  نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء  وجدد 

الشيخ  السمو  إىل صاحب  والوالء  العهد  العلوي 
القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
األعىل للقوات املسلحة « حفظه الله » وصاحب 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
السمو  أصحاب  إخوانهم  وإىل  املسلحة  للقوات 
اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
تظل  وأن  للوطن  فداء  األرواح  ببذل  معاهداً 
القوات الجوية والدفاع الجوي عىل الدوام الدرع 
الواقي والعني الساهرة. وقام الفريق الركن حمد 
إبراهيم  طيار  الركن  اللواء  يرافقه  ــ  الرميثي 
العمليات  وجرحى  القادة  بتكريم  ــ  العلوي 
واملتميزين من منتسبي القوات الجوية والدفاع 

الجوي.
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استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، 
رئيس أركان القوات املسلحة يف مكتبه بالقيادة 
سري  أول  الفريق  املسلحة،  للقوات  العامة 

ستيوارت بيتش رئيس أركان الدفاع الربيطاين. 
كبار  من  عدد  حرضه  -الذي  اللقاء  خالل  تم 
والوفد  اإلمارات  بدولة  املسلحة  القوات  ضباط 
املشرتك  التعاون  أوجه  بحث   - للضيف  املرافق 
العسكرية،  املجاالت  يف  الصديقني  البلدين  بني 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. 

بحث مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
أركان  رئيس  بيتش  ستيوارت  سري  أول  والفريق 
الدفاع الربيطاين والوفد املرافق، مجاالت التنسيق 
املجاالت  من  عدد  يف  االسرتاتيجي  والتعاون 

العسكرية والدفاعية. 
يف  جرى  الذي  اللقاء  خالل  الجانبان،  واستعرض 
بحضور  أبوظبي  يف  الوزارة  يف  الظاهري  مكتب 
الدفاع،  وزارة  ومسؤويل  ضباط  كبار  من  عدد 
عدداً من املواضيع ذات االهتامم املشرتك وأفضل 

السبل لدعمها وتطويرها.
كام بحث سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل 
تيس  تيش  تان  صامويل  وسعادة  الدفاع  وزارة 
والوفد  الدولة  لدى  سنغافورة  جمهورية  سفري 
املشرتك  االهتامم  ذات  املوضوعات  له ..  املرافق 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها.

ورحب سعادة الظاهري - خالل اللقاء الذي عقد 
بالسفري   - أبوظبي  يف  الوزارة  مقر  يف  مكتبه  يف 

القامئة  التعاون  بعالقات  مشيدا   .. السنغافوري 
والتي  سنغافورة  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بني 
تشهد تطورا وتقدما يف مختلف املجاالت خاصة 

يف املجال الدفاعي والعسكري.



اختتم جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل 
أمن  عىل  بالحفاظ  املختصة  الحكومية  الجهة   -
الدولة  وسواحل  الحيوية  املنشآت  وحامية 
التوعوية  اللقاءات  (بحار)  حملة  وضمن   –
الدولة  إمارات  كافة  يف  أقيمت  التي  للصيادين 
رحلة  لتُكمل  بالتعليامت  «التزم  عنوان  تحت 
اللقاءات تعزيز  صيدك  بأمان» حيث استهدفت 
والقوانني  وباللوائح  البحرية  بالسالمة  الوعي 
إىل  إضافة  الدولة،  يف  بها  املعمول  البحرية 

االستامع ملقرتحات وشكاوى الصيادين.
تم خالل اللقاءات التي أقيمت يف كل من إمارة 
القيوين،  وأم  وعجامن  والشارقة  وديب  أبوظبي 
شكاوى  إىل  االستامع  والفجرية،  الخيمة  ورأس 
من  مجموعة  وتناول  الصيادين،  ومالحظات 
املواضيع الهامة التي تم التوعية بها ومنها التأكد 
وجود  ورضورة  اإلبحار،  قبل  البدن  سالمة  من 
والتأكد   (e-passport) البحري  للسالمة  جهاز 
من عمله قبل اإلبحار، ورضورة وجود سرتة نجاة 
املشاعل  ووجود  القارب،  منت  عىل  شخص  لكل 
وجذب  الطوارئ  حالة  يف  الستخدامها  املظلية 
االنتباه، إضافة إىل تفحص املرساة والحبال للتأكد 

من عدم وجود عطل فيها.
اللقاءات عىل حظر استخدام  التنويه يف  كام تم 
املواد والشباك واملعدات املحظورة لصيد الرثوات 
واملخالفة  الغرامة  الصياد  ليتجنب  الحية  املائية 
استخراج  عن  االمتناع  إىل  إضافة  القانونية، 
املرجانية  والشعب  واإلسفنجيات  املحاريات 
البحر، وحظر صيد السالحف والدالفني  من قاع 
أو  صيد  وحظر  بأنواعها،  البحرية  والثديات 
أو  أو حيازتها  البحرية  بالطيور  اإلمساك  أو  قتل 
تداولها، إضافة إىل التأكيد عىل تجنب الصيد أو 
محظورة  أنها  تصنف  التي  املناطق  يف  التواجد 

مثل املحميات البحرية.
بقيام  التذكري  تم  التوعوية  اللقاءات  ختام  ويف 
الطوارئ  رقم  الطارئة بطلب  الحاالت  الصياد يف 
حامية  جهاز  من  املساعدة  وطلب   (996)

املنشآت الحيوية والسواحل.
الجدير بالذكر أن جهاز حامية املنشآت الحيوية 
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لهذه  تنظيمه  خالل  من  يساهم  والسواحل 
اللقاءات يف تعزيز وعي الصيادين ليكونوا أعضاء 
فاعلني بالحفاظ عىل البيئة البحرية، وتأكيداً منه 
عن  البحرية  البيئة  بحامية  االلتزام  رضورة  عىل 
طريق تجنب الصيد يف األماكن املحظورة وعدم 

استخدام أدوات الصيد املمنوعة.

اختتمت فعاليات التمرين العسكري املشرتك 
أرض  عىل  أقيم  الذي   «2017 البحر  «خنجر 
املسلحة  والقوات  املسلحة  قواتنا  بني  الدولة 
الربيطانية، يف إطار التعاون والتنسيق وتبادل 

الخربات واملعلومات العسكرية.
التدريبات  من  سلسلة  التمرين  تضمن 
اسرتاتيجية موحدة وخطط  إطار  املشرتكة يف 
هذا  يف  العسكري  للتعاون  تعزيزا  محددة 
املجال بني قواتنا املسلحة والقوات الربيطانية 
وأسلوب  املشرتك  العمل  توحيد  سبيل  يف 
لهذه  القتالية  الكفاءة  لرفع  األمثل  التدريب 

القوات مبا يواكب العرص. 
من  سلسلة  املشاركة  القوات  ونفذت 
العمليات  من  عدد  عىل  اشتملت  التدريبات 

تعاونا  وأبرزت  متناهية  بدقة  متت  التي 
املشاركة  كافة  واألسلحة  العنارص  واندماج 
ملفهوم  التنسيق  من  مستوى  أفضل  لتحقيق 
وصلت  ما  بذلك  عاكسة  املشرتك  العمليات 
من  الجانبني  من  املسلحة  القوات  إليه 
استعداد وقدرات وإمكانات عسكرية متطورة 

وقدرات عالية.
يذكر أن قواتنا املسلحة دأبت عىل تنفيذ مثل 
هذه التامرين املشرتكة بهدف صقل القدرات 
واإلمكانات القتالية انطالقا من حرص القيادة 
رفع  عىل  الدائم  املسلحة  للقوات  العامة 
مستوى األداء والكفاءة والعمل بروح الفريق 
الواحد وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل لالرتقاء 
لقواتنا  القتالية  والجاهزية  العام  باملستوى 
واألسلحة  املعدات  مع  للتعامل  املسلحة 

الحديثة عىل مسارح العمليات كافة.

 �+�P$�� E+�.��� 5�+$��� B���
2017 «+�,�� +T6�»



15

 FoP6$�� ���$Q ��N@ B�	 +���
 [��$�� �,-�.� �Q�'.�����'"���

���H�<� E+�.���

 �Q�'.��� ��'"��� FoP6$�� ���$Q ��N@ �"C�
E+C�?T�� E+�.��� [��$�� �,-�.�

استقبل اللواء الركن طيار عبدالله محمد خويدم النيادي مدير جهاز حامية املنشآت الحيوية 
والسواحل، مبكتبه امللحق العسكري/ روما والوفد املرافق له لدى سفارة الجمهورية اإليطالية - 
أبوظبي ضمن مشاركتهم يف اجتامع التعاون الثنايئ بني القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة والقوات املسلحة لجمهورية إيطاليا لعام 2017.
وبحث الجانبان خالل اللقاء املوضوعات ذات الصلة بعالقات التعاون بني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة والجمهورية اإليطالية يف مجاالت الدفاع وتبادل الخربات.

 %���& �"C�
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رئيس  بيتش،  ستيوارت  سري  أول  الفريق  زار 
واحة  املايض ،  فربايــر  الربيطاين  الدفاع  أركان 
بن  خليفة  الشيخ  يرافقه  بأبوظبي،  الكرامة 
أرس  شؤون  مكتب  مدير  نهيان  آل  طحنون 

الشهداء يف ديوان ويل عهد أبوظبي.
الزيارة  واستهل رئيس أركان الدفاع الربيطاين 
باستعراض حرس الرشف، ثم وضع إكليالً من 
الزهور أمام نصب الشهيد، قام بعدها بجولة 
يف مختلف أنحاء واحة الكرامة، مبا فيها جناح 

الرشف.

خلفان  خلف  فارس  طيار/  الركن  اللواء  استقبل 
الحيوية  املنشآت  حامية  جهاز  رئيس  املزروعي 
املنشآت  حامية  جهاز  يف  مبكتبه  والسواحل، 
امللحق  شوايك  رشيد  اللواء/  والسواحل  الحيوية 
العسكري الجزائري والوفد املرافق له لدى سفارة 
الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ضمن 
املشرتكة  للجنة  الثامنة  الدورة  يف  مشاركتهم 

للتعاون العسكري لعام 2017.
التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
األحاديث  وتبادل  الجانبني  بني  القامئة  الثنائية 
يف  خاصة  العالقات  تلك  تعزيز  شأنها  من  التي 

املجاالت العسكرية وتبادل الخربات.
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األمن  ترسيخ  إىل  يهدف  دويل  ملتقى  واملؤمتر 
ومحاربة مختلف أشكال التطرف وهي الظاهرة 
التي ألقت بظاللها عىل املنطقة خالل السنوات 
األخرية وملا كانت للدول الحليفة لدولة اإلمارات 
كان  فقد  الظاهرة  لهذه  التصدي  يف  رائدا  دورا 
من األهمية أن يتم توفري منربا يجمع بني القادة 
عىل  لإلطالع  والباحثني  واملستشارين  الخرباء  و 
هذا  يف  الجهات  مختلف  مجهودات  محصلة 

املجال.
والرشكاء  للدول  ملتقى  ليكون  املؤمتر  يأيت 
إىل  خرباتهم  ترجمة  عىل  القادرين  و  الرائدين 
دروس مستفادة يتم من خاللها طرح موضوعات 
ذات اهتامم مشرتك مام يتيح فرصة اإلطالع عىل 
األساليب واألدوات الفاعلة التي من شأنها تعزيز 
الوطنية  املؤسسات  و  املسلحة  القوات  قدرات 
عىل  أدائها  وتحسني  املشاركة  للدول  األخرى 
املستوى الوطني والعمليايت وفقا ملفاهيم التقرب 
ملحاربة  التقليدية  غري  العمليات  يف  الشامل 

اإلرهاب ومكافحة التطرف.
وأبرز  الضباط  كبار  من  نخبة   .. اإلفتتاح  حرض 
القضايا  يف  واملتخصصني  والخرباء  املسؤولني 

األمنية واالسرتاتيجية والعسكرية.
اإلفتتاح  خالل  الظاهري  مطر  سعادة  ورحب 

الشقيقة  الدول  من  اإلمارات  دولة  بضيوف 
والصديقة ..

 وقال ” يسعدين اليوم أن نلتقي بكم عرب منصة 
املستفادة  للدروس  املسلحة  القوات  مؤمتر 
وأحدث  الخربات  ونتبادل  ونتناقش  لنتباحث 
الدراسات يف مجال اإلستفادة من دروس وتجارب 
الدول املشاركة يف املؤمتر مام يعزز آفاق  قوات 
العسكري بني هذه  املجال  التعاون والرشاكة يف 

الدول لتطوير قواتها املسلحة“.
خضم  يف  املؤمتر  انعقاد  أهمية  تكمن  أنه  وأكد 
من  املنطقة  تواجهها  التي  الحالية  الظروف 
اإلرهابية  التنظيامت  تشنها  وحروب  إضطرابات 

كداعش وغريها.
أهم  من  واإلرهاب  التطرف  أن  إىل  وأشار 
مام  املنطقة  تواجهها  التي  الرئيسية  التحديات 
القضاء  يتطلب  والتي  واستقرارها  أمنها  يهدد 
إىل  إضافة  مشرتكة  ودولية  عربية  جهودا  عليها 
إعداد  عىل  والرتكيز  املؤمترات  هذه  مثل  عقد 
أسباب  عىل  لنقف  مستضيفة  وافية  دراسات 
هذه الظاهرة الخطرية ونتائجها ووضع الدروس 
مخاطر  أي  مواجهة  يف  الحقا  منها  لالستفادة 

مشابهة قد تتعرض لها املنطقة مستقبال .
وأوضح أنه من أجل تحقيق االستقرار للمنطقة 

ملحاربة  املبذولة  الجهود  تتضافر  أن  يجب 
الجهود  تشمل  والتي  والتطرف  اإلرهاب  خطر 
واإلقتصادية  والعسكرية  واإلعالمية  الدبلوماسية 
والدينية من خالل الرتكيز عىل دور رجال الدين 
ومساهمتهم يف نرش قيم اإلسالم السمحاء الداعية 
إىل  إضافة  العنرصية  ونبذ  والسالم  للتسامح 
واإلسرتاتيجيات  املستفادة  الدروس  عىل  اإلطالع 

املتبعة حول العامل ملحاربة العنف والتطرف.
وأشار إىل أنه يف ظل هذه الظروف التي تواجهها 
ملراكز  والهام  املحوري  الدور  يربز  املنطقة 
وتطوير  تنمية  عملية  يف  املستفادة  الدروس 
القوات املسلحة من خالل بناء شبكة للمعلومات 
عىل  تعمل  بدورها  التي  املستفادة  والدروس 
تطوير التدريب والعقائد والتكتيكات العسكرية.

العسكرية مبستوياتها املختلفة  العقائد  وأكد أن 
اإلسرتاتيجية والعملياتية والتعبوية إمنا تبنى عىل 
الدروس  بينها  ومن  األساسيات  من  مجموعة 
احتوى  وما  العسكري  التاريخ  ويعد  املستفادة 
من دروس وعرب وتجارب وخربات مصدر ومرجع 
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رئيس لبناء العقيدة العسكرية وتطويرها ووضع 
بعقيدة  باألساس  ترتبط  التي  ومبادئها  آلياتها 

الدول السياسية. 
وقال سعادة مطر الظاهري نلتقي اليوم لنتبادل 
الخربات والدروس املستفادة يف مجال العمليات 
اإلرهاب  عىل  الحرب  وخاصة  التقليدية  غري 
والعمليات اإلنسانية وعمليات املعلومات وذلك 
للدول  املسلحة  القوات  قدرات  تعزيز  سبيل  يف 
وفق  والتدريب  التنظيم  مجال  يف  املشاركة 
مفهوم العمل يف اطار التعاون والتحالف الدويل 
لتحقيق السالم العاملي وأثنى سعادته عىل دور 
قواتنا املسلحة ومؤسساتنا الوطنية ودور القوات 
املسلحة األردنية والقوات األمريكية ومشاركتهم 
يف هذا املؤمتر من خالل عرض تجاربهم وخرباتهم 
املجال  يف  والرشاكة  التعاون  آفاق  لتعزيز 

العسكري بني الدول املشاركة.
التفاعل  جميعا  املشاركني  سعادته  وطالب 
بإيجابية لتحقيق األهداف التي رسمت للمؤمتر 
األسئلة  وطرح  البناء  النقاش  خالل  من  وذلك 

الهادفة.
املؤمتر  هذا  يف  اليوم  ونحن   ” سعادته  وقال 
دروسه  من  لنتعلم  نتأمله  املايض  عند  نقف 
السابقة ونستعد برؤية إستباقية ونتطلع بنظرة 
لقواتنا  ونجاحا  إرشاقا  أكرث  ملستقبل  إسترشاقية 
نعمل  واألمنية  الدفاعية  وأجهزتها  املسلحة 
كل  عىل  تطويرها  نحو  والعزمية  املثابرة  بروح 
أكرث  تصبح  حتى  املجاالت  كل  ويف  املستويات 
األمن  قتالية مبا يحقق  فعالية وجاهزية وكفاءة 

واألستقرار والسالم يف املنطقة والعامل ”.
الشكر والتقدير للحضور  واختتم كلمته بتوجية 

واملشاركني .. متمنيا للجميع النجاح والتوفيق . 
عيل  سامل  مطر  سعادة  الحفل  راعي  أخذ  ثم 
مع  تذكاريه  صورا  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري 

املحارضين املشاركني يف املؤمتر.
التي  للمؤمتر  األول  اليوم  جلسات  وبدأت 
تناولت عددا من أوراق العمل أهمها العمليات 
وسوريا  العراق  يف  داعش  ضد  العسكرية 
املتطرفة  املجموعات  العسكرية ضد  والعمليات 

حول  عمل  ورقة  إىل  إضافة  أفريقيا  شامل  يف 
ضد  املجتمع  تقويم  يف  األخالقية  الرتبية  أهمية 
مواجهة  أساليب  بعنوان  عمل  وورقة  التطرف 

الرتويج للتطرف.
جامع  إىل  الوفود  بزيارة  األول  اليوم  واختتم 

الشيخ زايد الكبري.
املسلحة  القوات  مؤمتر   ” بأن  بالذكر  جدير 
الخربات  تبادل  إىل  يهدف   ” املستفادة  للدروس 
واالستفادة من تجارب الدول األخرى ومشاركتهم 
العمليات  عن  الناتجة  املستفادة  الدروس  يف 
إىل  إضافة  والحديثة  التقليدية  غري  العسكرية 
تسليط الضوء عىل القضايا الراهنة و املشرتكة يف 
النظر بني  تبادل وجهات  املشاركة يف  املنطقة و 
استخالص  آليات  عىل  والتعرف  املشاركة  الدول 
تطوير  يف  ودورها  املستفادة  الدروس  وتحليل 
أعضاء  بني  اإلتصال  قنوات  وتعزيز  العقائد 
املستفادة  الدروس  يخص  فيام  املشاركة  الدول 

واملواضيع املشرتكة.
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من  انطالقا  التوظ يف  معارض  يف  املشاركة  تأيت 
العميق  املسلحة  والقوات  الدفاع  وزارة  إميان 
أبناء  إلطالع  الوطنية  ومسؤولياتهام  بدورهام 
الوطن عىل الفرص الوظيفية املتوفرة باعتبارهم 
والتقدم  البناء  لعملية  األساسية  الركيزة 
املتقدمني  من  ممكن  عدد  أكرب  واستقطاب 
للوظائف من الذكور واإلناث ممن تنطبق عليهم 

رشوط االلتحاق بالوظيفة.
واستقطب الجناح عددا من املواطنني واملواطنات 

ومثان  الدفاع  وزارة  إىل  االنتساب  يف  الراغبني 
والبحرية  الربية  القوات  منها  عسكرية  وحدات 
وجهاز  الرئاسة  وحرس  الجوي  والدفاع  والجوية 
املشرتك  والطريان  والسواحل  املنشآت  حامية 
بنت  خوله  ومدرسة  املشرتك  اإلمداد  وقيادة 

األزور العسكرية. 
وأكدت القوات املسلحة - عرب ممثليها يف معرض 
املؤسسة  صفوف  بني  االنخراط  أن   - التوظيف 
فريدة  ينطوي عىل سامت  يعد رشفا  العسكرية 
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بات  بحيث  اإلنسانية  اإلمارات  قيم  من  تنبع 
حيويا  مدخال  املسلحة  القوات  إىل  االنضامم 

ملستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.
رشحا  للزوار  العسكرية  الوحدات  ممثلو  وقدم 
وافيا حول الفرص املتوافرة يف كل وحدة وطبيعة 
التي  والدراسية  التدريبية  والربامج  بها  العمل 

يلتحق بها املنضمون إىل هذه الوحدات.
الطالب  املواطنني  املسلحة  القوات  ودعت 
لديها  املتنوعة  التدريب  برامج  إىل  لالنضامم 
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قدراتهم  تعزيز  من  املتقدمون  يتمكن  بحيث 
البدنية مع توافر النشاطات  النفسية ومهاراتهم 
الواسعة والرتقيات الدورية والتطور املستمر عىل 

املستويني العلمي والعميل.
القوات املسلحة يوفر  العمل يف  وأشارت إىل أن 
والرتفيع  للرتقي  واسعة  ومجاالت  مجزية  حوافز 
الكليات  يف  الدراسة  ملواصلة  إضافية  ومجاالت 
الوطنية  الجامعات  يف  أو  العسكرية  واملعاهد 
املهارات  لتطوير  منتظمة  دورات  عن  فضال 

العملية والعلمية.
وأكدت القوات املسلحة أن املشاركة يف املعارض 
من  عدد  أكرب  وتوظيف  استقطاب  إىل  تهدف 
الذكور  من  التعليمية  املراحل  خريجي  الطالب 
واإلناث .. مشرية إىل أن عملية تأهيل امللتحقني 

متت داخل الدولة وخارجها.
يف  مشاركتها  عرب   - املسلحة  القوات  ودعت 
املعرض - املواطنني لالنضامم إىل برامج التدريب 
من  املتقدمون  يتمكن  بحيث  لديها  املتنوعة 
مع  البدنية  ومهاراتهم  النفسية  قدراتهم  تعزيز 
الدورية  والرتقيات  الواسعة  النشاطات  توافر 
والتطور املستمر عىل املستويني العلمي والعميل.

املعريف  النهوض  عىل  املسلحة  القوات  وتعمل 
بأبناء الوطن من أجل القيام بدور فاعل وحقيقي 

يف بنائه لذلك مل تكتف بإتاحة فرص العمل وإمنا 
سبقتها بوضع خطط تأهيلية وتدريبية تتم وفق 
وجامعات  معاهد  يف  العاملية  املستويات  أعىل 
عنارص  توفر  يضمن  مبا  وخارجها  الدولة  داخل 
مفاتيح  متتلك  أن  اكتسبته  مبا  وقادرة  مؤهلة 

املستقبل وإدارته ملصلحة الوطن وسمو شأنه .
يذكر أنه شارك يف املعرض أكرث من 80 مؤسسة 
وذلك  الخاص  القطاع  ورشكات  حكومية  وجهة 
يف  املواطنة  والكوادر  الكفاءات  الستقطاب 

مختلف التخصصات.
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عىل  معسكرات  أربعة  إىل  املجندون  وتوافد 
مستوى الدولة، وهي معسكر ليوا يف مدينة زايد 
باملنطقة الغربية، ومعسكر العني، ومعسكر سيح 

اللحمة مبدينة العني، ومعسكر املنامة بعجامن.
الوطنية  الخدمة  فرتة  خالل  املجندون  ويخضع 

االسرتاتيجية املنشودة منه.
الشيخ  طيار  الركن  اللواء  قال  املناسبة  وبهذه 
رئيس  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  بن  أحمد 
هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، إن ما شهده 
من فخر وحامس وعزة ليس إال حصاد الهتامم 
العربية  اإلمارات  دولة  بشعب  الحكيمة  قيادتنا 
صفوف  إىل  لالنضامم  أبنائهم  وتوافد  املتحدة، 
بأبنائهم  إلميانهم  نتيجة  يأيت  الوطنية  الخدمة 
التي  واالزدهار  التنمية  مسرية  يدعمون  الذين 

يرضب بها املثل عىل املستوى العاملي.
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وهنأ 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  حفظه 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
التحاق  عىل  اإلمارات،  حكام  السمو  أصحاب 
اآلالف من أبناء اإلمارات بدفعة جديدة للخدمة 
القوات  منظومة  من  جزءاً  ليكونوا  الوطنية 
معاهدين  عزته،  ورمز  الوطن  درع  املسلحة، 
لدولتنا حتى  يكونوا حامة حقيقيني  بأن  قيادتنا 

تظل رايتها خفاقة عالية.
بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وأعرب 
بجميع  واعتزازه  فخره  عن  نهيان  آل  طحنون 
بصفوف  التحقوا  الذين  اإلمارات  وبنات  أبناء 
بكل  الوطن  نداء  لتلبية  الوطنية  الخدمة 
العربية  اإلمارات  لدولة  واالنتامء  الوالء  معاين 
وتطبيق  تنفيذ  يف  وتعاونهم  وقيادتها  املتحدة 
مؤكداً  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  قانون 
أوىل  خطوة  يعد  الربنامج  هذا  يف  انخراطهم  أن 
وأساسية لتنمية القدرات ورفع الكفاءات القتالية 
وأهداف  اسرتاتيجية  وفق  اإلمارات  أبناء  لدى 

ذات معايري عاملية.
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استقبال  قد  والعني  اللحمة  سيح  معسكرا  كان 
منذ  توافدوا  الذين  السابعة  الدفعة  مجندي 
الصباح الباكر لتلبية نداء الوطن، حيث أجريت 
لهم الرتتيبات املعتادة النضاممهم وبدء التدريب.

وسيتلقى املجندون خالل فرتة التدريب تدريبات 
عسكرية وميدانية مختلفة، ومتارين لياقة بدنية، 
وجسدية منوعة إىل جانب العديد من املحارضات 
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وفقاً  تطويره  تم  متكامل  تدريبي  برنامج  إىل 
حرص  يؤكد  مام  العاملية  املامرسات  ألفضل 
االرتقاء  عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
باملنظومة التدريبية للربنامج وتطويرها وتعزيزها 
األهداف  تحقيق  لضامن  املستوى  عالية  مبناهج 
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مدربني  أيدي  عىل  سيتلقونها  والوطنية  األمنية، 
متخصصني بهدف تعزيز القيم الوطنية وترسيخ 

معنى الوالء واالنتامء للوطن.
فرحتهم  عن  الدفعة  بهذه  امللتحقون  وعرب 
والذود  الوطن،  خدمة  واجب  بأداء  وسعادتهم 
عنه استجابة لنداء صاحب السمو الشيخ خليفة 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
السمو  وصاحب  الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله، 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
للقوات املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات.
وأضافوا إنه لرشف لهم أن يكونوا يف هذه الدفعة 
من الخدمة الوطنية واالحتياطية يف البالد متمنني 
عليهم  ستضفي  التي  املهارات  كل  يكتسبوا  أن 
إىل  وأشاروا  حياتهم..  يف  اإليجابيات  من  الكثري 
التجنيد  مركز  لدخول  للغاية  متحمسون  أنهم 
أن  عىل  فرتة  ومنذ  حريصون  وأنهم  لهم  املقرر 
يكونوا جاهزين ومستعدين الجتياز هذه الدورة 
ألنه  ذلك  عىل  الشباب  يحفزون  ما  دامئاً  وهم 

الواجب  يف  يشاركوا  أن  الوطن  أبناء  لكل  رشف 
الوطني واالنتساب للخدمة الوطنية.

�'"� +�.��
ويف املنطقة الغربية استقبل معسكر ليوا لتدريب 
من  السابعة  الدفعة  الوطنية  الخدمة  منتسبي 
الخاصة،  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  مجندي 
متطلبات  وتسليمهم  تسجيلهم  تم  حيث 
بهم،  خاصة  وعهدة  مالبس  من  املجندين 
وتعريفهم باملعسكر والنظام الداخيل إضافة إىل 
افتتاح  قبل  املدربني  قبل  من  محارضات  تنظيم 

الدورة التدريبية.
ومنظمة  جيدة،  بصورة  االلتحاق  عملية  وجرت 
االستقبال  مرحلة  من  ابتداء  والتزام  ضبط  من 
والتسجيل مروراً بجميع مراحل التدريب، ويعترب 
مجند  يكون  حتى  التدريب  أساسيات  من  ذلك 
عىل  ونفسياً  جسدياً  قادراً  الوطنية  الخدمة 
تحمل أقىص الضغوط البدنية والعقلية والنفسية 
دون فقدان قدرته عىل تطبيق مهاراته وتأهيله 

للمستقبل، جندياً احتياطياً يحمي وطنه.
وأشاد املجندون وأولياء األمور بتوجيهات القيادة 
الوطنية  الخدمة  معسكرات  بإقامة  الرشيدة 

العسكرية  املهارات  عىل  الشباب  لتدريب 
وإعدادهم عسكرياً للذود عن حياض الوطن.

���6$�� 2���; ?�+�
املنامة  ،  تدريب  مركز  استقبل  عجامن  ويف 
الوطنية،  للخدمة  السابعة  الدفعة  مجندي 
والتي تشمل فئة املوظفني من الذكور إضافة إىل 
خريجي الكليات والجامعات حيث كان الحامس 
عنواناً عريضاً بعد أن أمتت مراكز التدريب كافة 
الخدمة  بأداء  املشمولني  الستقبال  استعداداتها 
الوطنية الذين توافدوا منذ ساعات الصباح األوىل 
إىل  واالنضامم  الالزمة،  اإلجراءات  من  لالنتهاء 

أفراد الدفعة املؤدية للخدمة الوطنية.
واألفراد  والضباط  املجندين  الحامس  وشمل 
كافة إلنجاز عملية  اإلمكانات  فجميعهم سخروا 
لحظة  منذ  عناء  دون  من  املجندين  استقبال 
ثم  التسجيل،  إكامل  حني  إىل  املعسكر  دخولهم 
تقسيم املجندين إىل مجموعة من الرسايا، توىل 
عهداتهم  وتسليمهم  عليها  اإلرشاف  املدربون 
بهم،  الخاصة  العسكري  التدريب  ومستلزمات 
ثم اصطحابهم يف جولة تعريفية مبرافق املعسكر 

انتهت بتوزيعهم عىل املساكن الداخلية.
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الذين  للمجندين  رئيسيا  عنوانا  الحامس  وكان 
أقدموا عىل االنضامم إىل صفوف القوات املسلحة 
ملصلحة  ووقتهم  مسؤولياتهم  مرسخني  تطوعا 
اإلعالن  تم  أن  بعد  وعزمية  إرصار  بكل  الوطن 
الثانية  للدفعة  التسجيل  طلبات  إستقبال  عن 
العمرية 30 وحتى  الفئة  املواطنني من  إللتحاق 
40 سنة بشكل إختياري نظرا للرغبة التي أبدوها 
والتجاوب الكبري ألبناء اإلمارات مبختلف فئاتهم 
واعتزاز  فخر  بكل  الوطن  خدمة  تجاه  العمرية 
والنفيس ألجل  الغايل  تقديم  تردد يف  أي  ودون 

وطنهم .

وقدم املجندون عرضا عسكريا ملا تضمنه الربنامج 
أكسبتهم  وأمنية  عسكرية  متارين  من  التدريبي 
وتنمية  تهيئة  عن  فضال  املطلوبة  املهارات  أعىل 
ورفع  للمجندين  الصحية  والحياة  األساليب 

لياقتهم البدنية والصحية .
وهنأ اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
آل نهيان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وأخيه  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
أعضاء  السمو  املسلحة وأصحاب  للقوات  األعىل 
بهذه  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 
الخريجني  بانتامء  مشيدا   .. الوطنية  املناسبة 
ووطنيتهم ومعنوياتهم العالية التي بدت واضحة 
معسكر  يف  تواجدهم  عىل  األوىل  الدقائق  منذ 
التدريب مؤكدا التزام هؤالء الرجال بالثقة التي 
أولتها لهم قيادتنا الحكيمة يف املحافظة عىل ثروة 

هذا البلد .
تجدر اإلشارة إىل أنه منذ اللحظة األوىل لإلعالن 
رجال  توافد   .. للتطوع  التسجيل  باب  فتح  عن 
اإلمارات لينالوا رشف االلتحاق بالخدمة الوطنية 
الطبية  اللياقة  لرشوط  استيفائهم  بعد  وذلك 
وموافقة لجنة الخدمة الوطنية واإلحتياطية علام 
الوطنية  بالخدمة  اإللتحاق  متطلبات  من  بأن 
حصول  إختياري  بشكل  تأيت  والتي  التطوعية 
املوظفني عىل عدم مامنعة من جهات عملهم يف 
تدريبيا  برنامجا  تتضمن  التي  بالدورة  اإللتحاق 
مدته 15 أسبوعا بغض النظر عن املؤهل الدرايس.
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ديسمرب  انطلقت يف شهر  التي  املبادرة  وتتزامن 
2016 مع أجندة منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة لتتوافق املواضيع املطروحة مع املبادرات 

والحمالت والفعاليات العاملية.
موضوع  عىل  املبادرة  من  األول  الشهر  ويركز 
األمراض  من  الوقاية  بهدف  البدنية  اللياقة 
واالرتقاء بصحة الجسم من خالل جهود مشرتكة 
ومنظمة تنفذ عىل مدار العام وتعمل الحد من 
التي يواجهها أفراد املجتمع  التهديدات الصحية 
وبعض  السليمة  الصحية  السلوكيات  ودعم 

الطرق البسيطة العالجية.
بنت مبارك رئيسة  الشيخة فاطمة  وكانت سمو 

ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  العام  النسايئ  االتحاد 
لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية  التنمية 
والطفولة قد أكدت أن هذه املبادرة جاءت لنرش 
ملدة  املواطنني  بني  والرياضية  الصحية  الثقافة 
عام كام وهي أول حملة تربط الرياضة بالصحة 
منظمة  وتعتمدها  الوطن  مستوى  عىل  وتكون 

الصحة العاملية.
وبهذه املناسبة .. أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد 
بن  زايد  مؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل 
واإلنسانية  الخريية  لألعامل  نهيان  آل  سلطان 
أهمية  عىل  الريايض  أبوظبي  مجلس  رئيس 
هيئة  اطلقتها  التي  أمانة“  ”جسدك  مبادرة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية تحت رعاية القيادة 
العامة للقوات املسلحة والتي متثل ركيزة رئيسية 
لتغيري  املجتمع  فئات  لعموم  حقيقية  ودعوة 
عىل  واالعتامد  اليومية  الحياة  وسلوكيات  امناط 
من  الحد  يف  تساهم  نافعة  ايجابية  مامرسات 

الظواهر السلبية والعوائق الصحية.
وأشاد سموه بالدور البارز للقيادة العامة للقوات 
والصحية  التوعوية  املبادرات  بإطالق  املسلحة 
تساعد  التي  املجتمعية  التثقيفية  والربامج 
بأفضل  الوطن  أجيال قادرة عىل خدمة  لتخريج 

صورة. 
وأوضح سموه أن اهتامم هيئة الخدمة الوطنية 
والربامج  املبادرات  هذه  مبثل  واالحتياطية 
الداعمة ملجتمع واع ومثقف رياضياً وصحياً تنم 
عن درايتها التامة برضورتها القصوى ومسؤوليتها 
املشرتكة مع كافة الجهات واملؤسسات الحكومية 
الصحية  املفاهيم  ترسيخ  نحو  والخاصة 
.. معرباً عن اعجابه بدور  والسلوكيات االيجابية 
املبادرة يف تحديد اهدافها عرب برامجها التي متتد 
تثقيفية  برامج  شهر  كل  يف  وتقدم  كامل  لعام 
لرفع مستوى الوعي بأهمية ودور الرياضة والتي 
تساهم حتام يف توعية فئات املجتمع عىل اتباع 
سلوكيات  وتغيري  الصحية  اليومية  املامرسات 

الحياة اليومية نحو واقع أفضل.
املبادرات  هذه  مبثل  نفتخر  ”إننا  سموه  وقال 
الرياضة  التخاذ  واملشجعة  والبناءة  الطموحة 
والنمط  االسلوب  لتغيري  االمثل  الحياة  وسيلة 
ملثل  رئييس  اعتبار  وضع  يتطلب  الذي  اليومي 
اهدافها  لتحقيق  اغفالها  وعدم  املبادرات  هذه 
وتحسني  الثقايف  الوعي  مستوى  لرفع  الرامية 

اللياقة البدنية والحد من افة االمراض املزمنة“.
وتبدأ املبادرة أوىل مواضيعها بالرتكيز عىل الجانب 
تعتمد  بحياة  للبدء  دعوة  يف  والحريك  الريايض 
املامرسات  يف  منتظامً  إسلوباً  والنشاط  الحركة 
ومنط الحياة اليومي .. مركزة بصورة واضحة عىل 
أن بداية التغيري البد أن تبدأ بالنهوض الصحيح 
معدل  برفع  وااللتزام  الحركة  خالل  من  بالبدن 
األنشطة  من  العديد  خالل  من  اليومي  النشاط 
الهوائية  الدراجة  الرياضية مثل ركوب  واأللعاب 
ومتارين  بحذر  األثقال  ورفع  وامليش  والجري 
املعدة وغريها  ومتارين  كالضغط  البدنية  اللياقة 

من التامرين.
ويأيت تبني هذه املبادرة بعد النجاح امللموس ملا 
تم تطبيقه من مامرسات وأنظمة صحية وغذائية 

عىل الربنامج الخاص مبجندي الخدمة الوطنية.
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نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ  سمو  وشهد 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 
رئيس  واإلنسانية  الخريية  لألعامل  نهيان  آل 
محمد  بطولة  ختام  الريايض  أبوظبي  مجلس 

بن زايد للجيوجيتسو التي فازت قيادة القوات 
وحصلت  للبطولة  العام  التفوق  بدرع  الربية 
بكأس  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قيادة 
املركز الثاين فيام فاز املركز الثالث قيادة حرس 

الرئاسة وفاز بجائزة الفريق املثايل قيادة كلية 
زايد الثاين العسكرية.

نهيان  نهيان بن زايد آل  الشيخ  وحرض سمو 
التي  خمسة نزاالت مختلفة ختامية للبطولة 
القوات  وافرع  وحدات  جميع  فيها  شاركت 
العمرية  الفئات  لجميع  وكانت  املسلحة 

واالوزان املختلفة.
بتتويج  زايد  بن  نهيان  الشيخ  سمو  وقام 
والفضية  الذهبية  بامليداليات  الفائزين 

والربونزية الصحاب املراكز الثالثة االوىل.
واسفرت نتائج النزاالت - التي متيزت بالقوة 
واالثارة والندية بني املشاركني لجميع الفئات 
واألوزان املختلفة - ففي وزن 70  كجم للفئة 
فاز   ” االبيض  الحزام   ” سنة   29 اىل   18 من 
باملركز االول سيف الطنيجي من قيادة القوات 
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الربية.. ويف وزن 76 كجم ” الحزام االبيض ” 
فاز بامليدالية الذهبية فهد الزعايب من قيادة 
القوات البحرية.. ويف وزن 88 ” الحزام االبيض 
” متكن محمد البلويش من مديريات القيادة 
 82 وزن  ويف  املستقلة..  والوحدات  العامة 
االول  املركز  احرز   ” االبيض  ”الحزام  كجم 
خالد الدرميك من قيادة القوات البحرية.. ويف 
وزن 82 كجم ”الحزام االزرق ” متكن سعود 
الحامدي من احراز املركز االول بعد منافسة 
 88 وزن  ويف  االخرين..  املنافسني  من  قوية 
كجم ” الحزام االبيض ” نجح يف احراز الذهبية 
مديريات  من  البلويش  محمد  االول  واملركز 

القيادة العامة و الوحدات املستقلة . 
متكن   ” االبيض  الحزام   ” كجم   94 وزن  ويف 
احراز  من  الربية  القوات  من  عباس  عيل 
املركز االول لهذه الفئة.. ويف وزن 100 كجم 
من  حميد  عبدالله  نجح   ” االبيض  الحزام   ”
و  للمنصة  الصعود  من  الربية  القوات  قيادة 
 100 ال  فوق  وزن  ويف  االول..  املركز  احرازه 
كجم ”الحزام االبيض ” توج نارص القطان من 

قيادة القوات الربية باملركز االول .
ويف فئة االساتذة 1 للفئة العمرية من 30 اىل 
االبيض  ”الحزام  كجم   64 وزن  ويف  سنة   34
احراز  من  الهاشمي  عبدالعزيز  متكن   ”
زين  كجم متكن   76 وزن  ويف   .. االول  املركز 
من  الجوية  القوات  قيادة  من  الكريب  الله 
االول.. ويف وزن 88 كجم متكن  املركز  احراز 
العامة  القيادة  مديريات  من  النقبي  سيف 
والوحدات املستقلة من التفوق يف هذه الفئة 

واحراز املركز االول..
من  محمد حسن  متكن  كجم   100 وزن  ويف 
مديريات القيادة العامة و الوحدات املستقلة 

من احراز املركز االول . 
ويف   2 لالساتذة  عاما   35 العمرية  الفئة  ويف 
محمد  االول  املركز  احرز  كجم   64 وزن 
وزن  ويف  الربية..  القوات  قيادة  من  الربيعي 
قيادة  من  البلويش  عيىس  حميد  متكن   76
الفئة.. ويف  احراز ذهبية هذه  الربية  القوات 
الدرميك  الفئة خالد  بهذه  فاز  وزن 82 كجم 
من قيادة القوات البحرية.. ويف وزن 94 كجم 
الكعبي من  التفوق كان من نصيب عبدالله 
 100 فوق  وزن  ويف  الجوية..  القوات  قيادة 
من  النعيمي  خالد  االول  املركز  احرز  كجم 

قيادة القوات الربية.
ويف الفئة العمرية من 18 اىل 29 سنة للحزام 
االزرق ويف وزن 70 االول من نصيب ضاحي 
وزن  ويف  الرئاسة..  حرس  قيادة  من  الثمريي 
82 كجم احرز املركز االول جاسم سعيد من 
قيادة القوات الجوية.. ويف وزن فوق 94 كجم 
قيادة  من  املزروعي  خالد  االول  املركز  احرز 

حرس الرئاسة.

ويف احزمت البنفسجي والبني واالسود لوزن 
نارص  محمد  احرزه  االول  املركز  كجم   82
وزن  ويف  الرئاسة..  حرس  قيادة  من  القبييس 
الكتبي  لفيصل  ذهب  االول  املركز  كجم   94

من قيادة حرس الرئاسة.  
يف  واملشاركون  املسوؤلون  اشاد  جانبهم  من 
السمو  لصاحب  الكرمية  بالرعاية  البطولة 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
للقوات املسلحة  القائد األعىل  نائب  أبوظبي 
ودعمه  سموه  جهود  ان  مؤكدين  للبطولة.. 
الكبري كان لهام بالغ األثر يف تقدم اللعبة عىل 

املستويني املحيل والعاملي.
الذي  الكبري  الفني  باملستوى  اشادوا  كام   
ما  مشاركة  ان  منوهني  البطولة  إليه  وصلت 
افرع  مختلف  من  العب   7000 عن  يقرب 
القوات املسلحة يعكس مدى حب العسكريني 

والقادة لهذه الرياضة وحرصهم عىل دعمها.
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أحمد عبد الرحمن أحمد 
الطنيجي

عبدالله محمد عيىس عبيد 
الكعبي

عبد الحميد سلطان عبدالله 
إبراهيم الحامدي

أحمد راشد سامل عيل 
املزروعي 

محمد عيل زينل البستيك
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البستيك،  زينل  عيل  محمد  هم:  والشهداء 
وأحمد  الكعبي،  عبيد  عيىس  محمد  وعبدالله 
عبدالرحمن  وأحمد  املزروعي،  عيل  سامل  راشد 
سلطان  وعبدالحميد  الطنيجي،  كليب  أحمد 
عبدالله إبراهيم الحامدي، وكانوا مكلفني بتنفيذ 
مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية يف جمهورية 
أفغانستان، وقضوا نحبهم نتيجة التفجري اإلرهايب 
الذي وقع يف مقر محافظ قندهار يف أفغانستان. 
ونعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الحزن  ببالغ  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان 
واألىس نخبة من أبناء الوطن األبرار، ودعا سموه 

بالرحمة واملغفرة لهم.
وأمر سموه يف بيان لوزارة شؤون الرئاسة بتنكيس 
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واملؤسسات  والدوائر  الوزارات  جميع  يف  األعالم 
الحكومية يف جميع أرجاء الدولة ملدة ثالثة أيام 
أرواحهم  قدموا  الذين  الواجب  لشهداء  تكرمياً 

الطاهرة دفاعاً عن اإلنسانية.
ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعاه الله، شهداء الوطن األبرار الذين 

لقوا ربهم يف االعتداء اإلرهايب الغاشم ا
قيادة  اإلمارات  دولة  فخر  عن  سموه  وأعرب 
يقوم  التي  الجليلة  اإلنسانية  باألدوار  وشعباً 
أن  مؤكداً  العامل،  من  مكان  كل  يف  أبناؤها  بها 
اإلرهاب اآلثم ال يعرف معنى اإلنسانية وال قيمها 
كبريهم وصغريهم،  الناس  بني  يفرق  وال  النبيلة، 
من  الغاشمة  يده  لتطال  أعاملهم،  بني  مييز  وال 
نذروا أنفسهم للخري، ومل يتأخروا يف بذل أرواحهم 
سالم  رسالة  توصيل  سبيل  يف  الزكية  ودمائهم 

وخري إىل العامل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
العمل  شهداء  فخر  بكل  اليوم  «ننعى  مكتوم.. 
اإلنساين اإلمارايت يف جمهورية أفغانستان.. شهداء 
ختموا حياتهم وهم يسعون إىل خدمة الضعفاء 
إمارات  أن  سموه  وأكد  واملحتاجني».  واألطفال 
قطعته  الذي  عهدها  عىل  دامئاً  ستبقى  الخري 
الوقوف  الذي تسري عليه يف  النهج  وستظل عىل 

إىل جانب كل محتاج.
وأضاف سموه أن «شعب اإلمارات فخور بأبنائه 
اليوم  رأسه  ويرفع  اإلنساين،  املجال  يف  العاملني 
اإلنسانية  اإلنسانية..  سبيل  يف  شهداء  لتقدميه 

التي ال يعرفها اإلرهابيون».
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
للقوات املسلحة أن األعامل اإلرهابية الغادرة لن 
العربية  اإلمارات  دولة  وإرصار  عزمية  من  تنال 
املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
عىل  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
العطاء  وبذل  األمل  وغرس  الخري  زرع  مواصلة 
والشعوب  للدول  واملساعدة  العون  يد  ومد 

املحتاجة.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه سموه  من 
جمهورية  رئيس  غني  أرشف  محمد  الرئيس 
أفغانستان اإلسالمية أعرب فيه عن خالص عزائه 
اإلمارات  أبناء  من  عدد  استشهاد  يف  ومواساته 
األفغانية  قندهار  يف  الغادر  اإلرهايب  التفجري  يف 
تنفيذ  عىل  باإلرشاف  مكلفني  كانوا  والذين 
يف  والتنموية  والتعليمية  اإلنسانية  املشاريع 
بأن  متنياته  عن  وأعرب  أفغانستان..  جمهورية 
مينَّ الله عز وجل عىل املصابني بالشفاء العاجل.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 
نهيان «إن قوى الرش التي تقف وراء هذا العمل 
البناء  قطار  يشق  أال  تتمنى  الجبان  اإلرهايب 
والتنمية والخري طريقه يف أفغانستان وال يرسها 
يف  املرشقة  والحياة  واالبتسامة  الفرح  ترى  أن 
وجوه الشعب األفغاين، لكننا بعون الله وتوفيقه 
مستمرون يف تقديم املشاريع الخريية واإلنسانية 
والتفاؤل  األمل  نرش  عىل  وعازمون  والتنموية، 
والخري أينام تواجدنا، وهو نهجنا الثابت وإمياننا 

الراسخ الذي لن نحيد عنه أبداً».
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بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي،  محمد 
بن حمد  الشيخ محمد  الشارقة، وبحضور سمو 
يف  العزاء  واجب  الفجرية،  عهد  ويل  الرشقي، 
املزروعي  راشد  أحمد  واإلنسانية،  الوطن  شهيد 
الذي ارتقى إىل العال مع عدد من إخوانه شهداء 
التفجري  جراء  نحبهم  قضوا  الذين  اإلنسانية 
اإلرهايب الغادر الذي استهدف مقر وايل قندهار 
يف أفغانستان. وأعرب سموه خالل زيارته مجلس 
بإمارة  الحلو  وادي  منطقة  يف  الشهيد  عزاء 
مواساته  وصادق  تعازيه  خالص  عن  الشارقة، 
ألرسة وذوي الشهيد، سائالً الله العيل القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم ذويه جميل الصرب والسلوان.
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محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
أن  الفجرية  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  الرشقي 
دولة اإلمارات تقف اليوم أمام العامل بأرسه لرتوي 
قصصا بطولية يسطرها أبناؤها النجباء يف البذل 
للقضايا  نرصة  والدم  بالروح  والتضحية  والعطاء 

اإلنسانية.
أبطال  الخري  شهداء  ندفن  «ونحن  سموه  وقال 
استشهدوا  الذين  اليوم  واإلنساين  الخريي  العمل 

وجهودهم  النرية  بصامتهم  نرتقب  قندهار  يف 
عاليا».  الوطن  راية  لرفع  بذلوها  التي  الكبرية 
الرجال  هم  اليوم  اإلمارات  شهداء  أن  وأضاف 
األوفياء الذين حملوا أرواحهم عىل أكفهم وبذلوا 
اإلمارات  راية  تبقى  أن  أجل  من  رخيصة  الروح 
يف  تضحياتهم  نستذكر  فدامئا  وخالدة..  مرفوعة 
الدفاع عن نرصة الحق بجانب إخوانهم يف اليمن.

ومثن سموه عاليا الدور اإلنساين الكبري الذي كان 
إنسانية  مهمة  يف  وهم  الخري  شهداء  به  يقوم 
ليعلم  الشقيق  األفغاين  الشعب  لدعم  جليلة 
الجميع أن دولة اإلمارات لن تتواىن عن االستمرار 
املنكوبة  األماكن  إعامر  إلعادة  العون  يد  مد  يف 
ماضية بخطى راسخة لقهر قوى الظالم واجتثاث 

اإلرهاب من خالل نرش التنوير والبناء والسالم.
وقال سموه إن دولة اإلمارات تبنت منذ تأسيسها 
الخري  وتقديم  اإلنساين  العطاء  عىل  قامئا  نهجا 
تتباهى  منارة  فأضحت  مقابل  دون  للجميع 
التي مل تقترص عىل  بإنجازاتها  العامل  بها شعوب 
النهضة الحضارية الشاملة بل تعدت إىل منظومة 
من القيم واملبادئ العريقة يف تقديم املساعدات 

اإلنسانية ومواد اإلغاثة للصديق والشقيق.
وأكد سموه أن كل هذا يأيت ترجمة لرؤية مؤسس 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  الدولة 
نهيان طيب الله ثراه، واستكامال ملسرية صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة حفظه الله من خالل تكريسه للمسؤولية 
والتي  الدولة،  يف  التطوعي  والعمل  املجتمعية 
عليها  يرشف  الخريي،  للعمل  قاطرة  أصبحت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
العامل  يف  بل  فحسب  املنطقة  يف  ليس  املسلحة 

كله.
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأضاف 
مبثابة  جاءت  الخري»  «عام  مبادرة  أن  الرشقي 
تصديق للعهد الذي تبنته الدولة يف نرش العمل 
املحتاجة  الشعوب  إىل مختلف  الخريي ووصوله 
ومبادرات اإلمارات اإلنسانية الكثرية وخاصة تلك 
سمو  برئاسة  األحمر  الهالل  هيئة  تتبناها  التي 
الحاكم  نهيان ممثل  الشيخ حمدان بن زايد آل 
اإلنساين  العطاء  مجاالت  يف  الغربية  املنطقة  يف 
من  املزيد  نحو  الهيئة  ملسرية  الدائم  وتوجيهه 
الخرية  اإلنسانية  املساعدات  يف  والتميز  األداء 

الباعثة لألمل.
وقت  أي  من  أقوى  اليوم  «إننا  سموه  وقال 
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مىض إننا اليوم منيض قدما نحو تحقيق أهدافنا 
وبفكر  قيادتنا  بحكمة  متسلحني  أكرث  اإلنسانية 
شبابنا وتضحيات أبنائنا، ولن نعرف اليأس كام مل 
نعرفه من قبل ولن نرتاجع لحظة عن مرشوعنا 
أهدافه  بنبل  عامليا  بات  الذي  الكبري  الوطني 
واتساع رقعته الجغرافية ولنا يف دماء أبطالنا التي 
يبذلوها هنا وهناك النرباس الذي ييضء طريقنا، 
يهتدي  منارة  صارت  دولة  إىل  العامل  ويعرف 

بهديها الجميع».
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صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 
ان دولة اإلمارات بقيادة صاحب الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب 
نائب  مكتوم  ال  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
العىل  القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
للقوات املسلحة قدمت للعامل ولإلنسانية الكثري 
تقديم  يف  الله  بإذن  وستستمر  تقدم  زالت  وال 

الخري والعطاء والبذل .
رواد  الرجال  هؤالء  استشهاد  ان   » سموه  وقال 
لعمل  انفسهم  نذروا  الذين  والعطاء  الشموخ 
وعزما  ثباتا  اال  االمارات  اهل  يزيد  لن  الخري 
ومد  وعروبتهم  ودينهم  بلدهم  شأن  رفع  نحو 
لروح  صادقة  وترجمة  والعطاء  املحبة  جسور 
اإلمارات النابضة بالعروبة واالسالم ومد يد العون 

للمحتاجني يف شتى بقاع األرض» .
وأضاف سموه « ان األمم متتحن .. وهذا امتحان 
فخرنا  مبعث  الشهداء  هؤالء  يف  مصابنا  يف  لنا 
من  بأحرف  اسامءهم  يسطرون  وهم  واعتزازنا 
العمل  مجال  يف  املجيد  االمارات  تاريخ  يف  نور 
اإلنساين « ..داعيا الله ان يحفظ االمارات وشعبها 

الويف.
شهداء  وذوي  أنفسنا  نعزي   » سموه  وقال 
والخيانة  الغدر  يد  اغتالتهم  الذين  اإلنسانية 
أثناء قيامهم بواجبهم اإلنساين .. قدموا ارواحهم 
وحياتهم وهم يقومون بأجل وأعظم عمل وهو 
يف  إلخوانهم  واملساعدة  العون  يد  ومد  تقديم 
يتغمد  أن  تعاىل  الله  داعيا   » واإلنسانية  الدين 
يسكنهم  وأن  رحمته  بواسع  االنسانية  شهداء 
فسيح جناته مع الشهداء والصديقني واألبرار وأن 

يلهم ذويهم الصرب والسلوان.
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رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  نعت 
ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  العام،  النسايئ  االتحاد 
لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية،  التنمية 
، وهم ميدون  الخمسة  الوطن  والطفولة شهداء 

يد العون واملساعدة اإلنسانية للشعب األفغاين.
كانوا  األبرار  شهداءنا  إن   »  : سموها  وقالت 
والتعليمية  اإلنسانية  املشاريع  بتنفيذ  مكلفني 
امتدت  وقد  أفغانستان  جمهورية  يف  والتنموية 
العمل اإلنساين،  الغدر وهم يف ميدان  إليهم يد 
ويشهد لهم العامل بأنهم مل يكونوا إال رسالً للعون 

واملساعدة ملن يحتاج إليها».
بقيادة صاحب  اإلمارات  دولة  أن  وشددت عىل 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
والويف  املخلص  وشعبها  الله»،  «حفظه  الدولة 

التزاماتها  مواصلة  نحو  راسخة  بخطى  ماضية 
اإلنسانية، وأن األعامل الجليلة والتضحيات التي 
واإلرادة  بالعزمية  متدنا  األبرار  أبناؤنا  يسطرها 
واجتثاث  الظالم  قوى  لقهر  والتصميم  الصلبة 

منابع الرش.
وأعربت سموها عن فخر اإلمارات بهذه الكوكبة 
من أبنائها الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب 
املساعدات  برامج  ضمن  إنسانية  مهمة  يف 
لدعم  اإلمارات  دولة  خصصتها  التي  اإلنسانية 

الشعب األفغاين.
وعربّت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن بالغ 
وعائالت  وزوجات  ألمهات  ومواساتها  تعازيها 
صفحة  اإلنساين  بعملهم  سجلوا  الذين  الشهداء 
مضيئة عىل طريق املجد والفداء وألبناء اإلمارات 
ورفع  اإلنساين  العمل  نحو  للسري  خالداً  طريقاً 

راية الدولة عالية حول العامل.
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وجاء انشقاق القبائل اليمنية عن ميليشيا الحويث 
واملهمة  املؤثرة  األسباب  أحد  االنقالبية  وصالح 
الجيش  يحققها  التي  الحاسمة  االنتصارات  لتلك 
واملقاومة الشعبية يف اليمن وذلك بعد أن تأكدت 
من  املدعومة  الحوثية  امليليشيا  أن  القبائل  تلك 
املخلوع صالح جاءت لتحقيق أجندات خارجية 

لن يجني منها اليمن سوى الندامة والخرسان.
اليمنية خالل األيام  القبائل  وأعلنت العديد من 
املاضية انشقاقها عن ميليشيات الحويث واملخلوع 
القبائل  تلك  وأوضحت   .. االنقالبية  صالح 
االنقالبية  امليليشيات  حقيقة  اكتشفت  أنها 
يف  املتمثلة  وأهدافها  وانتهاكاتها  ومامرساتها 
التسلط والسيطرة عىل مؤسسات الدولة وإشاعة 
إىل  ..مشرية  والقتل  واالحتكار  والغالء  الفقر 
مواقفهم  يراجعون  جعلتهم  املعاناة  هذه  أن 
مساندة  يف  املتمثل  الخطأ  استدراك  ويحاولون 

تلك امليليشيات.
متكنت قوات الرشعية اليمنية ممثلة يف قوات 
اليمني  الوطني  والجيش  الشعبية  املقاومة 
بدعم من قوات التحالف العريب من السيطرة 
عىل كامل مديرية ذباب واملناطق املحيطة بها 
يف عملية كان للقوات املسلحة االماراتية دور 

رئييس يف انجاحها.
اليمني  الجيش  يف  الرابعة  املنطقة  قائد  وأكد 
له  ترصيحات  يف  اليافعي  سيف  أحمد  اللواء 
ضمن  العاملة  االماراتية  املسلحة  القوات  أن 
قوات التحالف العريب إلعادة الرشعية يف اليمن 
قدمت مبا متتلكه من خربات وقدرات متنوعة 
االسناد الفعال لقوات املقاومة والجيش اليمني 
واملخلوع  الحويث  ميليشيا  دحر  يف  ساهم  ما 

املحيطة  واملناطق  ذباب  مديرية  من  صالح 
بها مبا يف ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة 
والسنرتال  والنمر  الخزان  وجبال  ذباب  جبال 

والعمري.
تحرير  إن  اليافعي  سيف  أحمد  اللواء  وقال 
الواسعة  العمليات  ضمن  جاء  ذباب  مديرية 
التي تشنها قوات الرشعية مدعومة من قوات 
اليمني  الرتاب  كامل  لتحرير  العريب  التحالف 
تعنت  بعد  وذلك  اليمنية  السواحل  خاصة 
ورفضهام  صالح  واملخلوع  الحويث  ميليشيا 
السياسية  واملبادرات  السلمية  الحلول  جميع 

املختلفة.



33

 �;����<� +$QR� 34N��
 �"C�0I F��	�.� k�'�

`�6$�� `�� %��= ��	
 �N��$	& �;����<� +$QR� 34N�� �r"1 J�W��
 5� ��?� ���-�� 5$"�� �! �"�.<�� �"m�I<�

 `�6$�� `�� �-H6� �! +=w� �"C�0Z�� F��	�.$��
.�,�W ��7�(�8� �	�d�& ���; ����

 �6$� 3�U.�
 5� �0��

 �"P"�� j,	
 �m'���

 g1�6$� q��W�
 �"�����

حذر مسؤول ميني من عبث مليشيا الحويث 
وصالح االنقالبية مبناهج التعليم املعتمدة 
الحكومة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 

الرشعية ودس مفاهيم مرفوضة .
املدير  باسليم  محمد  الدكتور  وقال 
التنفيذي للمؤسسة العامة ملطابع الكتاب 
املدريس أن مليشيا الحويث وصالح االنقالبية 
عام  يف  املعتمد  املنهج  يف  بالعبث  قاموا 
2014 ودس مفاهيم مرفوضة غري معتمدة 
لغتي  كتاب  يف  هو  كام  عليها  متوافق  أو 

العربية للصف التاسع .

الهالل  لهيئة  تابع  فريق  وزع  الشأن  هذا  ويف 
األحمر  2700 سلة غذائية كمساعدات غذائية 
يف  املندب  باب  منطقة  سكان  من  اآلالف  عىل 
اليمنية  املناطق  إىل  للوصول  الهالل  إطار جهود 
الفقرية ودعمها وتحسني أوضاع سكانها املعيشية 

واالنسانية.
مبوجب  التوزيع متت  عمليات  أن  الفريق  وأكد 
لضامن  األحمر  الهالل  هيئة  تتبعها  عمل  آلية 
وصول املساعدات الغذائية إىل مستحقيها والتي 
يف  املحتاجة  لألرس  بالنسبة  هاما  دعام  تشكل 

منطقة باب املندب.
املندب  باب  منطقة  سكان  أعرب  جانبهم  من 
قيادة  اإلمارات  لدولة  وتقديرهم  شكرهم  عن 

السعودية  الداخلية  لوزارة  األمني  املتحدث  أكد 
معتقل  من  مينيني  موقوفني  أربعة  وصول 
بعد  ذويهم  مع  لإلقامة  اململكة  اىل  جوانتانامو 
موافقة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 

عبدالعزيز عىل استضافتهم.
ذوي  إبالغ  تم  إنه  بيان  يف  املتحدث  وقال 

املساعدات  تقديم  ملواصلتها  وشعبا  وحكومة 
إىل  والوقوف  وقتها  يف  جاءت  التي  اإلنسانية 
األوضاع  لرتدي  نظرا  الظروف  تلك  يف  جانبهم 

االقتصادية يف البالد.
و عرب مسئولو املنطقة عن تقديرهم لهيئة الهالل 
عىل  املتواجد  عملها  وفريق  اإلمارايت  األحمر 
األرض اليمنية والذي يبذل جهودا كبرية لتقديم 
مختلف  يف  املحتاجة  للفئات  واملساعدة  العون 
املناطق اليمنية .. مؤكدين أن ذلك ليس جديدا 
عىل إمارات الخري والعطاء التي متد أيادي الخري 
والسالم لجميع املحتاجني حول العامل دون تفرقة 

بسبب جنس أو لون أو دين أو عرق.

وتوفري  وترتيب  اململكة  إىل  بوصولهم  املوقوفني 
سيتم  وانه  بهم  لاللتقاء  التسهيالت  جميع 

إخضاعهم لألنظمة باململكة.
وأشار إىل صدور موافقة خادم الحرمني الرشيفني 
عىل طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
املوقوفني  من  مينيني  مواطنني  تسعة  باستضافة 
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مبعتقل جوانتانامو الذين سبق أن تقدم ذووهم 
املقيمون باململكة بالتامس الستضافتهم باململكة 
الشقيق  اليمن  بها  مير  التي  األوضاع  ظل  يف 

ووصولهم إىل اململكة العام املايض.
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دعم  االمارايت  االحمر  الهالل  هيئة  واصلت 
اليمن يف  املناطق املحررة يف  القطاع الصحي يف 
اطار عملية اعادة بناء وترميم املشايف وتجهيزها 
االمارات  دولة  من  بتمويل  املستلزمات  بكافة 
العربية املتحدة الغاثة ومساعدة الشعب اليمني 

الشقيق وتأمني الحياة الكرمية له.
اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  قدمت  فقد 
ويف  املجتمع  يف  الكادحة  للرشائح  جديدا  دعام 
مقدمتهم ذوي الدخل املحدود وعامل الخدمات 
واملتعاقدين يف مستشفى الجامعي لطب النساء 
والوالدة والقسطرة القلبية بفوة يف مدينة املكال 
حيث زار وفد من الهيئة برئاسة مرشف مشاريع 
شوقي  بحرضموت  اإلمارايت  األحمر  الهالل 

الهالل  تقدمه هيئة  الذي  املستمر  الدعم  ضمن 
الحكومية  واملرافق  للمؤسسات  االمارايت  االحمر 
يف عدن سلمت الهيئة مولدا كهربائيا بطاقة 200 

كيلو وات ملؤسسة موانئ خليج عدن.
تسلمت  حيث  الثانية  للمرة  الدعم  هذا  ويأيت 
 86 بطاقة  كهربائيا  مولدا  أشهر  قبل  املؤسسة 
كيلووات يف إطار الخطة الشاملة للنهوض بامليناء 

يف مختلف املجاالت.
وعرب مدير مؤسسة موانئ خليج عدن د. محمد 
علوي أمزربة عن شكره وامتنانه لدولة اإلمارات 
الشقيقة حكومة وشعبا لكل الجهود التي يبذلها 
الفريق االنساين للهالل االحمر االمارايت يف اليمن 

وتحديدا يف املحافظات املحررة.
وأضاف أمزربة أن هذا املولد الثاين الذي تسلموه 
ىف  سيساهم  االمارايت  االحمر  الهالل  من  اليوم 
رفع الطاقة الكهربائية يف امليناء وسيدعم خطط 

امليناء وانشطته .

احتياجات  ملالمسة  املستشفى  اليوم  التميمي 
العاملني فيها من ذوي الدخل املحدود.

ووزع الوفد مساعدات إنسانية من مواد غذائية 
اقسام  تفقد  جانب  اىل  وبطانيات  وأغطية 
من  الرضورية  االحتياجات  ورفع  املستشفى 

أجهزة طبية ومعدات.
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ايام   3 استمرت  التي  التوزيعات  شملت  وقد 
السكان  كان  غذائية  ومواد  غذائية  سلة   6000
ىف امس الحاجة اليها نظرا لالوضاع التي خلفتها 

االحداث ىف اليمن.
عن  التوزيعات  هذه  من  املستفيدون  واعرب 
االمارات  ولدولة  االحمر  الهالل  لهيئة  امتنانهم 
مساعدات  من  قدموه  ما  عىل  املتحدة  العربية 
ساهمت ىف تحسني حالتهم املعيشية وجاءت ىف 
الوقت املناسب سائلني الله تعايل ان يجزي دولة 
وقوفهم  عىل  الجزاء  خري  وشعبا  قيادة  االمارات 

الدائم معهم ومع جميع اليمنيني.

جاء ذلك خالل زيارة الوفد للضالع والتي التقى 
فيها محافظها فضل الجعدي لدراسة جملة من 
املشاريع الخدمية املخصصة للمحافظة من قبل 

الهالل األحمر اإلمارايت .
تقديره  عن  اللقاء  خالل  الضالع  محافظ  وعرب 
يف  املحررة  للمدن  اإلمارات  دولة  تقدمه  ملا 
عىل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  وشكر  اليمن 
السلطة املحلية  استجابتها ملا تم رفعه من قبل 
بشأن احتياجات املحافظة يف مختلف القطاعات.

هيئة  يف  املشاريع  منسقة  شكرت  جانبها  من 
مدراء  عوذيل  آيات  اإلمارايت  األحمر  الهالل 
الضالع  محافظة  يف  الحكومية  املرافق  وممثيل 

عىل تسهيل عمل فريق الهالل .
قيادة  اإلمارايت  األحمر  الهالل  فريق  لقاء  يأيت 
تنفيذ  أجل  من  للتنسيق  املحلية  السلطة 
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مختلف  يف  املحافظة  يف  املشاريع  من  سلسلة 
إعادة  بينها  من  الهالل  من  بدعم  املجاالت 
تأهيل املؤسسات الحكومية ودعم قطاع الرتبية 
والتعليم مبا يلزمه لالرتقاء بالعملية التعليمة إىل 

جانب تحسني الطرقات يف املحافظة.
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بعد  عىل  الواقعة  ُذباب  تحرير  عملية  تكتسب 
40 كيلومرتاً شامل باب املندب أهمية اسرتاتيجية 
كيلومرتاً   46 يبعد  الذي  املخا  ميناء  من  لقربها 
تحرير  عملية  يرسع  الذي  األمر  ذوباب،  عن 
امليناء، ويعزز من قدرة التحالف عىل تأمني كامل 

السواحل اليمنية عىل البحر األحمر.
إطار  يف  النوعية  العسكرية  العملية  هذه  وتأيت 
املندب  باب  مضيق  يف  البحرية  املالحة  حامية 
العامل،  التجاري االسرتاتيجي لكافة دول  الرشيان 
وضامن منع أي تهديدات مستقبلية قد تقوم بها 

مليشيات الحوثيني وصالح.
اليمني  الوطني  الجيش  قوات  تقدم  ويشكل 
التحالف  قوات  من  بإسناد  الشعبية  واملقاومة 
املوانئ  وتأمني  حامية  تجاه  جديدة  خطوة 
اليمنية عىل البحر األحمر، التي لطاملا استخدمتها 
وقال  األسلحة.  لتهريب  االنقالبية  مليشيات 
منصور  العقيد  تعز،  يف  الجيش  باسم  الناطق 
انطلقت  املعركة  إن  صحفي،  بيان  يف  الحساين، 
بإرشاف مبارش من الرئيس اليمني ونائبه الفريق 
قوات  من  وبإسناد  األحمر،  محسن  عيل  الركن 
املنطقة  قيادة  أن  إىل  مشرياً  العريب،  التحالف 
وقيادة  عدن،  مدينة  ومقرها  الرابعة  العسكرية 
العملية  العسكري، ترشفان عىل سري  محور تعز 
العديد  فيها  تشارك  التي  الواسعة  العسكرية 
وآليات  مبدرعات  مدعومة  القتالية  األلوية  من 
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عسكرية مقدمة من التحالف العريب.
وأوضح العقيد الحساين  أن العملية العسكرية 
تجري يف ثالثة محاور هي «محور ذوباب انطالقا 
من باب املندب، ومحور مقبنة، انطالقاً من بلدة 
من  انطالقاً  كهبوب  جبال  ومحور  حبيش،  جبل 
الوطني  الجيش  قوات  أن  مؤكداً  الوازعية»، 
كبرية»،  «انتصارات  حققت  الشعبية  واملقاومة 

وأنها «تواصل الزحف يف جميع املحاور».
ذوباب  بلدة  حررت  الرشعية  قوات  إن  وقال 
التي تبعد 30 كيلومرتاً عن مضيق باب املندب 

االسرتاتيجي.
الحويث  ميليشيات  أن  الحساين  العقيد  وأكد 
وصالح «تتهاوى وتفر أمام زحف قوات الجيش 
العريب»،  للتحالف  الجوية  والرضبات  واملقاومة 
ذوباب  يف  للميليشيات  مواقع  قصفت  التي 
لهم  تجمعات  وأصابت  العمري،  ومعسكر 
الجيش  بيان  ونقل  كهبوب.  جبال  محيط  يف 
خالد  الركن  اللواء  تعز  محور  قائد  عن  اليمني 
بالكامل.  ذوباب  حرر  الجيش  إن  قوله  فاضل 
مينية  عسكرية  مصادر  أكدت  الحق،  وقت  ويف 
معسكر  عىل  الحكومية  القوات  سيطرة  عىل 
إىل  مشرية  األقل،  عىل  حوثياً   15 وأرس  العمري 
مرصع العرشات من املتمردين الحوثيني وقوات 
منذ  الجوية  والغارات  االشتباكات  خالل  صالح 
انطالق عملية تحرير الساحل الغريب وغرب تعز. 

الجيش عن سقوط 6 قتىل  وتحدثت مصادر يف 
املواجهات  خالل  الحكومية  القوات  صفوف  يف 
بينهم قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن عمر 
سعيد الصبيحي. وقال مصدر عسكري ميداين، إن 
خالل  قناصة  برصاص  أصيب  الصبيحي  العميد 
معركة تحرير بلدة ذوباب نقل عىل إثرها للعالج 
قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروحه، مضيفاً أن 
مناطق  بتمشيط  حالياً  تقوم  الحكومية  القوات 
البلدة ونزع األلغام التي زرعتها امليليشيات قبل 
الرابعة  العسكرية  املنطقة  قائد  وقال  فرارها. 
للصحافيني،  بيان  العمري، يف  اللواء فضل حسن 
تقدمها  ستواصل  واملقاومة  الجيش  قوات  إن 
لتحرير ما تبقى من املناطق التي يسيطر عليها 
العسكري  الدعم  أن  إىل  مشرياً  االنقالبيون، 
واللوجستي الذي قدمه التحالف العريب للجيش 
خالل الفرتة املاضية «أسهم يف التقدم بشكل كبري 

يف جبهة باب املندب».
الحساين،   العقيد  تعز،  يف  الجيش  ناطق  وأكد 
الغريب مستمرة حتى  الساحل  تحرير  أن معركة 

استعادة ميناء املخاء ومدينة تعز.
العريب  للتحالف  جوية  غارات   7 واستهدفت 

 
��� k?�6; «�"	+P��»
 +�.��� «`���e»

?��� «E+$���»



37

يف  وصالح  الحويث  مليليشيات  عديدة  مواقع 
مدينتي حرض وميدي الحدوديتني مع السعودية 

يف شامل محافظة حجة شامل غرب البالد.
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تحرير منطقة «ذوباب» الساحلية من املليشيات 
هو  فاألول  وأكرث،  انتصاران  اليمن  يف  االنقالبية 
لتكون  مينية  أرض  واستعادة  بتحرير  انتصار 
تحت حكم الرشعية، واآلخر هو انتصار للجيشني 
اليمني واإلمارايت، فقد جاء هذا االنتصار بقيادة 
إماراتية لقوات التحالف وقوات الجيش الوطني 
اليمني واملقاومة الشعبية اليمنية، كام أن الجنود 
تدربوا  العملية هم جنود  املشاركني يف  اليمنيني 
هو  وهذا  املسلحة..  اإلمارات  قوات  أيدي  عىل 
دورنا الحقيقي، فنحن يف اليمن لتقديم املساعدة 

الحقيقية لألشقاء.
التحالف  لقوات  اليمن  املسلحة يف  قواتنا  قيادة 
كان  شك  بال  «ذوباب»  تحرير  عملية  يف  العريب 
قوات  ومشاركة  االنتصار،  تحقيق  يف  دورها  لها 
مينية مدربة عىل أيدي قواتنا املسلحة يف تحرير 
نجاح  أهمها  املهمة،  دالالتها  لها  «ذوباب» 

ميني  جيش  تأهيل  يف  املساهمة  يف  اإلمارات 
االنتصارات،  نظامي واحرتايف وقادر عىل تحقيق 
مستقبالً  يحتاجوا  لن  اليمنيني  أن  يعني  وهذا 
إىل من يحارب عنهم، فقد أصبحوا قادرين عىل 
االنتصار، كام كانوا طوال تاريخهم الطويل، ونحن 
اليوم نساعدهم عىل التدريبات الحديثة ليحققوا 
بأنفسهم االنتصار، فهذه أرضهم واليمن وطنهم 
النرص  بفخر  والشعور  باالنتصار  األحق  وهم 

وهزمية املعتدي.
أنها  إىل  فباإلضافة  «ذوباب»،  تحرير  أهمية  أما 
فإن  وصالح،  الحويث  ملليشيات  قوية  صفعة 
أهميتها تكمن يف أن طرد الحوثيني سيمنع تهديد 
مضيق باب املندب الذي يبعد 40 كيلومرتاً عن 

منطقة «ذوباب» الساحلية.
ملتزم  العريب  التحالف  أن  يؤكد  االنتصار  وهذا 
مضيق  يف  البحرية  املالحة  حامية  عىل  ومصمم 
إطار  يف  يأيت  «ذوباب»  وتحرير  املندب،  باب 
التجاري  الرشيان  هذا  لحامية  التحالف  أهداف 
تحرير  أن  كام  العامل،  دول  لكافة  االسرتاتيجي 
«ذوباب» يكتسب أهمية اسرتاتيجية، حيث إنه 
يبعد  الذي  املخا  ميناء  يسهل من عملية تحرير 

قدرة  يعزز  مام  فقط،  كلم   46 «ذوباب»  عن 
التحالف عىل تأمني كامل السواحل اليمنية عىل 

البحر األحمر.
سيبعد  أنه  يف  االنتصار  هذا  أهمية  تكمن  كام 
اليمنية، وبالتايل سيحد  االنقالبيني عن السواحل 
واملتاجرة  األسلحة  تهريب  عىل  قدراتهم  من 
أي  كبري  بشكل  ويقلل  اليمن،  أبناء  بقوت 

تهديدات ملضيق باب املندب.
األبطال  البواسل،  لجنودنا  نوجهها  رسالة  أخرياً.. 
يقفون  وهم  املعركة  أرض  يف  بهم  نفخر  الذين 
كتفاً بكتف مع أشقائهم اليمنيني ليحرروا اليمن 
من االنقالبيني ويعيدوا الرشعية إليها، نقول لهم، 
الغايل  وقدمتم  النرص،  تلو  النرص  حققتم  لقد 
فشكراً  وأمتكم..  وطنكم  أجل  من  والنفيس 
لكم، شكراً لكم، فلقد ضحيتم وما زلتم تقدمون 
التضحيات الكبرية، وتحققون االنتصارات الكبرية 

التي لن ننساها أبداً.
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بروضة  ” وذلك  السالم  أجل  ” طفولة من  عنوان  اإلمارايت حملة تحت  األحمر  الهالل  أطلقت هيئة 
الشموع يف مديرية الربيقة اليمنية وسط حضور غفري من أولياء أمور الطالب. 

تأيت هذه الحملة - التي رسمت البسمة والبهجة عىل وجوه األطفال - يف إطار الجهود التي تبذلها هيئة 
الهالل األحمر اإلمارايت للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خاصة األطفال والوقوف إىل جانبهم يف 

ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

دشن سلطان العرادة محافظ مأرب الحملة 
األحمر  الهالل  مساعدات  لتوزيع  الرابعة 
يف  واملرابطني  الشهداء  أرس  عىل  اإلماريت 
آالف   10 تشمل   والتي  املحافظة  جبهات 

سلة غذائية. 
اإلمارات  لدولة  املحافظ عن شكره  وأعرب 
ــ عىل ما تقدمه  ــ قيادة وحكومة وشعبا 
اليمني يف مختلف  من مساعدات للشعب 
املرحلة  خالل  السيام  والظروف  املراحل 
من  اليمني  الشعب  به  مير  وما  الراهنة 
أوضاع مأساوية .. وأكد أن هذه املساعدات 
تعكس عمق العالقات األخوية املتميزة بني 

البلدين والشعبني الشقيقني.
من جانبه لفت رئيس فريق الهالل األحمر 
اإلمارايت أحمد حسن هادي السيفي إىل أن 
عىل   املساعدات  توزيع  تستهدف  الحملة 
10 آالف أرسة .. معربا عن شكره للسلطة 
املحلية يف محافظة مأرب التي زودت الهالل 
وآلية  املستفيدين  ببيانات  االمارايت  األحمر 
املساعدات  وصول  تضمن  التي  التوزيع 

للمحتاجني.
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 (USAF) األمريكية  الجوية  القوات  أعلنت 
جومسون»  «سيمور  قاعدة  أسطول  أّن  مؤخراً 
 (F-15E Strike Eagle) طائرات  من  الجوية 

سيحصل عىل تطوير راداري من رشكة «بوينغ».
بتطوير  «بوينغ»  ستقوم  العقد،  هذا  ومبوجب 
«سرتايك  طائرة   /90/ من  ألكرث  رادارية  أنظمة 

إيغل» يف القاعدة الجوية.
يتضمن العمل مبوجب هذا العقد استبدال رادار 
املسح امليكانييك الحايل (APG-70) بنظام رادار 
 .(APG-82) الفعال  الجديد  اإللكرتوين  املسح 
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بتطوير  «بوينغ»  ستقوم  العقد،  هذا  ومبوجب 
«سرتايك  طائرة   /90/ من  ألكرث  رادارية  أنظمة 

إيغل» يف القاعدة الجوية.
يتضمن العمل مبوجب هذا العقد استبدال رادار 
املسح امليكانييك الحايل (APG-70) بنظام رادار 
 .(APG-82) الفعال  الجديد  اإللكرتوين  املسح 
ومع انتهاء هذا العمل املتوقع يف غضون سبعة 
تحديث  برنامج  يرفع  سوف  أعوام،  تسعة  إىل 
الرادار من سوية الدور الثنايئ (جو – جو، وجو 
رفع  خالل  من  املقاتلة،  الطائرة  لرادار  أرض)   –

مقدراته بشكل كبري.

ومع انتهاء هذا العمل املتوقع يف غضون سبعة 
تحديث  برنامج  يرفع  سوف  أعوام،  تسعة  إىل 
الرادار من سوية الدور الثنايئ (جو – جو، وجو 
رفع  من خالل  املقاتلة،  الطائرة  لرادار  أرض)   –

مقدراته بشكل كبري.
موقع  قائد  برييس»  «جوناثان  السيد  يقول 
الطائرة  تصبح  «حاملا  بوينغ:  رشكة  يف   F-15E
الهبوط  مجموعة  إخراج  سيتم  الرافعات،  عىل 
تلك  بإزالة  فريقي  حينها  يبدأ  حيث  األمامية، 
للقدوم  الهيكل  لتقنّي  حيّز  وخلق  املكونات 

فتحات،  عمل  خالل  من  التعديل  يف  والرشوع 
وتركيب أو إزالة جسور التثبيت، ووضع خطوط 

إلعادة الرتكيب».
مقدرات  لتوفري  الجديد  الرادار  تصميم  تم  لقد 
إضافية لتنفيذ املهام، مثل التداخل شبه املُتزامن 
ومقدرات  أرض   – وجو  جو     – جو  لوظائف 

محسنة للتمييز القتايل جو – جو وجو – أرض.
كام يوفر هذا الرادار الجديد أيضاً مجال جو – جو 
أطول الكتشاف الهدف ومقدرات تتبّع محسنة، 
باإلضافة إىل  مجال أطول ووضوحية أعىل لقراءة 
أرض ومقدرة محسنة   – الرادارية جو  الخريطة 

لتتبع هدف أريض متحرك.
مع االنتهاء من هذه التعديالت الرادارية، سيتم 
عملية  من  لالنتهاء  الجودة  تأكيد  فحص  إجراء 

قبول التعديل.
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موقع  قائد  برييس»  «جوناثان  السيد  يقول 
الطائرة  تصبح  «حاملا  بوينغ:  رشكة  يف   F-15E
الهبوط  مجموعة  إخراج  سيتم  الرافعات،  عىل 
تلك  بإزالة  فريقي  حينها  يبدأ  حيث  األمامية، 
للقدوم  الهيكل  لتقنّي  حيّز  وخلق  املكونات 
فتحات،  عمل  خالل  من  التعديل  يف  والرشوع 
وتركيب أو إزالة جسور التثبيت، ووضع خطوط 

إلعادة الرتكيب».
مقدرات  لتوفري  الجديد  الرادار  تصميم  تم  لقد 
إضافية لتنفيذ املهام، مثل التداخل شبه املُتزامن 
ومقدرات  أرض   – وجو  جو     – جو  لوظائف 

محسنة للتمييز القتايل جو – جو وجو – أرض.
كام يوفر هذا الرادار الجديد أيضاً مجال جو – جو 
أطول الكتشاف الهدف ومقدرات تتبّع محسنة، 
باإلضافة إىل  مجال أطول ووضوحية أعىل لقراءة 
أرض ومقدرة محسنة   – الرادارية جو  الخريطة 

لتتبع هدف أريض متحرك.
مع االنتهاء من هذه التعديالت الرادارية، سيتم 
عملية  من  لالنتهاء  الجودة  تأكيد  فحص  إجراء 

قبول التعديل.



41

البحرية  عام  ليكون   2017 عام  تصنيف  تّم 
سفن  بانضامم  للرتحيب  تستعد  حيث  امللكية؛ 
جديدة إىل األسطول. فقد انخرط آالف األشخاص 
يف  الرئيسية  املهام  من  واسعة  مجموعة  ضمن 
عام 2016. ويشمل هذا األمر الرد عىل النشاط 
اإلنكليزية  والقنال  الشامل،  بحر  يف  الرويس 
وشامل املحيط األطليس، وإسناد االتحاد األوريب 
البحر  يف  الناتو  حلف  يقودها  التي  والعمليات 
املتوسط وبحر إيجة، ومد يد املساعدة يف حامية 
أقاليم ما وراء البحار، وقيادة قوة مهام البحرية 

األمريكية يف الخليج.

”مايكل  السيد  الدفاع  وزير  قال  جانبه  من 
تطوير  يف  املليارات  استثمرنا  ”لقد  فالون“ 
البحرية امللكية، وذلك للمرة األوىل ُمنذ عقد من 
وغواصات،  طائرات،  حامالت  خالل  من  الزمن 
وفرقاطات، وُسُفن وطائرات دورية جديدة، كلها 
يف الطريق لتنضم إىل البحرية. وميثل عام 2017 
إيذاناً بانطالق حقبة جديدة من القوة البحرية، 
املستوى  عىل  بريطانيا  قوة  بإبراز  سيسمج  مام 

العاملي وإرساء األمن يف الوطن“.
انخرط   ،2016 عام  يف  النشاطات  ذروة  ويف 
داخل  عملية   /22/ يف  البحرية  الخدمة  رجال 

عىل  خدموا  حيث  وخارجها،  املتحدة  اململكة 
وُسفن  وغواصة،  سفينة،   /30/ يُقارب  ما  منت 
لألسطول  التابعة  الجوي  الجيش  إسناد، وأرساب 
وعنرص  بحاراً   /8,325/ هو  الكيل  املجموع   –
النهج  هذا  يستمر  وسوف  ملكية.  بحرية  مشاة 
يف العمليات يف عام 2017 وخالل الربع األول من 
جبهة  قوة  ثُلث  سيشارك  حيث  القادمة،  السنة 
البحرية امللكية يف عمليات عىل املستوى العاملي.

أو  إطالق  أو  بناء  إما  ذلك، سيتم  إىل  وباإلضافة 
إرسال مجموعة جديدة من السفن إىل األسطول 
وقوة  حجم  بزيادة  الخاصة  الخطط  من  كجزء 
املتنامية  التزاماتها  مع  لتتامىش  امللكية  البحرية 

حول العامل.
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منح مركز اإلمدادات اللوجستية الجوية يف قاعدة 
كوربورايشن“  ”هاريس  رشكة  روبنز“  ”وورنر 
ُمحدد  (غري  عقداً    Harris     Corporation
موعد التسليم وغري ُمحدد الكمية) بقيمة /91/ 
حرب  مجموعات  أنظمة  لتقديم  دوالر  مليون 
 (AIDEWS) الكرتونية دفاعية ُمدمجة متطورة
من طراز (AN/ALQ-211) إىل القوات الجوية 
العقد خالل  تّم منح هذا  املغربية. وقد  امللكية 
لرشكة   2017 املالية  السنة  من  الثاين  الربع 

”هاريس“

أنظمة  بتقديم  ”هاريس“  رشكة  تقوم  وسوف 
إسناد  ومعدات  غيار  وقطع   ،(AIDEWS)
الـ  طائرات  رسب  لحامية  املغرب  إىل  وخدمات 
ضد  املغربية  امللكية  الجوية  القوات  يف   F-16
واملستقبلية.  الحالية  اإللكرتونية  التهديدات 
ALQ-) القتايل اإللكرتونية  الحرب  ويعترب نظام 

4(V)211) حالً منوذجياً، قليل املخاطر، كام يوفر 
املهمة،  نوعية  حسب  وموامئة  عالية  مقدرات 
الخمسة  األنظمة  قامئة  الذي جعله ضمن  األمر 

األوىل يف خيارات الحلفاء الدوليني.

يف هذا السياق، يقول السيد ”إد زويس“، رئيس 
”هاريس لألنظمة اإللكرتونية“، ”يضطلع التحذير 
للرتدد  املضادة  واإلجراءات  املُدمج  الراداري 
الدفاع  بتوفري   (AIDEWS) أنظمة  يف  الالسليك 
ضد التهديدات اإللكرتونية املعقدة الحديثة. كام 
وبرسعة  امليداين  بالنرش  ملتزمة  ”هاريس“  أّن 
طيارّي  إلسناد  املُثبتة  املقدرة  ذي  النظام  لهذا 
من  ومتكينهم  املغربية  امللكية  الجوية  القوات 

أداء مهامهم“.



ستقود (BAE) سيستمز، وهي ُمَصنِّع النموذج 
(CV9035) من اآلليات الهولندية، عملية إدماج 
النظام (APS). كام ستقوم الرشكة يف املستقبل 
الحديدية)، وهو  (القبضة  يُدعى  نظام،  برتكيب 

أعلنت مؤخراً رشكة (FLIR System, Inc) عن 
جديدة  حراري  تصوير  كامريات  خمس  إطالق 
 CES)) املُستهلك  إلكرتونيات  معرض  يف  وذلك 
الثالث  الجيل  من  اثنتني  تتضمن  وهي   ،2017
الحرارية،   (FLIR ONE) كامريات  من  الجديد 
الذكية،  الهواتف  عىل  كملحق  تركب  والتي 
الحساس  ثُنائيتي  جديدتني  حرارتني  وكامريتني 
ُمدمجة  حرارية  وكامريا  طيار،  بدون  للطائرات 
واملباين.  املنازل  ملراقبة  للصدمات  مقاومة 
عىل  الخمسة  املنتجات  هذه  جميع  تحتوي 
تقنية (Lepton) من (FLIR)، ومعالج الكامريا 
املُصغرة الحرارية من (FLIR)، وتقنية التصوير 

نظام أوتوماتييك يستخدم الرادار للبحث وتعقب 
التهديدات ومن ثّم الرشوع يف إنهاء هذا التهديد.

املتمثل  املتقدم،  الحل  هذا  دمج  عملية  تُظهر 
الهولندية،   (CV90) آليات  يف   (APS) نظام  يف 
خاصية التكيفيّة العالية لهذه اآللية مع التقنيات 
الجديدة والناشئة وذلك لتلبية املُتطلبات الخاصة 

بالعميل.
السيد ”هانز دي غوييج“،  السياق، قال  يف هذا 
مدير املشاريع يف مؤسسة العتاد الدفاع الهولندي، 

براءة  ذات   (MSX) األطياف  ُمتعدد  الدينامييك 
االخرتاع من (FLIR)، وهي األمور التي ترفع من 
نوعية ومقروئية الصورة من خالل تجسيم الدقة 
التصوير  يف  املرئية  الصغرية  والتفاصيل  العالية، 

الحراري.
كامريا   (FLIR ONE) من  الثالث  الجيل  يوفر 
وصلها  مُيكن  استهاليل  مستوى  ذات  حرارية 
أندرويد.  نظام  أو   (iOS) بنظام  تعمل  بأجهزة 
التي   (OneFit) االتصال  أداة  الجيل  هذا  يضم 
تتمتع بقدرة عالية عىل التعديل، وتتضمن نسخة  
الجيل  يتصف  كام  بأندرويد،  خاصة   (USB-C)
الثالث من (FLIR ONE) بإمكانية وصله السهل 
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االختبار  مرحلة  خالل  ”سنقوم  الدفاع:  وزارة 
هذه، بالتأهيل املُسبق للنظام الفعال عىل أساس 
مع  وباالشرتاك  بالتهديد،  الخاصة  مواصفاتنا 
واإلعداد  النظام  سالمة  بتحليل  سنقوم  رشكائنا 
أن  ونتوقع   .(CV9035NL) اآلليات  يف  لدمجه 
عام  أوائل  يف  الثانية  املرحلة  حول  قراراً  نتخذ 
2018. ومن خالل نظام (القبضة الحديدية)، من 
املتوقع أن تُصبح هولندا أول دولة يف حلف الناتو 
متلك نظام الحامية الفعال عىل آلياتها القتالية“.

مع العديد من الهواتف الذكية دون الحاجة إىل 
إزالة غطاء هاتفك الذيك.

ومع متتّع كامريات (FLIR ONE Pro) بتصميم 
 (OneFit) مقاوم للصدمات، تتمتع أداة االتصال
أكرب  وقوة  التعديل،  عىل  عالية  بقدرة  الجديدة 
تتمتع  أنها  كام  العمل.  موقع  يف  املعامل  لتصوير 
املتقدم  التصوير  وعملية   (MSX) بتقنية 
(VividIR). وتتضمن امليزات االحرتافية مقاييس 
كتابة  وإمكانيات  املوضعية  للحرارة  متعددة 
الرسيع  التفسري  أجل  من  واحدة  بلمسة  تقرير 
بإمكانية  تتمتع  كونها  ومع  النتائج.  وتقاسم 
إدماج كامل مع تطبيق (FLIR Tools) للتحليل 
حرارية  كامريا  تقدم  فهي  للبيانات،  العميق 
يحتاجون  الذين  للعاملني  احرتافية  سوية  ذات 

إلمكانيات حرارية كبرية من أجهزتهم املتحركة.
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الراجعة  التغذية  من  الجديد  النظام  ويستفيد 
املكثفة النظمة املالحة الحالية املبنية عىل الجريو 
الجديد تقنيات  النظام  الليزري. وسوف يتضمن 
الحايل;  النظام  من  أعىل  أداء  لتقديم  جديدة 
املُعلقة  الجريوسكوبات  إىل  الحاجة  نفي  أوالها 
بالكهرباء الساكنة (ESG)، والتي كانت تُستخَدم 

تقليدياً للمالحة يف املنصات االسرتاتيجية.
بتزويد  اآلن،  حتى  ”سافران“،  رشكة  قامت  وقد 
العطالية ألكرث من /500/ سفينة  أنظمة املالحة 
سطحية حول العامل، باإلضافة إىل أكرث من /70/ 
غواصة، من كال النوعني: نووية وتقليدية. وهناك 
مزودة  األمامية  الجبهات  وحدات  من  عدد 
ومنها  ”سافران“،  رشكة  من  املالحة  بأنظمة 

غواصات الهجوم النووية من طراز ”باراكودا“.
موثوقة  خربة  بتطوير  ”سافران“  رشكة  قامت 
(امليكانيكية،  العطالية  املالحة  تقنيات  كل  يف 
وأنظمة  االهتزازية،  البرصية،  األلياف  الليزرية، 
 /60/ من  أكرث  مع  ميكروية)،  كهروميكانيكية 
عاماً من الخربة يف توفري أنظمة مالحة لعمالئها 

املدنيني والعسكريني والعاملني يف كل البيئات.
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تُعترب هذه الجائزة إقراراً بإبداع الرشكة ودخولها 
واملتنامية  الفريدة  أسواق جديدة، وخططها  إىل 
خالل  ومن  الثاين.  الجيل  بإمكانيات  الخاصة 
توسعة حقيبة منتوجات الرشكة من خالل إطالق 
أول  «الرثيا»  استحدثت   ،(XT-PRO DUAL)
العامل.  الرشيحة، يف  ثنايئ  الوضعية،  ثنايئ  هاتف 
كام أنها أدخلت «آمر إنرتنيت بروتوكول»، وأكرث 
األجهزة الطرفية املركبية متانة يف العامل; والجهاز 
الطريف (FT2225 M2M)، والذي يصل مداه إىل 
 ViaSat’s) أمريكا الشاملية، ويعمل فوق شبكة

L-band MSS) ومنطقة تغطية «الرثيا».
الجديدة  والرشاكات  االتفاقيات  فتحت  لقد 
املالديف،  يف  لالهتامم  مثرية  جديدة  أسواقاً 
أيضاً  الرشكة  تبّنت  كام  األسود.  والبحر  وفيتنام، 
مقاربة ثورية مميزة يف سوق التقنيات التي مُيكن 
 (WiCis-Sports) تطبيق  خالل  من  ارتداؤها، 
 Thuraya) الصناعي  القمر  عىل  يعمل  الذي 
نيبال  منطقة  إىل  مهام  SatSleeve+) من خالل 

.(K2) وجبل
كام أّن رشكة الرثيا تقوم بتقصري دورتها الخاصة 
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ُمنتجات  وصناعة  أفضل  فرص  وخلق  بالتطوير، 
ويتمتّع  برسعة.  السوق  إىل  تصل  أن  مُيكنها 
عمالء الرثيا بسهولة الوصول إىل منصات تطوير 
واإلسناد  الوثائق  إىل  باإلضافة  والربامج  األجهزة 
الذي يحتاجونه لتطوير منتجات وحلول ُمبدعة 

وحديثة.
التنفيذي  الرئيس  حالوي»،  «سامر  السيد  يقول 
االبتكار،  عىل  مقاربتنا  «تعتمد  الرثيا:  لرشكة 
دامئاً  وسنكون  التعريف،  وإعادة  والتفكيك، 
املتغرية  السوق  ملتطلبات  لالستجابة  مستعدين 
متوفر  هو  عام  مختلف  يشء  تقديم  خالل  من 
ُمسبقاً. إن الحقيقة املُتمثلة يف أّن تطبيق تقنياتنا 
امتيازاً  متثل  اآلخرين  حياة  من  ويُحّسن  يُنقذ 

متواضعاً ومسؤولية عظيمة يف الوقت نفسه».



44F��+P�� ��,�& 7����541+GG��+,!2017

والرئيس  العام  املدير  هوف،  آندي  ورصح 
الرشكة  بأن  جرنال»،  ام  «إيه  لرشكة  التنفيذي 
الخارجيني  عمالئها  قاعدة  إلطالع  تستعد 
والخدمات  املنتجات  من  واسعة  تشكيلة  عىل 
تتميز  والتي  التكلفة  والقليلة  والقوية  املبتكرة 
أيضا بأدائها العايل وقدرتها عىل الخدمة الشاقة.

يف  جرنال»  ام  «إيه  رشكة  مندوبو  وسيتواجد 
والزوار  املتخصصني  إلطالع  أيدكس  معرض 
املتعددة  املبتكرة  املركبات  عىل شاشات عرض 
تقدمها  التي  واللوجستية  الهندسية  والخدمات 
لسالسل  إدارتها  أسلوب  عىل  عالوة  الرشكة، 
اإلمداد والتموين يف جميع أنحاء العامل، وكيفية 
الالزم  والتدريب  للعمالء  الالزم  الدعم  تقديم 
مهارات  تعليم  إىل  باإلضافة  والفنيني،  للوكالء 
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الضامن  ودعم  الغيار  وقطع  املتقدمة  القيادة 
املخصص لألجهزة واملعدات.

 �"�"����� �,�+$�� j���;
�V"V)��

مدولبة  مركبة   230,000 من  يقرب  ما  يوجد 
العالية  الحركة  بخفة  متتاز  األغراض  متعددة 
HMMWV التي تؤدي دورها يف الوقت الحايل 
باعتبارها العمود الفقري للمهام التكتيكية عىل 
مستوى العامل، وهنا تلعب رشكة «إيه ام جرنال» 
املبتكرة  الحلول  عرض  يف  مهام  حيويا  دورا 
القليلة التكلفة مبا يضمن بقاء تلك املركبات يف 
حالة استعداد دائم ألداء املهام املختلفة املنوطة 

بها.
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«إيه  برشكة  اللوجستية  الخدمات  شعبة  تفخر 
لسالسل  الفريد  إدارتها  بأسلوب  جرنال»  ام 
الالزم  الدعم  تقديم  وكيفية  العاملية،  اإلمداد 
والفنيني،  للوكالء  الالزم  والتدريب  للعمالء 
املتقدمة  القيادة  مهارات  تعليم  إىل  باإلضافة 
لألجهزة  املخصص  الضامن  ودعم  الغيار  وقطع 
واملعدات. كام تحرص رشكة «إيه ام جرنال» عىل 
واملعتمدة  املرخصة  األصلية  الغيار  قطع  تأمني 
األغراض  املتعددة  املدولبة  باملركبات  الخاصة 
 HMMWV العالية  الحركة  بخفة  متتاز  التي 
بشحن  وقامت  األصلية،  تصنيعها  مصادر  من 

الالزمة لصيانة أساطيل  الغيار  املاليني من قطع 
العامل،  دولة عىل مستوى  املركبات يف 21  هذه 
باإلضافة إىل القوات املسلحة األمريكية بالطبع. 
الدورات  تقديم  عىل  أيضا  الرشكة  حرصة  كام 
التدريبية املتخصصة آلالف املتدربني الخارجيني 
إيفاد  الذين ميثلون 21 دولة، كام حرصت عىل 
الخدمات  تقديم  بهدف  دولة   23 ل  مندوبني 

امليدانية.

 2������� }�)�� 
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تحرص رشكة «إيه ام جرنال» عىل عرض جهاز 

املركبات  عىل  بالتدريب  الخاص  محاكاتها 
التكتيكية الخفيفة عن طريق عرضه عىل إحدى 
 180 بزاوية  القنوات  الثالثية  البالزما  شاشات 
حقيقية  عملية  تجربة  ميثل  ما  وهو  درجة، 
بأسلوب  واإلحساس  النظر  بني  تجمع  للقيادة 
وهي  حقيقية  خفيفة  تكتيكية  مركبة  قيادة 
التكتيكية  العسكرية  املهام  من  مجموعة  تؤدي 
املختلفة يف ظل ظروف وأحوال جوية معاكسة. 
القيادة  سيناريوهات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يتميز  الذي  هذا  املحاكاة  جهاز  يف  املستخدمة 
بالقدرة التفاعلية العالية يف نفس السيناريوهات 
األمريكيني  العمالء  لتدريب  حاليا  املستخدمة 
املركبات  عىل  التدريب  «مركز  يف  والخارجيني 
ام  «إيه  لرشكة  التابع  الخفيفة»  التكتيكية 
بند»  «ساوث  مقاطعة  يف  والكائن  جرنال» 
بوالية إنديانا. وتشمل الدورة التدريبية مامرسة 
يف  الخفيفة  التكتيكية  للمركبة  الفعلية  القيادة 
 320 مساحتها  تبلغ  صحراوية  تدريب  منطقة  
ومسارات  النظرية  الدورات  عىل  عالوة  فدانا، 
باستخدام  والتدريب  العميل  الفني  التدريب 

جهاز املحاكاة.

F�,�+$��
املركبات  كبريا من  أن عددا  بالذكر  الجدير  من 
ام  «إيه  رشكة  طورتها  التي  الخفيفة  التكتيكية 
حاليا  متاح  األمرييك  الجيش  لخدمة  جرنال»  
للتصدير الخارجي. وعىل الصعيد العاملي، تعترب 
رشكة «إيه ام جرنال» الرشكة العاملية الرائدة يف 
مجال تأمني الحلول الخاصة باملركبات التكتيكية 
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 230,000 من  أكرث  حاليا  يوجد  حيث  الخفيفة، 
بخفة  متتاز  األغراض  متعددة  مدولبة  مركبة 
استخدامها  يجري   HMMWV العالية  الحركة 
العامل. وعىل  60 عىل مستوى  أكرث من  حاليا يف 
املركبة  ظلت  تقريبا  متواصلة  عاما   30 مدار 
بخفة  متتاز  التي  األغراض  املتعددة  املدولبة 
حركة  يف  ظلت   HMMWV العالية  الحركة 
املركبة  أثبتت  أن  بعد  السيام  متواصل،  إنتاج 

نفسها كخيار اول يناسب عدد كبري من املناطق 
وتظل  واملتعددة.  املختلفة  واملهام  الجغرافية 
املركبة رمزا لالبتكار وخفة الحركة وقلة التكلفة 
العمالء. ومن بني  تلبية متطلبات  والقدرة عىل 
الدول التي تندرج تحت قامئة تضم أكرث من 60 
حيث  وأفغانستان  العراق  نجد  خارجيا  عميال 
كانت رشكة «إيه ام جرنال» يف طليعة الرشكات 
التي حرصت عىل تقديم الدعم الالزم للواليات 
جيش  تأسيس  إىل  الرامية  مهمتها  يف  املتحدة 

وطني قوي  خفيف الحركة.

M1167 �,�+$��
من  موسعة  نسخة   M1167 املركبة  تعترب 
متتاز  التي  األغراض  املتعددة  املدولبة  املركبة 
القادرة عىل   HMMWV العالية بخفة الحركة 
مشابهة.  أسلحة  أي  أو   TOW الصاروخ  حمل 
وتتميز هذه املركبة بقدرتها الفائقة عىل تأمني 
الحامية الفائقة ألطقم القيادة وأجزاء األسلحة 
 TOW والذخرية. وباإلضافة إىل قاذف الصاروخ

وإطالق  تركيب  إمكانية   M1167 املركبة  تتيح 
أنظمة التسلح املختلفة بقوس نرياين بزاوية 360 

درجة. 

M1167 �W�)�� F�"�$��� �,�+�
نسخة   M1167 الخاصة  العمليات  مركبة  تعترب 
املتعددة  املدولبة  املركبة  من  أخرى  موسعة 
العالية  الحركة  بخفة  متتاز  التي  األغراض 
أو  والتحكم  بالقيادة  الخاصة   HMMWV
التي جرى تصميمها  املتعددة   العامة  األغراض 
تم  وقد  الخاصة.  العمليات  لقوات  خصيصا 
الفائقة  املثالية  الحامية  لتأمني  املركبة  تلك  بناء 
والذخرية.  األسلحة  وأجزاء  القيادة  ألطقم 
هذه  تصميم  عىل  املهندسون  الخرباء  وحرص 
املركبة بحيث تكون قادرة عىل تلبية املتطلبات 
تتطلب  التي  الخاصة   القوات  مبهام  املتعلقة 
حساب  عىل  ذلك  يأيت  أن  دون  األحامل  زيادة 

خفة حركة املركبة أو أدائها أو اعتامديتها.

M
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بالتعاون  ونافدكس،  آيدكس  معرضا  ينطلق 
العربية  اإلمارات  بدولة  املسلحة  القوات  مع 
املتحدة، وتحت رعاية كرمية من صاحب السمو 
الدولة  نهيان، رئيس  زايد آل  الشيخ خليفة بن 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله.
شارك يف معرض آيدكس 2015 أكرث من 1200 
دول  مختلف  من  زائر     101,000 و  عارض، 
تجاوزت  بقيمة  صفقات  توقيع  تم  كام  العامل، 

18.3 مليار درهم إمارايت.
 – والعرشين  الرابع  عامه  يف   – اآلن  واملعرض 
ميثل منتدى رائداً لصناع القرار وكربى الرشكات 
العاملية املتخصصة يف هذا القطاع الحيوي. كذلك 
تفاعلية  منصة  ونافدكس  آيدكس  معرضا  ميثل 
والحلول  التقنيات  أحدث  بعض  وعرض  لبحث 

الدفاعية واألمنية.
وسوف يكون معرض آيدكس 2017 هو األكرب، 
وذلك بفضل القرار القايض بعقد معرض ومؤمتر 
املأهولة UMEX بصورة  يومكس لألنظمة غري 
زيادة  عىل  يساعد  مام  آيدكس،  عن  مستقلة 
والجدد،  الحاليني  للعارضني  املعرض  مساحة 
وسوف يتم استضافة معرَيضْ آيدكس ونافدكس 
مركز  من  والخارجية  الداخلية  املساحات  يف 
أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، والتي تزيد 

عن133,000 مرت مربع.
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قياسية  مشاركة   2017 آيدكس  يشهد  سوف 
العاملية،  واألمن  الدفاع  رشكات  كربيات  من 
الهيئات  من  العديد  استضافة  إىل  باإلضافة 
الوطنية. وسوف يشهد نافدكس 2017 زيادة يف 
عدد الرشكات املشاركة، عالوة عىل أسطول من 
سفن البحرية التي يتم عرضها يف القناة البحرية 

(مارينا) التابعة ألدنيك.
يستقطبان مشاركة  وهناك مؤمتران متخصصان 
خرباء ومتخصصني مشهورين، يقدمون األبحاث، 
من  العديد  حول  والدراية  الخربات  ويتبادلون 
واألمن  الدفاع  مجال  يف  واملستجدات   القضايا 

العامليني.
لعرض  للعارضني  فرصة  أيضاً  آيدكس  ويتيح 
عروض   إقامة  سيتم  كام  ومركباتهم،  معداتهم 
املبني  العرض  ميدان  ويف  املياه  عىل  يومية 
خصيصاً، وميكن للعارضني أيضاً استضافة عروض 

خاصة للمركبات والطائرات.
فتضم  البحري،  األمن  منطقة  نافدكس،  أما 
تقنيات  يف  متخصصني  ودوليني  محليني  عارضني 
والبحري  املالحي  األمن  ومراكب  ومعدات 
والساحيل، كام يضم نافدكس يف أطراف حوض 
يومية  وعروضاً  بحرية  معروضات  السفن 

وقوارب بحرية زائرة.

5"d����� ��	 F�*�dc
رشكة اإلمارات للصناعات العسكرية (إديك): 

مجال  يف  القدرات  من  مبجموعة  إديك  تتمتع 
العربية  اإلمارات  بدولة  العسكرية  الصناعات 
املتحدة مجتمعة كلها يف منصة متكاملة واحدة. 
مع  رشاكتها  خالل  من   – الرشكة  تركز  وسوف 
آيدكس 2017 – عىل دورها الريادي يف صناعة 
التقنيات  أفضل  تعرض  حيث  الوطنية،  الدفاع 
مجالها  يف  تطوراً  وأكرثها  واملعدات  واآلليات 

لفروعها الستة عرش.

�L��-�� %��';
منذ إنشائها يف عام 2007، أقامت توازن مشاريع 

من خالل الرشاكات واالستثامرات االسرتاتيجية 
يف  التصنيع  لقطاعات  مضافة  قيمة  توفر  التي 
املشاريع،  أحدث  جناحها  يضم  وسوف  الدولة، 

مع الرتكيز عىل رشكات املجموعة وتقنياتها.

5V.�� *�6,� �,X'�� ��+^
رشكة أبوظبي لبناء السفن هي الرشكة الرائدة 
يف صناعة السفن ويف دعم جميع الجهات التي 
البحرية  املجاالت  يف  السفن  بتشغيل  تقوم 
والعسكرية والتجارية ضمن نطاق دول مجلس 
متخصصة  العربية. وهي  الخليج  لدول  التعاون 
السفن  وعمرة  وصيانة  وإصالح  بناء  مجال  يف 
الرشكة  تقوم  وسوف  والتجارية.  العسكرية 
والخدمات  واملنتجات  التقنيات  أحدث  بعرض 
الدور  عىل  الضوء  وإلقاء  السفن،  بناء  مجال  يف 

املحوري للرشكة يف الصناعة.

  �W�)�� �"d��+�� F� a��$��‘ ��+^
 Specialized Sports Equipment)

(- SSE
املسعود  الله  عبد  ملجموعة  تابعة  رشكة  هذه 
وأوالده، تم تأسيسها يف عام 1998، وهي مورد 
حرصي بدولة اإلمارات العربية املتحدة لرشكة 
وقطر.  عامن  يف  وموزع  بوالريس،  صناعات 
وتشمل أنواع املركبات التي تسّوقها بوالريس يف 
الجودة  وعالية  مبتَكرة  مركبات  اإلمارات  دولة 
للطرق الوعرة، مبا فيها املركبات املخّصصة للسري 
 ،(ATV) ’عىل كافة التضاريس األرضية ‘أي يت يف
 Sport Side x ومركبات الطرق الوعرة الرياضية
Side Off-Road Vehicles (ORV) ، ومركبات 
يف’  يت  ‘يو  االستخدامات  متعّددة  التجوال 
(UTV)، والدّراجات النارية من طراز فيكتوري 
من  الكهربائية  والدراجات  الهندية،  واألنواع 
املخّصصة  املركبات  إىل  إضافة  بوالريس،  طراز 
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كهربائية/ مبحّركات  دة  واملزوَّ العادية  للطرق 
هجينة.

BHE >���P$�� 341 5�
وهي  أبوظبي،  يف  مقرها  إماراتية  رشكة  وهي 
الطائرات  وتنمية  وتطوير  دعم  يف  متخصصة 
والفضاء،  الطريان  ومجال  والتجارية،  العسكرية 
العربية  اإلمارات  بدولة  الدفاعية  والصناعات 
مع  وثيقة  رشاكات  خالل  من  وذلك  املتحدة، 
 Arnold Defense, تشمل:  عاملية  رشكات 
  Complete Parachute Solutions, Inc،
 Dimo Corp،  Falck Schmidt Defense
 Systems،  General Dynamics Mission
 Systems Middle East،  International Test
  Pilot School،  Merlin Power Systems،
 Minewolf, MMIST،  Space Systems
 Loral،  Tek Fusion Global Inc. ، VT

.Halter Marine

Bayanat F��"�
جيومكانية  خدمات  بيانات  رشكة  تقدم 
متكاملة ملجموعة من رشكات األعامل، وتشمل 
واملسح  امليداين  املسح  الجوي،  املسح  خدمات 
وإدارة  التطبيقية،  واملساحة  الهيدروغرايف 
والعرض  الخرائط  ورسم  املكانية،  البيانات 
والخدمات  األبعاد)  والثاليث  (الثنايئ  البرصي 

االستشارية املناسبة.

  �W�)�� F�,�+$�� F����<�
 Emirates Special Vehicles

 ((ESV
 ،ESV الخاصة للمركبات  اإلمارات  تقوم رشكة 
الرياضية  السيارات  بتصنيع  أبوظبي،  ومقرها 
والشاحنات  األفراد،  وناقالت  املصفحة، 
األموال  نقل  وسيارات  أب)،  (البيك  الصغرية 
املعدلة لذوي االحتياجات  املصفحة، واملركبات 
الخاصة، وسيارات اإلسعاف، وسيارات الرشطة، 
واملركبات ذاتية القيادة، والسيارات الكهربائية. 
وبإمكان الرشكة توريد املواد املركبة، ووالزجاج 
الغيار  وقطع  املزخرفة،  والدروع  البالستي، 
الفوالذية  الُعدد  وأطقمم  واإلكسسوارات، 

الجاهزة للرتكيب.

 q"V(�� F����<� ���6"1��
 Mahindra Emirates F�,�+$��

 (Vehicle Armouring (MEVA
الشخصيات،  لكبار  املحكمة  الحامية  تتطلب 
واملرافقات والدوريات املسلحة، سيارات رياضية 
من  ماهيندرا  سيارات  مثل  األغراض،  متعددة 
 Mahindra Up املصفحة  سكوربيو  طراز 
 ،Marksman و   ،Armoured Scorpio
إىل  بالنظر  املصفحة،  كروزر  الند  تويوتا  و 
سيارة  وتجمع  املتميز.  السيارات  هذه  مظهر 
البالستية  الحامية  بني   Mahindra MPV-i
والحامية ضد األلغام عىل نحو متميز، مع حامية 
  (B6) جانبية وسقفية ضد الرصاص من مستوى
وحسب تصنيف (CEN) لهذا املستوى، وحامية 
من املتفجرات من مستوى 4A وحسب تصنيف 

.Stanag

 �,X'�& %�+"�
منذ تأسيسها يف عام 1976، أصبحت رشكة طريان 
املروحيات  تشغيل  جهات  أكرب  إحدى  أبوظبي 
التجارية يف الرشق األوسط، حيث تقوم بتشغيل 
األجنحة  ثابتة  طائرات  و4  مروحية،  طائرة   57
من طراز Dash-8. وقد تجاوزت املروحيات يف 
طريانها 1000,000 ساعة، وتنصّب معظم أعامل 
البحرية،  النفط  عىل دعم صناعة  عاملياً  الرشكة 
الطوارئ  وخدمات  الحرائق،  مكافحة  وإسناد 
الهندسية  والصناعات  الزلزايل،  واملسح  الطبية، 

واإلنشائية.

 Otokar ��� ';�& ��+^
 Otomotive Ve Savunma Sanayi

A.S
تقدم رشكة أوتوكار حلوالً عىل الصعيد العاملي 
وعمليات  الحدود  وأمن  الدفاع  مجاالت  يف 
العام،  واألمن  اإلنسانية  واإلغاثة  السالم  حفظ 
الجند  ناقالت  من  واسعة  مجموعة  تقدم  كام 
ومركبات  الحدود،  أمن  ومركبات  املدرعة، 
االستطالع واملراقبة، ومنصات األسلحة، وناقالت 
الجند املضادة لأللغام، ومركبات اإلخالء الطبي، 

وسيارات اإلسعاف.

g6�+"6Tc +��� �.�!7&
البالستي  للفوالذ  مورداً  الرشكة  هذه  تعد 
واإلدارة،  امللكية  بريطانية  وهي  التقنية،  العايل 
والتصميم،  املعالجة  مستوى  بتحسني  ومختصة 
وخربتها  املتقدمة،  التشبيهية  برمجياتها  وتسهم 

لديها،  املتفوقة  املعالجة  ومعدات  ودرايتها، 
من  الفريدة  الباردة  عىل  التشكيل  وقدرات 
إىل  التطلع  عند  جيداً  خياراً  جعلها  يف  نوعها، 
تحسني الهيكليات واملكونات املصنعة من مواد 

عالية الدرجة.

 Aselsan ~=�R� Y+P�� %�.�=&
(Middle East (AME

 AME األوسط  الرشق  أسلسان  رشكة  تقوم 
الليلية  الرؤية  أجهزة  وتصنيع  وتطوير  بتصميم 
للمؤسسات  املتطورة،  الحرارية  الرؤية  وأجهزة 
يف  وغريها  النظام،  فرض  وقوات  العسكرية 
التي  الليلية  الرؤية  أجهزة  وتعترب  املنطقة. 
تنتجها أجهزة برصية ذات تقنية عالية، مجهزة 
األجسام  بتمييز  تسمح  للصور  تكثيف  بأنابيب 
حلوالً  تقدم  كام  بعيدة.  مسافات  من  بوضوح 
ألنظمة متكاملة، بأجهزة مدمجة، خفيفة الوزن 
واقتصادية التكلفة، من أجل استخدامات الرؤية 
مركز  بدور  الرشكة  وتقوم  والحرارية.  النهارية 

لإلصالح والصيانة ملنتجاتها.

 ATLAS y"�+���c ���&
ELEKTRONIK

لنظم  رئيسياً  مورداً  الرشكة  هذه  تعترب 
اإللكرتونيات البحرية، وهي تعمل عىل ُمساعدة 
البحار  لجعل   العامل  حول  البحرية  األساطيل 
مكانًا يتسم مبزيد من األمن. وقد طرحت أطلس 
وأنظمة  االستشعار،  وأجهزة  السونار،  أنظمة 
القيادة والسيطرة للغواصات والزوارق البحرية، 
آليا  املسرية  واملركبات  األلغام،  مضادات  ونظم 
ومعدات  املاء،  تحت  للكشف  تعمل  والتي 
أجهزة الالسليك واالتصاالت، واألسلحة البحرية، 
وأنظمة  الساحلية،  الحامية  نُظم  إيل  باإلضافة 
لرشكة  تابعة  والرشكة  املرور.  حركة  توجيه 

.ThyssenKrupp and Airbus DS

ASIS Boats �;'� �"=& ��+^
تصميم  يف  عاملياً  رائدة  أسيس  رشكة  تعترب 
للنفخ،  القابلة  الصلبة  القوارب  وتصنيع 
والدعم  النقل  وسائل  تقديم  يف  ومتخصصة 
واملراقبة إىل األساطيل البحرية وحرس السواحل 
والنهرية  األمنية  والدوريات  القرصنة  ومقاومة 
أكرث من 80  والخاصة يف  العسكرية  القوات  إىل 
الطلب،  كاملة حسب  تقدم خدمات  دولة، كام 
وتأيت جميع القوارب باعتامد من لجنة املطابقة 
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 ،European CE األوروبية  والسالمة  لألمان 
 ،  NMMAالوطنية البحرية  مصنعي  وجمعية 
 ،ABYC والجمعية األمريكية للقوارب واليخوت
من  االعتامدات  عىل  الحصول  عىل  القدرة  مع 
 USCG Sub-Chapter مثل  البحرية  الهيئات 
T و االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار 

.SOLAS)

 BAE ?$�."= Ec :�c �� ��+^
Systems

 BAE Systems تقوم رشكة يب إيه إي سيستمز
بتقديم حلول متقدمة موجهة تقنياً يف مجاالت 
الدفاع والطريان والفضاء واألمن. وسوف تقوم 
بعرض منوذجها األويل ملركبة براديل Bradley يف 
معرض آيدكس. ويشمل الجيل القادم من براديل 
مرونة  تعزيز  بهدف  التعليق  لنظام  ترقيات 
الحركة والتنقل ألجل املناورة ضمن فريق اللواء 
 Armored Brigade Combat املدرع  القتايل 
وتحسينات  مطوراً  برجاً  يتضمن  وهو   .Team
شملت  التي  التحديث  جهود  أثناء  إنجازها  تم 
وحساسات  التعليق،  نظام  يف  التحسينات 

التهديف، واالتصال بالشبكة.

Barracuda �7'�����
أنتجت باراكودا Barracuda زورقاً جديداً بطول 
محدودة،  غري  تشغيل  بقدرات  يتمتع  مرتاً،   13
الهيكل  وحول  الفينول.  إسرت  من  مصنوع  وهو 
مختلفة  بأقطار  إضافية  هواء  أنابيب  توجد 
تجعل منه قارباً صالحاً لكافة أحوال الطقس من 
Category A (10 Beaufort)، وميكنه  أ  الفئة 
أن يحافظ عىل شكله حتى يف حال إصابته بسالح 

ناري.

  F�',.�c y; �� ��+^
(BelTechExport)

إكسبورت   تك  بل  رشكة  تعترب 
املعدات  تصدير  يف  (BelTechExport)رائدة 
تصدير  يف  موثوقاً  عاملياً  ورشيكاً  العسكرية  
إنتاج  وترتيب  وتطوير  واستريادها،  األسلحة 
وتحديث  وعمرة  املتطورة،  الدفاعية  املنتجات 
األسلحة واملعدات العسكرية، والبحث والتطوير 

يف مجال الدفاع.

 ���+��'��� ��'� �4�
BlackBox Biometrics

الرائدة  الرشكة   BlackBox Biometrics تعترب 
القوات  تقيس  التي  األنظمة  مجال  يف  عاملياً 
قياس  نظام  ويعترب  املرئية.  غري  االرتجاجية 
 The BlackBox Wireless االنفجارات الالسليك
Blast Gauge System  النظام الوحيد يف العامل 
الذي يعالج القلق املتزايد من التعّرض للضغط 
الزائد نتيجة االنفجارات املتكّررة بشكٍل مباٍرش. 
املدى  طويلة  بيانات  بتوثيق  النظام  يقوم 
التعّرض للمساعدة يف تحديد املحاربني  لحاالت 
ناجمٍة  اإلصابة بصدمٍة دماغيٍّة  املعّرضني لخطر 
 (traumatic brain injury (TBI عن االنفجار
ويف  الطويل.  املدى  العصبية عىل  واالضطرابات 
قياس  نظام  يقوم  والعمليات،  التدريب  كل من 
 Wireless Blast Gauge الالسليّك  االنفجارات 
للضغط  التعّرض  وتحليل  بالتقاط     System
لتوجيه  الوقت  مرور  مع  التقييم  بغرض  الزائد 
عىل  التعديالت  عن  واإلبالغ  الفرز،  عملية 

التكتيكات والتدريب، واملساعدة يف العالج.

CNIM ��+^
معدات  وبناء  بتصميم   CNIM رشكة  تقوم 
صناعية بتقنية عالية وجاهزة للتسليم، كام تقوم 
املجالني  يف  والخدمات  الخربات  وتقديم  بإنجاز 
الدفاعي والصناعي. ويعترب الجرس العائم، املزود 
 ،CNIM Group مبحركات من إنتاج مجموعة
املائية،  الفجوات  لعبور  الطلب  حسب  حالً 
أحدهام  املتوافرة،  الجسور  من  نوعان  وهناك 
جرس ثابت واآلخر عبارة عن عبّارة عامئة، ميكن 

تركيبها برسعة بأقل عدد من القوة العاملة.

 Cobham Antenna ��+^
Systems

تقدم هذه الرشكة الهوائيات الدائرية والتوجيهية 
وصلة  ألجل   Omni and Sector Antennas
البيانات  لتبادل  وسيلة  وهي   ،Link 16 الرابط 
العسكرية بني الحواسيب لدى حلف الناتو متّكن 
وسالح  والجيش  والسفن  العسكرية  الطائرات 
التكتيكية يف الوقت  البحرية من تبادل صورتها 
شبه الحقيقي. وهي وصلة بيانات رقمية مأمونة 
باستخدام  للتشويش  ومقاومة  الرسعة  عالية 
الزمني  بالتقسيم  املتعدد  الوصول  تقنية 
 L-band نطاق  يف  وتعمل   ،TDMA-based
1206 – 969) ميجا هرتز) من طيف الرتددات 
فوق العالية جداً. وجميع هوائيات وصلة الرابط 
الحرارة  ودرجات  الطقس  ألحوال  مصممة   16

املتطرفة القصوى، وقد تم استخدامها يف ظروف 
ميادين الحرب دون أن تؤثر يف األداء أو تحول 

دون تحقيق متطلبات املهام.

 Colt’s Manufacturing ��+^
 Company

وقوات  األمريكية  القوات  الرشكة  هذه  تزود 
النظام  فرض  هيئات  جانب  إىل   – الناتو  حلف 
جميع  يف  األخرى  العسكرية  النخبة  وقوات 
األسلحة  أنظمة  أفضل  ببعض   – العامل  مناطق 
مليادين املعارك. وعىل سبيل املثال، تتميز بندقية 
باحتوائها   COLT M5 Enhanced Carbine
عىل مستقِبل سفيل ذي تصميم جديد كلياً، مزود 
فرعي  ومستقبل  ضبطها،  ميكن  تحكم  بأنظمة 
أي  مع  ليتناسب  تعديله  ميكن  وضعيات  بست 

مسدس ومع أسلوب الرمي الثنايئ.

DCNS ��+^
يف  رائدة  أوربية  رشكة   DCNS رشكة  تعترب 
مجال الدفاع البحري والطاقة البحرية املتجددة. 
من  العمالء  احتياجات  املجموعة  وتلبي 
ومواردها  الفنية،  وخربتها  درايتها  نرش  خالل 
الصناعية الفريدة، مع قدرة عىل إقامة رشاكات 
اسرتاتيجية. وتقوم رشكة DCNS بتصميم وبناء 
غواصات وسفن قتال سطحي، كام تطور أنظمة 
وبنية تحتية تابعة لها، وتقدم مجموعة متكاملة 
بناء  وأحواض  البحرية  للقواعد  الخدمات  من 

السفن.

5 %'�V�7 ��+^
سوف متيط رشكة ديفكون 5 اللثام – يف معرض 
 ،SHADOW هو  جديد،  خط  عن   – آيدكس 
وقد  املتخصصني.  املشغلني  احتياجات  لتلبية 
عامني  مدى  عىل   LAB TAC رشكة  تعاونت 
مع رشكة ديفكون 5 لتطوير SHADOW. وقد 
تم إنشاء LAB TAC لتوفر التدريب الفني يف 
والبضائع. وقد  الناس  والدفاع عن  األمن  مجال 
تم تخطيط هذه الدورات من أجل فرض النظام، 

والجهات واألفراد العسكريني واألمنيني.

Dynamit Nobel Defence ��+^
تشتمل منتجات هذه الرشكة عىل أسلحة قوات 
 RGW 90 / RGW) خاصة من الوزن الخفيف
مبدى   ،Pzf 3-family أرسة  من  وأسلحة   ،(60
نحو 600 م ضد األهداف املتحركة. وجميع هذه 
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وميكن  محمولة،  فردية  أسلحة  هي  األسلحة 
استعامل  مكان محصور، كام ميكن  إطالقها من 
هذه األسلحة لالشتباك مع مجموعة متنوعة من 

األهداف األولية والثانوية. 

(DynCorp (DI ��+^
تقدم رشكة DI حلوالً كاملة الطيف يف مجاالت 
جميع  يف  الجوية  والعمليات  والطريان  الفضاء 
العامل، ترتاوح من صيانة وتعديل وعمرة  أنحاء 
إىل  للطريان،  اليومي  األريض  الدعم  معدات 
ميدان املعركة الشامل و. وهي تقدم أيضاً حلوالً 
للدعم الكيل، مبا يف ذلك اللوجستيات التقليدية 
والطارئة، والعمليات، ودعم الصيانة، وخدمات 

دعم مهام االستخبارات الكاملة الطيف.

Blücher GmbH ��+^
املتحدة  العربية  اإلمارات  من  كل  اختارت 
والبحرين  وقطر  السعودية  العربية  واململكة 
قامش  من  الحامية  بزة  وعامن  والكويت 
 Blücher رشكة   من   Saratoga ساراتوجا 
آخر  وتوفر  واملدنية.  العسكرية  قواتها  لحامية 
راحة  أقىص  الجسم  لحامية  ساراتوجا  حلول 
دائم  ومستوى  الحركة  مرونة  ويف  ارتدائه  يف 
املهام  فرتات  أثناء  يف  سيام  وال  الحامية،  من 

العملياتية ملدة طويلة، وسيكون لذلك أثر كبري 
يف التقليل من عدد وشدة اإلصابات الناتجة عن 

العبوات الناسفة.

 FNSS Savunma Sistemleri ��+^
.A.S

  PARS املدولبة، من طراز FNSS تعترب مدرعة
أي تحضري،  بدون  برمائية متاماً  الدفع،  الرباعية 
 ATGM وهي قادرة عىل حمل منصات إطالق
يناير  أو RWS ألجل مهام محددة. وقد تم يف 
من   FNSS عىل  عقد  ترسية   2007 عام  من 
وتطوير  لتصميم  الرتكية  الدفاع  وزارة  قبل 
وتصنيع منصات أبراج هجومية برمائية مدرعة 
 Armoured Amphibious Assault Bridge
AAAB))، تستخدم املكونات الرئيسية ملركبات 
.FNSS الثامنية الدفع من تصميم رشكة  PARS

 Inkas) ?���"! n��� ��+^
 (Vehicles

 (Inkas Vehicles) فياكلز  انكاس  رشكة  تعترب 
املدرعة  العربات  أرقى  إنتاج  يف  عاملياً  رائدة 
ديب،  يف  ومقرها  العاملية،  للمقاييس  املطابقة 
املدرعة،  الفخمة  الرياضية  السيارات  وتشمل 
وسيارات السيدان املدرعة، والحافالت املدرعة، 

األموال  نقل  وسيارات  املدرعة،  الجند  وناقالت 
الطلب  وكلها مصممة حسب  الثمينة،  واألشياء 

بحيث نلبي احتياجات العمالء.

 F�	��$�� �	'$T� ��+^
 International Armored �"�����

Group IAG
(IAG) هي رشكة  الدولية  املدرعات  مجموعة 
عىل  بناء  واملعدة  املصفحة  االليات  لتصنيع 
وقد  عاما.   20 من  أكرث  بخربة  وتتميز  الطلب، 
املصفحة  العربات  آالف  وتوريد  بتصنيع  قامت 
املسلحة  والقوات  الحكومات  فيهم  مبا  لعمالء 
واالستشاريني األمنيني واملنظامت غري الحكومية.

 IGG PHOTONIS Night ��+^
Vision

وعقدت   ،2015 عام  الرشكة  هذه  تأسست 
رشاكة مع رشكة فوتونيس الفرنسية، ولها مركز 
الليلية  الرؤية  مناظري  لصناعة  شامل  إقليمي 
تقوم  وهي  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة 
وقوى  متقدمة،  ليلية  رؤية  خدمات  بتقديم 
لإلنتاج  تقنية  ومهارات وخربات  مؤهلة،  عاملة 
من  كاملة  مجموعة  وصيانة  واختبار  املستقل، 

أجهزة الرؤية الليلية.

 IVECO '�"V�c ��+^
تقوم رشكة Iveco Defence Vehicles بتصنيع 
وكذلك  ومدرعة،  محمية  لوجستية  مركبات 
إليفيكو  الكاملة  التجارية  املجموعة  تسويق 
املعدلة لالستخدامات العسكرية، ولدى الرشكة 
طائفة  لتلبية  املركبات  من  متكاملة  مجموعة 

واسعة من االستخدامات الدفاعية.

L-3 ��+^
تتألف هذه الرشكة من ثالثة قطاعات لألعامل 

هي: 
املكونات  وتشمل  اإللكرتونية،  األنظمة   -
واألنظمة  الفرعية  واألنظمة  واملنتجات 
العسكريني  للعمالء  لها  التابعة  والخدمات 

والتجاريني.
الحلول  وتشمل  والفضاء،  الطريان  أنظمة   -
االستخباراتية  املعلومات  لسوق  املتكاملة 

واملراقبة واالستطالع.
- أنظمة االتصاالت.
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 Lacroix ��+�9 ��+^
مبتكرة  حلوالً   Lacroix الكروا  رشكة  تقدم 
صناعة  ذلك  يف  مبا  البحرية،  لسالح  لألرشاك 
املضادة   pyrotechnics النارية  الصواريخ 
املتطورة  والتقنيات  والغواصات،  للطائرات 
تنتج  وهي  الحربية،  للسفن  الذاتية  للحامية 
حالياً أحدث جيل من الرقائق املعدنية واملشاعل 
الحرارية. كذلك تقدم أنظمة املحافظة عىل بقاء 
عالوة   ،GALIX والذخرية  وسالمتها  املركبات 
عىل  باملحاكاة  والتدرييب  الحي  التدريب  عىل 

.pyrotechnics منتجات الصواريخ النارية

 �6"V�7 �'�^�& ��+^
Oshkosh Defense

باملركبات  رئيسياً  مزوداً  الرشكة  هذه  تعد 
الدورة  إدامة  وخدمات  املدولبة  التكتيكية 
القوات  بتعبئة  أوشكوش  قامت  وقد  الحياتية. 
خالل  من  العامل  أرجاء  يف  واألمنية  العسكرية 
الثقيلة  املركبات  من  كاملة  مجموعة  تقديم 
عالقة  ملف  وصيغة  والخفيفة،  واملتوسطة 
فائقة  عسكرية  ومركبات   ،ARFF الخاصية 

الحامية.

Patria ��+;�� ��+^
يعترب مدفع نيمو يف حاوية من إنتاج باتريا أول 
نظام هاون عيار 120 مم مدمج مع حاوية. وهو 
يوفر الحامية والسالح والذخرية يف حزمة متنقلة 
بسهولة  الحاوية  تحريك  املمكن  ومن  ومرنة. 
القصف عىل قارب عايل الرسعة أو  إىل وضعية 
سفينة أو شاحنة، وميكنه إطالق النار من أي من 

هذه الحامالت أو الناقالت.

Photonis �"';'! ��+^
توفر أجهزة فوتونيس للرؤية الليلية من الجيل 
قدرات  من  درجة  وأعىل  مدى،  أفضل  الرابع 
نرشها  ويتم  والتعرف،  والتحديد  االكتشاف 
التابعة  القوات  قبل  من  واسع  نطاق  عىل 
(الناتو).  األطليس  شامل  حلف  مع  واملتحالفة 
اللييل  للرصد  املدمج  جهازها  استعامل  وميكن 
 Compact Night Observation Device
لألسلحة،  الرقمي  التسديد  وجهاز   ((CNOD
الصور  تسجيل  عىل  قدرة  مع  ونهاراً  ليالً 

والتحديد خارج النطاق.

Poongsan ��+^
قامت هذه الرشكة بتطوير مناذج ذخرية عالية 
الرشكة  حولت  وقد  الكوري،  الطراز  من  األداء 
إنتاج  إىل  إنتاجها  نظام  الجديدة  الذخائر  بهذه 
بشكل  التكنولوجيا  عىل  يعتمد  مضافة  بقيمة 
مكثف، كام تبذل جهوداً لتطوير صناعة الدفاع 
الذخائر  من  الصادرات  حجم  زيادة  خالل  من 

واملنتجات شبه املنتهية.

Renk AG ��+^
طراز  من  الحركة  نقل  مجموعات  تُستخدم 
يف   – العسكرية  االستخدامات  يف   –  Renk
 Leopard 2 الرئيسية  القتال  دبابات  جميع 
 K2’ الجديدة  الكورية  الدبابات  ويف  األملانية، 
الجديدة  الربيطانية  الخفيفة  واملدرعة   ،MBTs
AJAX (Scout SV)، والدبابة الرتكية الجديدة 
ALTAY MBT، والعربات املجنزرة العسكرية 

املتوسطة والثقيلة الوزن األخرى.

 Renault Trucks Defense ��+^
SAS

رشكة  هي   Renault Trucks Defense SAS
التي  التجارية،  العالمات  ومتعددة  قابضة 
 PANHARD و   ACMAT Defense تضم 
املركبات  الرشكة  منتجات  وتشمل   .Defense

التكتيكية  والشاحنات  والتكتيكية،  املدرعة 
الحياتية  الدورة  دعم  وحلول  واللوجستية، 

ومرونة الحركة والتنقل.

Ritter & Stark ��+^
منصة  بتطوير   Ritter & Stark رشكة  قامت 
معيارية للبنادق  للسامح للمستخدمني بتكييفها 
البندقية  يف  التبديل  وميكن  حاجتهم.  حسب 
النوعني  بني   SX-1 Modular Tactical Rifle
 338 و   Win., .300 Win Magnum  308
 SX-1 البندقية  وتسمح   .Lapua Magnum
مع  مدمجة  وترقيات  مخازن  برتكيب  ملشغليها 
AR15/M16/ مقابض مسدس وأخمص من نوع

 Ritter من  الطي  أخمص  آلية  مع  تتالءم   M4
.& Stark

Ruag ��+^
املدفعي  نظامها   Ruag رشكة  تعرض  سوف 
 COBRA Mortar كوبرا  طراز  من  الهاون 
املحاكاة  وأنظمة  مم   120 عيار   System
مبوثوقية  تباديل  حي  تدريب  إلجراء  والتدريب 
بعرض    Ruag Aviation تقوم  وسوف  عالية. 
صيانة  خالل  من  واملدنية  العسكرية  كفاءتها 
 F-5 و Dornier 228 الحياتية للطائرة الدورة 

F/A-18 & وقدرات الدعم للمروحيات.
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Schiebel ��+^
الكشف  بتقديم معدات   Schiebel تقوم رشكة 
 ،CAMCOPTER S-100 وأنظمة  األلغام  عن 
تقلع  متطورة  مأهولة  غري  جوية  أنظمة  وهي 
ُصمم  وقد   .(VTOL UAS) عمودياً  وتهبط 
باعتباره   –  CAMCOPTER S-100 نظام 
مزوداً   – طيار  بدون  مدمجة  مروحية  طائرة 
ليك  التقنيات،  ألحدث  مواكبة  تشبيك  بقدرات 
تتم االستجابة برسعة يف عدد كبري من األوضاع.

Sprung Structures ��+^
البحرين  تتخذ رشكة Sprung Structures من 
وديب مقرات لها، وهي إحدى رشكات مجموعة 
يف  الرئييس  ومقرها   Sprung Structures
 Sprung ورشكة  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
هي التي اخرتعت اإلنشاءات الغشائية املجهدة 
 stressed membrane structure لألسقف 
املغلقة  املساحات  إىل  الحاجة  لتلبية  املصممة 

بطريقة رسيعة واقتصادية يف آن واحد.

STREIT Group J�+�= �	'$T�
تقوم بتصنيع ناقالت الجند املصفحة، واملركبات 
والسيارات  واأللغام،  للكامئن  املضادة  املدرعة 
يف  فعالة  حامية  لضامن  املصممة  املصفحة، 
جميع  وتخضع  الخطورة.  العالية  األحوال 

املركبات الختبارات بالستية معرتف بها دولياً.

Textron Systems ��+^
 Textron Systems Businesses رشكة  تقوم 
والدعم  والخدمات  املنتجات  وتنسيق  بتطوير 
وكذلك  والدفاع،  الطريان  مجال  يف  للعمالء 
فرض  ذلك  يف  مبا  والتجاري،  املدين  املجالني  يف 
وحامية  الحدود،  ودوريات  واألمن،  النظام، 

املنشآت الحيوية.

%�$ b	
 .Al Waqia Shoes Co رشكة األحذية الواقية
 WAQ التجارية  العالمة  أحذية  تصميم  يتم 

وإنتاجها وفقاً ألكرث املقاييس األوربية تطوراً.
سلوفينيا

بإدماج  تقوم   :.DAT-CON D.O.O رشكة 
ومعدات  اإللكرتونية،  والتطبيقات  األنظمة، 

القياس الخاصة والوسائط املتعددة.

��?"���
 DSA Exhibition and Conference معرض
الدفاع  خدمات  معرض  يتميز   :SDN BHD
بخربة    Defence Services Asiaاآلسيوي
حيث  الدفاع  معارض  مجال  يف  عاماً  ثالثني 
يصنف اآلن كواحد من أشهر خمسة معارض 

دفاع يف العامل.

����Z61
تتضمن   :GIS Technologies Ltd رشكة 
والتطوير  البحث  الرئيسية  الرشكة  أنشطة 
التطوير  عىل  الرتكيز  مع  الهنديس،  املجال  يف 

والتجارة الدولية يف التقنيات العسكرية.

�"����
وتقوم   :Digital Bit – IGG Prtner رشكة 
املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  بتقديم 
واألنظمة  املتكاملة،  والحلول  واألنظمة 

اإللكرتونية واآللية، والخدمات االستشارية.

}+,8
 DBDC International Defence رشكة 
الخدمات  وتقدم   :Publication & Events

يف مجال األمن والدفاع والطاقة والتدريب.
 NORICUM Trade & رشكة 
رئييس  موّرد  وهي   :Investments – ORF
للمنتجات واملواد املطاطية التقنية مع حلول 

الجودة املبتكرة.

+(�
 National الحريب  لإلنتاج  القومية  الهيئة 
 Organization for Military Production
الهيئة  مع  بالتعاون   - تنتج   :– NOMP
واملنتجات  املدنية  السلع   – للتصنيع  العربية 

العسكرية.

%��.�����
رشكة AlmaDK LLP: وتقوم بتطوير وإنتاج 
واألسلحة  الذخائر  وبيع  ورشاء  وإصالح 

واملعدات العسكرية.

J�'���
 Overwatch General Trading رشكة  
غري  األنظمة  الرشكة  تستخدم   :Company
املأهولة املتطورة يف إحداث ثورة يف مجاالت 

اإلنشاءات والزراعة والدفاع وفرض النظام.
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وميثل إنتاج رشكة باتريا الجديد املرة األوىل التي 
العيار  ذي  السالح  هذا  مثل  تحميل  فيها  يتم 
محمول،  صندوق  فوق  ملليمرتا)   120) الكبري 
وهو الصندوق الذي ميكن تحريكه بكل سهولة 
يك يأخذ وضع االستعداد لإلطالق عىل منت أحد 
الزوارق الرسيعة أو القطع البحرية أو الشاحنات 

حيث ميكن إطالع املدفع من عىل متنها.
مجلس  رئيس  نائب  رونامييك،  كاري  ورصح 
إدارة رشكة باتريا املسؤول عن خط إنتاج أنظمة 
التسلح، بأن الرشكة قد انتهت بالفعل من وضع 
األسلحة  من  النوع  لهذا  الالزمة  األولية  الخطط 
منذ أكرث من عرش سنوات، بل وتقدمت بطلب إىل 
السلطات املعنية بغية الحصول عىل براءة اخرتاع 
السالح. وقال إن ”أحد عمالئنا سألنا ما إذا كان 
”نيمو“  (املورتر)  الهاون  باإلمكان تحميل مدفع 

أيضا عىل منصة متحركة، وعدم االكتفاء بتثبيته 
عىل منت أحد الزوارق أو إحدى الشاحنات“.

�"����� *�+P�� F�,�� �",�;
وعرب رونامييك عن سعادته بنجاح نظام التسليح 
”يسعدنا  قائال  العمالء،  أنظار  لفت  يف  الجديد 
نجاح املدفع يف استقطاب قدر كبري من االهتامم 
من جانب عمالئنا. وعندما يوجد الطلب تنتفي 
الحاجة إىل دخول السوق دون دراية أو تساؤالت 

حول ماذ إذا كان املنتج الجديد سينجح أو ال“.
تعاون خرباء رشكة  املدفع  تطوير  وخالل عملية 
للتأكد  البحرية  سالح  مع  وثيق  بشكل  ”باتريا“ 
النهايئ عىل  الجديد يف شكله  املنتج  من حصول 
الحد األقىص من متطلباته مثل حجم الصندوق.

ويعترب صندوق ”نيمو“، الذي سيتم عرضه عىل 

أول  املقبل،  فرباير  شهر  يف  مرة  ألول  الجمهور 
صندوق يجري استخدامه يف تثبيت أحد األسلحة 
األقل  األسلحة  توافر  ورغم  الكبرية.  األعرية  ذات 
عيارا املثبتة فوق صناديق يف األسواق إال أنه ال 
يوجد يف األسواق حتى اآلن مدفع هاون (مورتر) 
مثل ”نيمو“ قادر عىل الرمي املبارش وغري املبارش.

���4�� h�+P��
من  عدد  توافر  من  ”البد  إنه  رونامييك  قال 
لتثبيت  الالزمة لتطوير الخربة املطلوبة  الرشوط 
مدفع هاون (مورتر) ثقيل من عيار 120 ملليمرتا 
تصنيع  املتخصصة يف  فالرشكات  فوق صندوق“. 
املركبات أو الصناديق، عىل سبيل املثال، نادرا ما 

تجهل الجزء الخاص بنظام التسلح.
كام أن الحسابات الخاصة بالقوة وتصميم اإلطار 
املسؤول عن حمل السالح ظال يشكالن صعوبة 
عىل  الصندوق  احتواء  رضورة  حيث  من  بالغة 
للهروب،  وفتحة  علوية  وفتحة  للدخول  فتحة 

األمر الذي ساهم يف ضعف الصندوق.
خربتنا  عىل  اعتمدنا  ”أننا  رونامييك  وأردف 
الالزمة  التحليالت  إلجراء  األسلحة  تصميم  يف 
أبعاد  تحديد  عند  واالهتزازات  بالقوة  املتعلقة 
الصندوق عىل سبيل املثال. نحن نعلم ماذا يلزم 
الصندوق يك يتحمل قوى االرتداد ونبض (ذبذبة) 

نظام ”نيمو“.
وأضاف أنه ”عند تصميم شاسيه الصندوق أجرينا 
عدة حسابات متكررة حول القوة من أجل بناء 
املواصفات  بأفضل  يتمتع  متني  قوي  هيكل 

الهندسية“.
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إن أبعاد صندوق ”نيمو“ الذي تنتجه رشكة باتريا 
ال تختلف عن األبعاد القياسية للصندوق البحري 
تثبيته  نقاط  أن  قدما، كام  يبلغ طوله 20  الذي 
تقع يف نفس نقاط تثبيت الصندوق البحري. أما 
من الخارج، فال يختلف الصندوق عن الصندوق 
الصندوق عىل  عمر  ويتوقف  املعروف.  القيايس 
إطار الدعم اإلضايف الواقع بني التكسية الخارجية 

والتكسية الداخلية.
املقوى  األنبويب  ”الهيكل  أن  رونامييك  وأوضح 
من  يوجد  كام  االرتداد،  امتصاص  عىل  يعمل 
الواقعة  املسافة  يف  والعرضية  الطولية  العوارض 
الداخلية  والتكسية  الخارجية  التكسية  بني 
الصناديق  يف  املوجودة  العوارض  من  أكرب  عدد 

التقليدية املعروفة“.
 600 بنسبة  أقل  السقف  يكون  الرمي  عند 
البحري  الصندوق  لدى  نظريه  من  مللميرتا 
القيايس  االرتفاع  ويتحقق  االعتيادي.  التقليدي 
الهاون  مدفع  نقل  غطاء  إضافة  عند  املطلوب 

(املورتر) لسطح الصندوق.
وعند نقل املدفع يكون برج ”نيمو“ مغطى متاما 
بالغطاء، أما خالل عملية النقل فيكون الربج يف 
وضع الرمي املبارش للنريان، أي يكون مصوبا نحو 
اتجاه مختلفعن وضعه أثناء عملية الرمي. ويدور 
الربج بزاوية 180 درجة عند استخدام املدفع يف 
وضع اإلطالق. ويجب أن تكون مقدمة ماسورة 
تجنبا  الصندوق  حافة  خلف  موجودة  املدفع 
ألي إجهاد زائد للصندوق بفعل انطالقة مقدمة 

املاسورة“.

�T��� 
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إىل  القوات  حاجة  ليلبي  ”نيمو“  صندوق  يأيت 
مدفع هاون (مورتر) ميكن نقله بسهولة ومرونة  
واملعدات  اآلالت  باستخدام  آخر  إىل  مكان  من 
ناحية  من  فعاال  الصندوق  يعترب  كام  املناسبة. 
التكلفة، بل وأقل تكلفة بكثري من أنظمة مدافع 
الهاون (املورتر) املثبتة فوق مركبة أو زورق جرى 

رشاؤه بصورة منفصلة.
ما  بكل  مزودا  ”نيمو“  صندوق  تسليم  ويتم 
تأمني  مثل  (املورتر)  الهاون  مدفع  يحتاجه 
الحامية الالزمة لطاقم التشغيل املكون من ثالثة 
ولدى  والذخرية.  واملدفع  ورام)  (ملقامن  أفراد 
ووحدة  به  الخاصة  الطاقة  وحدة  الصندوق 

التكييف وفتحة الدخول وفتحة الهروب.

وميكن للعميل أن يختار أجهزة الرتشيح (الفلرتة) 
والكياموية،  والبيولوجية  النووية  األسلحة  ضد 
سواء  املصنوعة  املناسبة  الباليستية  والحامية 
من الصفائح الفوالذية أو الدروع املصنوعة من 
بعمره  املميز  بالفوالذ  التصفيح  ويأيت  الخزف. 
الطويل والذي يرتاوح سمكه بني 8 و 10 ملليمرتا 

ليضيف حوايل ثالثة أطنان إىل وزن الصندوق.
مدفع  قنابل  من  قنبلة  ملائة  الصندوق  ويتسع 
التي  القنابل  عدد  ضعف  أي  (املورتر)،  الهاون 
 Nemo للنسخة  املخصص  الصندوق  يستوعبها 

AMV املخصصة للمركبات عىل سبيل املثال.
ومن أبرز املميزات التي يؤمنها صندوق ”نيمو“ 
الذي أنتجته رشكة باتريا سهولة الحركة الشديدة، 
وهي ميزة قلام توجد لدى مدافع الهاون (املورتر) 
من هذا العيار. منظومة هاون النيمو من باتريا 
عىل  استخدامها  ليتم  االساس  يف  تصميمها  تم 
برج متحرك  تركيبه عىل  ويتم  البحرية.  الزوارق 
وهو  ملم.   120 عيار  من  بعد  عن  به  ويتحكم 
من نوع الهاون ذات الرمي غري املبارش، لكنه يف 
الوقت نفسه ميتلك القدرة عىل ان يستخدم يف 
املعادية. كام ميكن  االهداف  املبارش ضد  الرمي 
استخدامه يف حالة الرماية الرشقية اذ ميكنه رمي 

حتى خمسة قذائف هاون بشكل متتايل.
برج النيمو الخفيف وذو الحجم املضغوط ميكن 
تركيبه عىل االليات والزوارق الرسيعة واملنصات 
البحرية بسهولة. كام يؤمن الربج الحامية للطاقم 

من التهديدات الباليستية.
وأكد رونامييك أن ”من املمكن تحريك الصندوق 
الزوارق  أحد  منت  الرمي عىل  وضع  إىل  بسهولة 
كام  املركبات.  أو  البحرية  القطع  أو  الرسيعة 
يتميز الصندوق بقدرته عىل الرمي من عىل منت 
أي من وسائل النقل املشار إليها آنفا، حيث أن 
الصندوق يتمتع، عىل سبيل املثال، بخفة الحركة 
الفائقة التي متكن الفصائل الساحلية من تغيري 
تنفيذ  أثناء  تلك  املستقلة  الرمي  وحدة  مكان 
املهمة. وهنا يعترب الصندوق حال ممتازا لحامية 

القواعد“.
الصندوق كوحدة منفصلة دون  كام ميكن رشاء 
تحقيق  من  العميل  ميكن  الذي  األمر  املدفع، 
أقىص استفادة موفرة ممكنة من مدفع ”نيمو“ 

الحايل.
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تتوىل رشكة Nokian Metallirakenne مسؤولية 
التي  الفنية  للمواصفات  طبقا  الصندوق  تصنيع 

وضعتها رشكة باتريا، بينام تتوىل األخرية بنفسها 
الذخرية  مسؤولية تركيب مدفع ”نيمو“ ومخزن 
ومحطات طاقة التشغيل. وتتكون محطات طاقم 
التحكم  ومفاتيح  آلية  حواسيب  من  التشغيل 

والكابالت واملقاعد.
أن  باتريا  إدارة رشكة  رئيس مجلس  نائب  وذكر 
تؤمن  الصندوق  تصنيع  عن  املسؤولة  ”الرشكة 
لنا صندوقا مجهزا بالكامل بوحدة الطاقة وجهاز 

تكييف الهواء عالوة عىل إطار الصندوق“.
النقاب عن هذا  لكشف  رونامييك  ويتطلع  هذا 
املنتج الجديد خالل معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 
(أيدكس) املقرر انعقاده يف مدينة أبوظبي خالل 
شهر فرباير الجاري. وأضاف قائال ”ستقوم الرشكة 
املدفع مثل  بتجربة عملية تشغيل  املعرض  قبل 
انتهاء  وبعد  الرمي.  يف  والتحكم  الكهريب  النظام 
الرمي  اختبار  عملية   الرشكة  ستواصل  املعرض 
من  االنتهاء  وبعد  بالقوة.  املتعلقة  ولالختبارات 
تلك االختبارات ستكون الرشكة مستعدة لتسليم 

صناديق ”نيمو“ لعمالئها“.
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التصميم الخفيف الوزن والصغري الحجم   �
الذي  االمر  صغرية  ملساحة  اال  يحتاج  ال 
يسمح باملحافظة عىل خاصيات وقدرات 

املنصة املركب عليها.
خمسة  اطالق  ميكنه  اذ  عال،  رمي  منط   �

قذائف هاون بشكل متتال.
رسعة االستجابة للتهديدات وللمخاطر.  �

عدد طاقم صغري (رامي +ملقمني اثنني)  �
إمكانية الرماية املبارشة  �

الرمي عىل اهداف متحركة  �
الرمي واالستطالع بالنريان  �

الشامل  الدمار  اسلحة  ضد  الحامية   �
والباليستية

يتناسب مع كافة قذائف الهاون 120 ملم   �
القياسية

قدرة عالية عىل تخزين قذائف الهاون.  �
منصة الربج تسمح بالحركية العالية  �

حامية وحركة دائرية بزاوية 360 درجة  �
توفري الدعم  الناري القريب للقوى الربية  �
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أنظمة  استخدام  عىل  سنوات  عرش  مرور  بعد 
 Air Combat الجوية  القتالية  املناورة 
 Maneuvering Instrumentation Systems
AACMI))، ما زالت تقارير اإلحاطة باملعلومات 
تطرح فكرة الفوز يف القتال. وعىل الرغم من توفري 
مسارات الطريان املسجلة لكافة األطراف الفاعلة، 
فإن فرز وتقييم عمليات القصف ما تزال عملية 
األساسية.  والقوانني  االفرتاضات  تدعمها  مرهقة، 
الجوي من قواعد أرضية  الدفاع  وإذا ما أضفت 
إىل املهام التدريبية، فإن النتيجة الفعلية مع ذلك 
تصبح أكرث غموضاً؛ ألن العاملني يف الدفاع الجوي 
تقييمهم  لتقديم  اإلحاطة  يف  يشاركون  ال  غالباً 
الخامس  الجيل  حقبة  يف  هذا  ويغدو  لألحداث. 
من الطائرات القتالية أقرب إىل التخمني ليشء قد 

تعتمد عليه حياتك.
بالطبع توجد مشبّهات عالية املوثوقية تخربك عن 
العالية  الكفاءة  من  الرغم  وعىل  الخطأ،  مواطن 
ملشبهات الطريان، مام ميكن طواقم التدريب من 
الفرعية  األنظمة  من  متزايد  عدد  مع  التعامل 
إىل  تفتقر  فإنها  الطوارئ،  لحاالت  وإعدادها 
يف  بالطائرة  املناورة  يف  املتمثل  البدين  الضغط 
ال  فهي  وبالتايل  العالية،  الدورانية  االلتفافات 
توفر التدريب العايل ذا القيمة الفائقة والرضوري 

لجعل الطيارين مستعدين للمهام القتالية.
 Diehl Defence األملانية  التصنيع  رشكة  قررت 
استخدام التشبيه مع أنظمة األسلحة العملياتية. 
معالج  عىل  التشبيه  تشغيل  يتم  مرة  وألول 
تشبيهي خاص جديد يوفر أفضل أنظمة التشبيه 

من  اآلن  حتى  املتوافرة  للصواريخ  واملحاكاة 
ومحاكاة  تقييم  نظام  ويتميز  الدقة.  حيث 
 COMbat Training الجديد،  القتايل  التدريب 
 Evaluation and Simulation System
تشبيه  يف  له  مثيل  ال  بأداء   ،((COMTESS
الصواريخ جو–جو وأرض–جو. ويتضح هذا من 
حقيقة أن رشكة Diehl Defence ليست املورّد 
الوحيد لنظام AACMI للقوات الجوية األوربية 
من  عاماً   50 من  أكرث  أيضاً  متلك  بل  فحسب، 

الخربة كرشكة تصنيع لصواريخ الجو-جو.
من  املدى،  القصري  الجو-جو،  صاروخ  يعترب 
يف  األفضل  حالياً   ،Diehl´s IRIS-T طراز 
بيانات  تحويل  تم  وقد  األداء،  حيث  من  نوعه 
القتايل  التدريب  ومحاكاة  تقييم  نظام  إىل  أدائه 
نتائج  بتوقع  يسمح  الذي  األمر   ،COMTESS
من الطراز األول. ولن يتم إيضاح نتائج القصف 
بل  فحسب،  النار  بإطالق  تقوم  التي  للطائرة 
يف  إعالمها  يتم  حيث  أيضاً،  املستهدفة  للطائرة 
الوقت الحقيقي بأنها خرجت من اللعبة (إشعار 
 Real Time Kill الحقيقي  الوقت  يف  بالقتل 
فورية  انعكاسات  مع   (Notification, RTKN

عىل القدرة عىل متابعة القتال.
وتستطيع رشكة Diehl´s IRIS-T – من خالل 
تورد  أن   – الجو-جو  الهائلة يف صواريخ  خرباتها 
الستخدامها  بالدقة  تتميز  الصواريخ  من  مناذج 
يف نظام تقييم ومحاكاة التدريب القتايل الجديد 
كام  العدو.  طائرات  ضد  وذلك   ،COMTESS
تسهم القدرة عىل إطالق صواريخ تشبيهية جو-

جو يف إمكانية تحويل اإلسناد الجوي، بعقد مدين 
التكلفة، إىل قوة هجومية هائلة، األمر  منخفض 
الذي مينح التدريب القتايل الجوي ميزة جديدة.

ومحاكاة  تقييم  لنظام  أخرى  رئيسية  ميزة  مثة 
التدريب القتايل الجديد COMTESS، تتمثل يف 
القدرة، ليس عىل أداء التدريب القتايل جو-جو، 
بل أيضاً عىل تسهيل التدريب الدفاعي من خالل 
األرض  عىل  جوي  صاروخي  دفاع  نظام  تجهيز 
GBAD مع نسخة من نظام COMTESS عىل 
لالستبدال  قابلة  وحدة  أو   Pod حاضن   شكل 

.LRU
 COMTESS لنظام  ميكن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
أثناء  الطريان  سالمة  يف  كبرية  بدرجة  يسهم  أن 
اإلنذار  يوفر  ال  فهو  السلم؛  أوقات  يف  التدريب 
حركة  مع  حتى  األجواء  وسط  يف  التصادم  من 
التحذير  أيضاً  يوفر  بل  فحسب،  املدين  الطريان 
الطريان  مينع  وبذلك  األرض،  عىل  املعارك  حيال 
املسريَّ يف منطقة الرصاع. وإذا ما أخذنا يف االعتبار 
االنعكاسات الواسعة النطاق لالصطدام يف الجو، 
يتربر لدينا بسهولة االستثامر يف هذا النظام، فضالً 

عن إنقاذ األرواح، وهو أمر ال يقّدر بثمن!
من  النظام  يف  الوحيدة  هي  املزايا  هذه  ليست 
أكرث  حوسبة  وحدة  أيضاً  فهناك  الجديد،  الجيل 
قوة، عالوة عىل وصلة بيانات ذات نطاق واسع، 
من  القادمة  املرحلة  متكني  يف  يسهم  ذلك  وكل 
 AACMI تقنيات أنظمة املناورة القتالية الجوية
البناءة  األنظمة  تسمح  حيث   :systems
 LVC!  Live –Virtual – املبارشة  االفرتاضية 
سيناريوهات  بوضع   Constructive entities
أكرث واقعية، مع تقليل الحاجة إىل الطريان الفعيل 
مستوى  تحسني  يف  يسهم  وهذا  طائرات،  يف 

التدريب مع تقليل التكاليف.
عىل  العمليات  تنفيذ  يتم  الحروب،  أثبتت  وكام 
نحو متزايد يف هيئة أنشطة مشرتكة بني القوات 
أن  يتعني  الذي  األمر  والبحرية،  والربية  الجوية 
تقييم  نظام  ويعترب  الحديث،  التدريب  له  يعد 
 COMTESS الجديد  القتايل  التدريب  ومحاكاة 

جاهزاً لهذا النوع الجديد من التحدي.
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عىل  السابقة  الفرتات  يف  اإلمارات  دولة  راهنت 
عرض  أجل  من  العاملية  الرشكات  استضافة 
منح  ذلك  من  واألهم  صفقاتها  وعقد  منتجاتها 
الفرصة للعسكرين اإلماراتيني لالطالع عىل تجارب 
اآلخرين باعتبارها أحد الدروس التي تحفز عىل 
اإلبداع والعمل، وراهنت أيضا عىل رفع املستوى 
املهني خاصة  والتأهيل  اإلمارايت  لإلنسان  الثقايف 
ابتعاث  فتم  العسكري،  القطاع  يف  للعاملني 
والهند  الغربية  الدول  يف  للدراسة  منهم  العديد 
عن  الحديث  فاليوم  وبالتايل  أفريقيا،  وجنوب 
باعتبارها  اإلماراتية  العسكرية  الصناعة  اعتامد 
وينبغي  قريب  يبدو  أمر  املصدرة  الدول  أحد 
عقدت  هي  إن  بل  أحد،  استغراب  يثري  ال  أن 
التقليدية  الدول  مع  أسلحتها  تصدير  اتفاقيات 
يف هذا املجال لهو أمر طبيعي، فاألساس البرشي 
والتقني متوفر وقادرة عىل العطاء ورغبة القيادة 

السياسية تدعم األمر.
كل  عقد  الذي  املعرض  هذا  يف  املهمة  والنقطة 
العسكري  لدى  التفاوض  أنه صقل مهارة  سنتني 
هناك  أن  نقول  أن  نستطيع  هنا  ومن  اإلمارايت، 
والتعامل  التفاوض  يف  الخربات  من  كبرياً  موروثا 
مع الرشكات العاملية سوءا عرب الصفقات املتبادلة 
الخربات واملهارات يف  تلك  فإن توظيف  وبالتايل 
تعزيز تلك الصناعة والعمل عىل التبادل املعريف 
وبالتايل صار اهتامم الدول يف مجال التعاقد مع 
بل  انطالقة عربية  قابل ألن يكون  أمر  اإلمارات 
أن مسألة  يدرك  الجميع  أن  مع  أوسطية  ورشق 
استجابة هذه الدول ليس سهلة ولكن الثقة التي 
قادرة  يجعلها  املجال  هذا  اإلمارات يف  اكتسبتها 
عىل إقناع الزبون الغريب بل واخرتاق تجربته يف 

الصناعة العسكرية.
بأن  إدراك  العسكري  املجال  يف  املختصني  لدى 
تطورات  شهدت  اإلماراتية  العسكرية  الصناعة 
به  تقوم  ما  تنافس  صناعات  تقدم  وأنها  فارقة 
هذه  يف  الدولة  سمعة  ورمبا  العاملية  الرشكات 
العريب  اإلقليم  خارج  يف  لدى  معروفة  الصناعة 
بدرجة أكرب مام هي يف الداخل اإلمارايت بسبب 
السفن  بناء  مجال  يف  خاصة  انتاجها  تخصصية 
الحربية وصناعة «املسدسات» التي تنتجها رشكة 
طيار  دون  طائرات من  تصنيع  وكذلك  «كركال» 

وكذلك يف مجال صناعة الذخائر.
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الصناعة  مجال  عىل  يرتكز  ال  اآلن  التحدي 
العسكرية اإلماراتية التي أثبتت قدرتها يف منافسة 
منطقتنا  دول  من  األكرثية  وتجاوزت  بل  اآلخر 
العربية واإلقليمية ولكن يف كسب ثقة املشرتي 
الغريب الذي ما زال غري مدرك بأن اإلمارات دولة 
ال تطرح نفسها بان دولة من اإلقليم الذي هي 
فيه، أقصد هناك الرشق األوسط، ولكنها تجربة 
عرش  «كراكال»  مسدس  تربع  تؤكدها  عاملية 
العسكرية  الصناعة  أن  أكدت  التي  املسدسات 
اإلماراتية قادمة وأنها قادرة عىل كسب املنافسة 
القيادة  لدى  رؤية  لوجود  نتيجة  اآلخرين  مع 

السياسية.
اإلمارايت  العسكري  املنتج  أن  األمر  واقع  يف 
الرؤية  بفضل  العاملية  السوق  الخرتاق  يؤهله 
االسرتاتيجية للقادة السياسية عىل اعتبار أن هذه 
مصادر  لتنويع  مجتال  فقط  ليس  أيضا  الصناعة 

الداخل ولكن كونها مسألة سيادة وطنية أيضاً.
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تحرص رشكة AAR األمريكية للدعم الجوي عىل 
التجاريني،  أو  الحكوميني  سواء  عمالئها،  خدمة 
كام  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
التجارية يف  قاعدة عملياتها  توسيع  تحرص عىل 
املنطقة. وتشمل قامئة الخدمات الحكومية التي 
لألسطول  الفني  الدعم  تقديم  الرشكة  تؤمنها 
وباالت  حاويات  وتوريد  الجوي  والنقل  الجوي 
للدعم  األمريكية   AAR رشكة  وتعترب  الشحن. 
الخدمات ألساطيل  لتأمني  الجوي رشكة مستقلة 
عىل  الحكومية  واألسواق  التجاري  الطريان 

مستوى العامل.

������ E'T�� �	��� F����
 AAR تقدم مجموعة النقل الجوي التابعة لرشكة
الجوي،  النقل  الجوي خدمات  للدعم  األمريكية 
أو  الخاص  أسطولها  استخدام  طريق  عن  سواء 
الطائرات التابعة للعمالء، من أجل متكني العمالء 
الحكوميني من نقل أفرادهم ومؤنهم ومهامتهم 
ورسائلهم الربيدية إىل املناطق الصعبة يف جميع 
أنحاء العامل. ويف شهر سبتمرب عام 2016 منحت 
وزارة الخارجية األمريكية مجموعة النقل الجوي 
الجوي  للدعم  األمريكية   AAR لرشكة  التابعة 
عقدا مدته عرش سنوات ونصف لتأمني خدمات 
الدولية  الشؤون  ملكتب  الدويل  الجوي  الدعم 
التابع  القانون  وتطبيق  املخدرات  ملكافحة 
التشغيل  أوامر  عىل  الرشكة  وستحصل  للوزارة. 
العقد الجديد الذي من املتوقع  الالزمة مبوجب 
أن يواصل تقديم الخدمات التي يتم تقدميها عىل 
مستوى العامل، ومن بينها منطقة الرشق األوسط.

e�-<�� j�,�� F����
يف شهر مارس عام 2016 بدأت مجموعة النقل 
للدعم  األمريكية   AAR لرشكة  التابعة  الجوي 
واإلنقاذ  البحث  خدمات  تقديم  يف  الجوي  
لوزارة  املساندة  املروحية  الطائرات  وخدمات 
وتقوم  الفوكالند.  جزر  يف  الربيطانية  الدفاع 
والعمليات  املروحية  الطائرات  بتأمني  الرشكة 
ودعم  اللوجستية  واإلمدادات  والصيانة  الجوية 
املرافق وإدارة شؤون األفراد طوال أيام األسبوع 

الطوارئ  خدمات  لتأمني  كله  العام  مدار  عىل 
الالزمة للطائرات املروحية املكلفة مبهام البحث 
واإلنقاذ بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية 
وعمليات اإلنقاذ عن طريق الرفع بالونش ونقل 
الركاب ومواد الشحن، وهي الخدمات التي يتم 
تقدميها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

أيضا.

x@4$��� F�������
التابعة لرشكة  تعترب رشكة «موبيليتي سيستمز» 
AAR األمريكية للدعم الجوي الرشكة املسؤولة 
عن تصميم وتصنيع األجهزة واملعدات للوكاالت 
قامئة  وتشمل  املقاوالت.  ورشكات  الحكومية 
بآالت  الحركة  الخفيفة  املتخصصة  املنتجات 
الشحن والحاويات واملالجئ الالزمة لنقل القوات 
واألجهزة واملعدات إىل مسارح العمليات، وتقديم 
امليدانية.  للعمليات  الالزمني  واملساندة  الدعم 
وتقوم مجموعة «إن - تك» بتأمني أنظمة القيادة 
والتحكم واالتصاالت (يس 4) املسؤولة عن دمج 
املختلفة  املصادر  من  الواردة  والبيانات  الصوت 
معا من أجل تأمني معلومات صالحة لالستخدام، 
عالوة عىل زيادة معدل رسعة االستجابة وتحسني 
سواء  اإلغاثة  لعمليات  الالزمني  امليداين  الوعي 

العسكرية أو اإلنسانية.

3'H=R� �	7
لرشكة  التابعة  الجوية  الخدمات  رشكة  تقوم 
تعترب  والتي  الجوي،  للدعم  األمريكية   AAR
األخرى،  الرشكات  بقية  بني  منوا  األرسع  الرشكة 
للعمالء  املتكاملة  اإلمداد  سالسل  أنظمة  بتأمني 
وتؤمن  التجاري.  الطريان  ورشكات  العسكريني 
جميع  يف  الشاملة  الجوي  الدعم  أنظمة  الرشكة 
اإلمداد  سالسل  أنظمة  إدارة  مثل  العامل  أنحاء 
يس- مثل  املختلفة  الطائرات  ألنواع  املتطورة 

«إيه يف8-»  و  130 ويس40- وإف16- وإف18- 
(األواكس)  املجوقلة  املبكر  اإلنذار  وطائرات 
تقدمها  التي  الدعم  خدمات  وتشمل  وغريها. 
هذا  يف  الجوي  للدعم  األمريكية   AAR رشكة 
املجال تأمني وسيلة شاملة قابلة لالستخدام عىل 

لرشكات  اللوجستي  «الدعم  مثل  العامل  مستوى 
املقاوالت» من األلف إىل الياء يف املناطق النائية 
مثل أفغانستان مبوجب عقود «املبيعات التجارية 
الخارجية»  وزارة  و«مبيعات   (DCS) املبارشة» 

.(FMS)

  OEM Factory >6($�� ��"I >H8
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الجوي  للدعم  األمريكية   AAR رشكة  تستخدم 
لتزويد  وديب  بروكسل  يف  اإلمداد  سالسل  مراكز 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  الحكوميني  عمالئها 
الجديدة  الغيار  وقطع  املصنع  غيار  بقطع 
 original األصلية  التصنيع  رشكات  من  الواردة 
 equipment manufacturer (OEM)
وميجيت  ولورد  وإيتون  كرين  مثل   partners
وبرات آند ويتني. ومن 27 مستودعا موزعني يف 
األمريكية   AAR تقوم رشكة العامل  أنحاء  جميع 
للدعم الجوي بشحن 1,110 قطعة غيار من أكرث 
من 30 رشكة مصنعة أصلية لتقديم الدعم الالزم 

أكرث من 1,200 طائرة.
الطريان  أسواق  حركة  يف  املتوقع  للنمو  ونظرا 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  والحكومي  التجاري 
الجوي  للدعم  األمريكية   AAR رشكة  أكدت 
الرشكات  مع  قوية  رشاكات  إقامة  عىل  حرصها 
العاملة يف املنطقة من أجل تقديم الخدمات التي 
مهمتها  عىل  الرتكيز  من  تتمكن  حتى  تحتاجها 

األساسية وهي نقل الركاب ومواد الشحن.
للدعم  األمريكية   AAR رشكة  حققت  وقد 
الجوي إيرادات تصل إىل 1,7 مليار دوالر تقريبا، 
عىل  موزعني  عامل   4,500 من  أكرث  بها  ويعمل 
20 دولة مختلفة. ومنذ عام 2014 تتخذ الرشكة، 
التي يزيد عمرها عىل ستني عاما، فرعها الرئييس 
العاملي  التجارة  برج  يف  األوسط  الرشق  ملنطقة 

بإمارة أبوظبي.
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النفس  تجتاح  الخلوة،  مكان  اىل  الوصول  مبجرد 
وهي  الخيل  فرؤية  النفيس،  االرتياح  من  هالة 
تستحرض  يجعلك  وعزّة،  بخيالء  وتركض  متيش 
نواصيها  يف  معقود  الخيل   ” الرشيف  الحديث 
ذلك  عىل  دليل  واكرب  القيامة“،  يوم  اىل  الخري 
العطاء ونرش  لبحث  بجانبها  الحشد  وجود هذا 
األصول  ان  كام  وخارجها،  االمارات  يف  الخري 
العربية للخيل تجعلنا ايضاً نستذكر شهامة وكرم 
اجواء  لذلك  الحامتي،  وعطائهم  العرب  ونبل 
وان  الخلوة،  اجتامع  الهدف من  املكان عكست 
كان ذلك بشكل غري مبارش اال ان اثره كان جميالً 

عىل املجتمعني..
الخاص  للقطاع  واجانب  عرب  ممثلني  وجود 
واملؤسسات  الحكومة  اعضاء  من  بالقرب 
فالخلوة  كبري،  نجاح  ذاته  حد  يف  هو  االنسانية 
كانت وسيلة جديدة ورائعة لردم الهوة والفجوة 
ليك  ممتازة  فرصة  ولعلها  القطاعني،  هذين  بني 
صياغة  يف  ويساهم  بل  الخاص،  القطاع  يتعرف 
الجهات  ستطلقها  التي  واملبادرات  االولويات 
الحكومية يف عام الخري، وتاليا سيعمل دون شك 
املبادرات  والرشكات النجاح هذه  االعامل  رجال 
الفاعلة فهم رشيك اسايس  من خالل مشاركتهم 
يف التخطيط والتفكري من البداية، وال شك ان هذا 

التكامل والتنسيق هو اهم مسببات النجاح. 
اطالق  هي  الخري  خلوة  نتائج  وابرز  اهم  ولعل 
اكرث من 30 مبادرة جاهزة للتطبيق يف عام الخري 
شاركت  التي  املختلفة  املجموعات  طريق  عن 
متنوعة  انها  املبادرات  هذه  وميزة  االجتامع،  يف 
والشخصيات  العقول  لتنوع  وذلك  وشاملة 
االمارات  دولة  لجهود  مكملة  الحارض،وجاءت 
بل  فراغ  من  تخرج  مل  فهي  والخريية،  االنسانية 
من أساس قوي متجذر يف الذهنية االماراتية منذ 
قيام الدولة عىل يد األباء املؤسسون الذين نرشوا 
الخري يف كل مكان، ليستكمل ابنائهم اليوم هذه 

املسرية املباركة..
الدول اليوم ال تقاس فقط بقوتها العسكرية، وال 
بحجمها او عدد سكانها فقط، كام ال تقاس بقوتها 
ومساهمتها  االنساين  بعملها  امنا  االقتصادية، 
العاملية يف مد يد العون، ونرش الخري يف البرشية، 
واالمارات من هذا املنظور دولة عظمى باعاملها 
تغطي  التي  االنسانية  ومساعداتها  الخريية، 
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اينام كان،  املحتاج  اىل  العامل رشقا وغرباً، وتصل 
فخر  من  اكرث  العامل  بها  نفاخر  ناعمة  قوة  هي 
بانسانية  نفخر  العسكرية،  بقدراتهم  اآلخرين 
يف  يفرقون  ال  الذين  الله  قادتنا حفظهم  وطيبة 
ألنه  االنسان  يساعدون  البرش،  بني  الخري  عمل 
انسان بغض النظر عن شكله او لونه او دينه او 
غري  واليشء  الخري  يف  حبا  الخري  يفعلون  جنسه، 
تفوقاً  االمارات  ليزيد  الخري  عام  جاء  لذا  الخري، 
باالستقواء  ليست  عاملية،  ومكانة  شأن  ورفعة 
الخري  وحب  وبالعطاء  والسالم  املحبة  بنرش  بل 

لشعوب العامل كافة. 



62+���-; 7����541+GG��+,!2017

 �! [��; CAE ��+^
 ��+^ �L!K� *�$.��

 2������ 
?N@& g���
��+�,�� F�'-��� �W�)��

 �N"! �$� ������� f'�.� ��	 ��+�,�� F�'-�� :@�';
 F����; ��T"�)�� %������ ��T� 3�7 f�� ��+�,�� F�'-��
 .5"�+�,�� ��4.��� 5�R� ��c �@���� ���?; 2,.� 
���?��
 ��+�,�� �6W+-�� F�"�$	� �"$����� 
��T��� ���6; �;K��

 [��6$�� [Q4; ���� F����N���� ��+�,�� F�	�?6���
 exclusive economic zones �W�)�� ��",H�� F�e ��7�(�89�

 ��8 ��	� ��'8 ��+�� F�'8 ��c �@���� �N�"$@ n+���
 E0�� 2������ 5"�K; +,���� .7����=9�� ?"NT��� 5� 3�	
 5	 4L! ��",������ :((Q k�'; �"���c� ��+$��� �.��

 �-���$�� B�N$�� ��Tc �"V"� ��	 2������� �:V"���; ��8
 t�T< ����+d� �"$�Q �+�& �V��)$�� F�"�$��� 5� +",� 7���

.�$N$��

العاملية  الرشكات  إحدى   CAE رشكة  وتعترب 
عىل  الرشكة  تعول  التدريب.  مجال  يف  الرائدة 
التقنيات  استخدام  مجال  يف  الطويلة  خربتها 
التدريب  وأجهزة  واملحاكاة  بالتصميم  املتعلقة 
التدريب  أجهزة  كبري من  وتطوير عدد  لتصميم 
بخربة  الرشكة  تتمتع  كام  املختلفة.  البحري 
املعتمدة  واملهن  التخصصات  مجال  يف  عريضة 
عىل التدريب مثل تحليل االحتياجات التدريبية 
الدورات  وإعداد  التدريب  وسائل  وتقييم 
ومرافق  املحاكاة  وأجهزة  التدريبية  واملناهج 
وتقديم  للتدريب  التحتية  والبنية  التدريب 
مينح  الذي  األمر  التدريب،  لعملية  الالزم  الدعم 
املسؤولني القدرة عىل تقييم املشاريع التدريبية 
درجة  رفع  للمساعدة يف  متكاملة  ووضع حلول 
الجدير  ومن  املهمة.  لتنفيذ  الالزمة  االستعداد 
الفوز  يف  مؤخرا  نجحت   CAE أن رشكة  بالذكر 
تأمني  عىل  قدرتها  يعكس  ما  وهو  عقود،  بعدة 

التكلفة  القليلة  املتخصصة  التدريبية  الدورات 
للقوات والرشكات البحرية.

مع   CAE رشكة  وقعته  الذي  العقد  نص  وقد 
سالح البحرية املليك السويدي عىل قيام الرشكة 
البحرية“  الحرب  عىل  التدريب  ”نظام  بتطوير 
الشامل الذي جرى تسليمه ملركز الحرب البحرية 
السويدي يف مدينة ”كارلز كرونا“ يف عام 2016. 
ويتم حاليا استخدام أكرث من 60 كونصوال (جهازا) 
التكتيكية  املهام  عىل  للتدريب  للتعديل  قابال 
األسايس  التدريب  تأمني  أجل  من  البحرية 
وأنظمة  االتصاالت  عىل  تعتمد  التي  لألسلحة 
تدريب  إىل  باإلضافة  السونار،  وأجهزة  التسلح 
السويدي  املليك  البحرية  سالح  أفراد  وتعليم 
واإلجراءات  األساليب  عىل  وبحارة  ضباط  من 

والقواعد البحرية.
 CAE رشكة  حصلت   2016 عام  منتصف  ويف 
عىل عقد كبري، رغم املنافسة الرشسة من جانب 

شامل  مركز  لبناء  املنافسة،  األخرى  الرشكات 
اإلمارات  لدولة  البحري  للتدريب  ومتكامل 
العربية املتحدة. ومن املقرر أن يشمل التدريب 
املهام  عىل  التدريب  وأجهزة  املتقدم  البحري 
لسالح البحرية اإلمارايت إقامة مبنى ليكون مركز 
مبدئية،  بصفة  ”الطويلة“  يف  رئييس  تدريب 
مواقع  عىل  موزعة  تدريب  مراكز  ستة  يتبعه 
التدريب  وأماكن مختلفة. وسيتم توصيل مراكز 
بالقرب من مراكز  الراسية  البحرية  بالقطع  تلك 
التدريب أو القطع البحرية التي يف البحر. ومن 
املتوقع أن تلبي هذه الخطة الشاملة  متطلبات 
القطع البحرية مبختلف فئاتها وأنواعها من أجل 
هو  نظام  وإقامة  اإلمارايت  البحرية  خدمة سالح 
األحدث واألكرث تطورا من نوعه ليكون قادرا عىل 
البحرية  وأفراد  الجسور  وفرق  األفراد  تدريب 
العمليات  تنفيذ  عىل  قدرته  عىل  عالوة  ككل، 
املشرتكة التي تتطلب التدريب عىل املهام. ومن 
قادرا  البحري  التدريب  مركز  يكون  أن  املفرتض 
تنصيب  من  اإلمارايت  البحرية  سالح  متكني  عىل 
تدريب  نظام  أحدث  كصاحب  حق  عن  نفسه 

بحري متكامل وأكرثها تطورا.
املستشار  راب،  جيمس  بحري  الفريق  وعلق 
من  متقاعد  ضابط  وهو   ،CAE برشكة  البحري 
سالح البحرية األمرييك، بقوله ”إن مركز التدريب 
هذا يعترب خطوة مهمة بالنسية إىل سالح البحرية 
اإلمارايت ألنه ميثل خطوة نوعية عمالقة إىل األمام 
عىل صعيد التدريب املتقدم.“. وأردف راب قائال 
عىل  التدريب  ألغراض  مشرتك  مركز  ”إقامة  إن 
واإلحاطة  مختلفة،  بحرية  وقطع  منصات  عدة 
بالتخصصات املختلفة، بدءا من األنظمة القتالية 
البحرية  القطع  مع  التعامل  بكيفية  وانتهاء 
من  واملعدات،  اآلالت  يف  التحكم  وعمليات 
اإلمارات خطة شاملة حول  دولة  أن مينح  شأنه 
البحرية  األطقم  وتدريب  األفراد  تدريب  كيفية 
والتدريب عىل املهام، وتنفيذ تلك الخطة بطريقة 
وتجهيز  تعليم  بهدف  ومتدرجة  وسلسة  مرنة 

قواتها البحرية سواء يف الحارض أو املستقبل“.
ومن املنتظر أن ترتك الخربة الطويلة التي اكتسبتها 
املجاالت  من  السنني  مدار  عىل   CAE رشكة 
مرشوع  عىل  بصمتها  بها  عملت  التي  املختلفة 
اإلمارات،  لدولة  املقرر  البحري  التدريب  مركز 
من  املستفادة  الدروس  من  الرشكة  تتعلم  وأن 
هو  بحري  تدريب  مركز  إلقامة  العملية  خرباتها 
الخربة  تلك  أن  املؤكد  ومن  نوعه.  من  األحدث 
أجهزة  بني  ستجمع  التي  البيئة  عىل  ستنعكس 
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التدريب املختلفة والتطبيقات العملية. واستنادا 
اعتمدها  التي  املشرتكة“  البيانات  ”قاعدة  إىل 
 Open “الكونسورتيزم الجغرايف-املكاين املفتوح”
Geospatial Consortium مؤخرا والتي كانت 
طبقتها،  التي  الرشكات  أوائل  من   CAE رشكة 
قواعد  إلقامة  دوليا  معيارا  أصبحت  والتي 
التدريب  مركز  تطوير  حاليا  يجري  البيانات، 
الحرص  مع  األساليب  بأحدث  اإلمارايت  البحري 
أجهزة   interoperability عمل  توافقية  عىل 
لعمليات  رئييس  تدريب  مركز  ليكون  التدريب 

التدريب ككل.
فمن املقرر، عىل سبيل املثال، ربط مركز التدريب 
البحرية  القواعد  من  بعدد  اإلمارايت  البحري 
الدولة  إمارات  عىل  املوزعة  األخرى  والجوية 
املختلفة، ومن ثم متكني القادة العسكريني وأفراد 
مشرتكة  عسكرية  مناورات  إجراء  من  البحرية 
والتدريب  التخطيط  عمليات  وتنفيذ  قوية 
مركز  يتيح  أن  املقرر  ومن  املهام.  تنفيذ  عىل 
املناورات  تلك  إدارة  إمكانية  التكتييك  التحكم 
أن يضم هذا  املقرر  أنه من  وفعالية، كام  بقوة 
وتلقني  وتنفيذ  لتخطيط  ومرافق  منشآت  املركز 
املتدربني املعنيني. وهنا، نجد أن الخربة الطويلة 
هذه  مذل  تطوير  يف  الرشكة  اكتسبتها  التي 

املرافق يف دول ومناطق أخرى متثل إضافة كبرية 
يحتاجها  التي  واملرافق  املنشآت  من  النوع  لهذا 

تطوير مركز التدريب البحري اإلمارايت.
سيكون  نفسه  البحري  التدريب  مركز  وداخل 
الطبيعي  بالحجم  محاكاة  أجهزة  عدة  هناك 
فئاتها  مبختلف  البحرية  القطع  من  قطعة  لكل 
ومركز  القيادة  أبراج  وجود  مع  وطرازاتها، 
عىل  التدريب  وأجهزة  العسكرية  املعلومات 
كيفية التحكم يف اآلالت التي من شأنها أن تسهل 
البحرية. وسيتوىل  وأطقم  األفراد  تدريب  عملية 
 CAE برشكة  البحرية  التكتيكية  املهام  مدربو 
وأنظمة  املعركة  إدارة  عىل  التدريب  مسؤولية 
التي  التسلح  وأنظمة  (الحساسات)  االستشعار 
تتميز بإمكانية تعديلها مبا يحقق املرونة الالزمة، 
وهو ما ميكنها من متثيل كافة األنواع والطرازات 
والفئات املختلفة للقطع البحرية التي تستخدمها 
املدربني  هؤالء  ربط  سيتم  كام  اإلمارات.  دولة 
”القطع  مع  التواصل  ميكنهم  حتى  بالشبكة 
البحرية التشبيهية ب ”الحجم الطبيعي“ لتسهيل 
إدارة  وكيفية  البحرية  األطقم  تدريب  عملية 
القطع البحرية املتعددة أو تدريب قوات املهام. 
مجال  يف  طويلة  بخربة   CAE رشكة  تتمتع  كام 
أنظمة التدريب عىل الطريان، وهي الخربة التي 

البحري  التدريب  بالنسبة ملركز  استغاللها  سيتم 
التدريب  طائرات  تعديل  سيتم  حيث  اإلمارايت، 
مع  يتناسب  مبا  املجوقلة  التكتيكية  املهام  عىل 
متطلبات الطائرات ذات األجنحة الثابتة والدوارة 
التي  املهام  عىل  التدريب  مناورات  يف  املشاركة 

تنفيذها القوات املشرتكة وقوات التحالف.
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  بل،  إيان  ورصح 
عن  واملسؤول   CAE لرشكة  العام  واملدير 
منطقتي الرشق األوسط وآسيا واملحيط الهادئ، 
للغاية  مهام  مرشوعا  يعترب  املرشوع  ”هذا  بأن 
ورشكة  اإلمارايت  البحرية  سالح  إىل  بالنسبة 
CAE عىل حد سواء. فالرشكة لديها اإلمكانيات 
البحري  التدريب  أنظمة  تأمني  من  متكنها  التي 
املتكاملة واملتوافقة للعمل مع بعضها البعض مبا 
اإلمارايت.  البحرية  امللحة لسالح  املتطلبات  يلبي 
عالقة  إقامة  يف  بالفعل  الرشكة  نجحت  وقد 
القوية. وتحرص  الرشاكة  تقوم عىل  وثيقة  عمل 
ييل  مبا  التصميم  يف  املرونة  تحقيق  الرشكة عىل 
االحتياجات التدريبية وأي توسعات يف املستقبل. 
التدريب  مركز  لتدشني  الرشكة  وتتطلع  هذا، 

البحري اإلمارايت يف عام 2019“.
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 HMT 400 Desert املركبة  تعديل  جرى  وقد 
بهدف رفع مستوى أدائها يف الظروف الصحراوية 
أي  تركيب  يتم  ومل  الصعبة.  املناخية  واألحوال 
ما  وهو  املركبة،  جسم  عىل  الدروع  من  نوع 
نفس  من  غريها  من  وزنا  أخف  مركبة  يجعلها 
يؤدي  ما  وهو  اإلجاميل،  الوزن  حيث  من  الفئة 
إىل تحسني معدل الطاقة مقارنة بالوزن، ويساهم 
الصحراوية  الرمال  فوق  الحركة  تحسني خفة  يف 
 HMT 400 Desert العميقة. كام تتمتع املركبة
والنظام  التربيد  مثل  أخرى  ومزايا  مبواصفات 
املركزي لنفخ العجالت واألقفال الخرزية الخفيفة 
نسبة  بأقل  العمل  املركبة من  التي متكن  الوزن 

ضغط داخل العجالت.
 HMT 400 Desert املركبة  تعديل  جرى  وقد 
بدولة  الرئايس  الحرس  متطلبات  تلبي  بحيث 
للعمليات  جديدة  مركبة  إىل  وحاجته  اإلمارات 
التكتييك  الداخيل  التحميل  مثل  الخاصة 
(التعبوي) CH-47، كام خضعت املركبة لسلسلة 
الناجحة  التكتيكية  واالختبارات  التجارب  من 
مبعرفة القوات املسلحة اإلماراتية خالل الصيف 
 HMT 400 املايض. وقد أثبتت سلسلة املركبات
آوى)  (ابن  «جاكال»  باسم  املعروفة   Desert
عدد  صفوف  يف  خدمتها  خالل  القتالية  قدرتها 

كبري من القوات املسلحة عىل مستوى العامل.

إدارة رشكة  رئيس مجلس  أبلجارث،  فيل  ورصح 
تقديم  عىل  حريصة  «الرشكة  بأن  «سوباكات»، 
اختيار  وقع  حال  ويف  للمنطقة،  الالزم  الدعم 
املركبة  عىل  اإلمارات  بدولة  الرئايس  الحرس 
HMT 400 Desert فسيتم تنفيذ جزء كبري من 
الربامج الخاصة باإلنتاج والدعم يف دولة اإلمارات 

نفسها».
وقد أجرت رشكة «سوباكات» مؤخرا بيانا عمليا 
سلسلة  بها  تتمتع  التي  املرونة  مدى  حول 
تطوير  إمكانية  حيث  من   HMT املركبات 
جديدة  تعديالت  وإضافة  جديدة  إضافية  نسخ 
املتطلبات  من  ممكن  عدد  أكرب  تلبية  بهدف 
املستجدة. وتشمل هذه التعديالت بناء مركبات 
الدعم  لتنفيذ عمليات االنتشال وتقديم   HMT
إىل  باإلضافة  الثقيلة،  املدافع  وقطر  اللوجستي 
بناء مركبة فريدة رباعية ميكن تحويلها إىل مركبة 
جرى  التي  التعديالت  وهي  الدفع،  سداسية 

اإلعالن عنها يف شهر سبتمرب املايض.
هي  «سوباكات»  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يس»،  «إس  ملجموعة  التابعة  الرشكات  إحدى 
الهندسة  بإبداعها يف مجايل  وتتميز «سوباكات» 
والخدمات  املنتجات  وتقديم  والتصميم، 
فرعيها  العامل من خالل  العسكرية عىل مستوى 
رشكة  وتتميز  وأسرتاليا.  بريطانيا  من  كل  يف 

الذي  األمر  الحركة،  وخفة  بالرسعة  «سوباكات» 
الالزم للحلول املتعلقة   الدعم  ميكنها من تقديم 
قصرية.  زمنية  جداول  خالل  من  العايل  باألداء 
ويأيت قيام إدارة املشرتيات التابعة لوزارة الدفاع 
«كايويت»  و  «جاكال»  املركبتني  برشاء  الربيطانية 
(القيوط) كأبلغ دليل عىل املصداقية التي تتمتع 
األسواق  يف  ومنتجاتها  «سوباكات»  أنظمة  به 

العاملية.
ومن املعلوم أن مجموعة «إس يس» متثل االسم 
جلوبال   - جروب  يس  «إس  لرشكة  التجاري 
متثل  قابضة  رشكة  عن  عبارة  وهي  ليمتد»، 
منتجات  تقدم  التي  العاملية  الرشكات  من  عددا 
املجموعة  تعترب  كام  متنوعة.  عاملية  وخدمات 
املتخصصة  العاملية  التجارية  املجموعات  إحدى 
واملعدات  األجهزة  وتطوير  تصميم  مجال  يف 
الدفاع  من  بدءا  الصعبة،  املناطق  يف  العاملة 
والغاز  والنقط  البحرية  بالعمليات  ومرورا 
وانتهاء  النووية،  والطاقة  املتجددة  والطاقة 

بالتنقيب عن املعادن.
 HMT 400 Desert املركبة  عرض  املقرر  ومن 
بجناح «إنرتناشونال جولدن جروب» (املجموعة 
 ،  04-C30 رقم  عرض  منصة  العاملية)،  الذهبية 
«سوباكات» يف  املعتمد لرشكة  الوكيل  باعتبارها 

دولة اإلمارات.
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خاصة  أهمية  ذات  التحسينات  هذه  تعترب 
يتطلعون  الذين  األوسط  الرشق  يف  لعمالئنا 
لحامية حقول النفط، وخطوط الشحن، ومصانع 
املياه والبُنى التحتية االسرتاتيجية األُخرى؛ حيث 
من  تحديات  الخليج  دول  من  العديد  يواجه 
دول وكيانات تحوز وبشكل متعاظم عىل أسلحة 

معقدة.
عمليات  رئيس  دايفيس»،  «كريس  السيد  يقول 
إنرتناشيونال  اإلمارات املتحدة يف رشكة «ريثيون 
وقذائف  الصواريخ  «تُشكل  إنكوربورايشنز»: 
لقواعد  ومتعاظامً  دامئاً  خطراً  والهاون  املدفعية 
فإن  التهديدات،  تطور  ومع  املتقدمة.  العمل 

حلولنا تتطور كذلك للتغلب عليها».
الحامية  توفر  «ريثيون»  برامج  تزال  ال 
صاروخ  ويُعترب  عقود.  منذ  العسكرية  للقواعد 
طبقات  يف  الرئييس  السالح  نظام  «الباتريوت» 
املتقدمة  العمليات  قواعد  لحامية  الُدنيا  الجو 
الحساسة،  التحتية  والبنية  واملدن،   ،(FOBs)

واملوجودات األخرى ذات األهمية العالية.
العايل،  وارتفاعه  الباتريوت،  مدى  طول  وليس 

بعض  سوى  الطقس،  أحوال  كافة  يف  والحامية 
من األسباب الرئيسية التي دعت 13 دولة حول 
العامل، مبا فيها أعضاء يف مجلس التعاون الخليجي، 
الختيار هذا النظام الناجع قتالياً كوسيلة دفاعية.
يف عام 2016، كشفت «ريثيون» عن منوذج أويل 
يستخدم  الباتريوت  بنظام  خاص  جديد  لرادار 
 ،(GaN) الغاليوم»  «نرتيد  املوصل  شبه  تقنية 
حيث تُشغل مصفوفة نشطة ممسوحة إلكرتونياً 
من   (AESA GaN) تقنية  ومُتكن   ،(AESA)
مع  درجة،   360 بزاوية  قدرات  عىل  الحصول 

خفض التكاليف العملياتية إىل النصف.
«فاالنكس»،  هو  قتالياً  ناجع  آخر  نظام  وهناك 
العرشات من  الذي يعمل بشكل جيد عىل منت 
العامل، بحيث تّم تبنيه  سفن قتال السطح حول 
وتعديله من قبل الجيش األمرييك لالستخدام الربي 

لحامية القواعد الحيوية يف العراق وأفغانستان.
يستخدم النظام نظامه املدفعي رسيع الطلقات، 
الذي يتم التحكم به بواسطة الحاسوب، واملوجه 
رادارياً، للقضاء عىل الصواريخ املضادة للسفن و 

التهديدات الجوية والسطحية األخرى القريبة.

تشكل اآلن النسخة الربية من نظام «فاالنكس» 
املضاد  (النظام   (C-RAM) نظام  من  جزءاً 
األمرييك،  للجيش  والهاون)  واملدفعية  للصواريخ 
القذائف  ويدمر  النظام  هذا  يكتشف  حيث 
أهدافها  ترضب  أن  قبل  الجو  يف  وهي  القادمة 
الربية، كام أنه يساعد يف توفري اإلنذار املبكر من 

الهجامت.
فاالنكس  نظام  يقوم  ولكونه مجموعة مستقلة، 
تحتاج  لوظائف  األوتوماتييك  بالتنفيذ  األريض 
البحث،  وهي  بها:  للقيام  أنظمة  لعدة  عادة 
واالكتشاف، وتقييم التهديد، والتتبع، واالشتباك، 
وتقييم القتل. وتضيف النسخة (Block 1B) من 
النظام محطات سيطرة تسمح للمشغلني بالتتبع 

البرصي وتحديد األهداف قبل االشتباك.
املضادة  الحرب  قدرة   (1B) الطراز  يُعزز  كام 
خالل  من  «فاالنكس»  نظام  يف  املؤكدة  للجو 
باألشعة  يعمل  أمامي  بحث  مستشعر  إضافة 
تحت الحمراء. ويسمح هذا املستشعر باستخدام 
النظام ضد املروحيات وطائرات السطح الرسيعة 
تحديد  الربية يف  النسخة  تساعد  بينام  البحر  يف 
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وتأكيد األخطار القادمة.
تم تركيب نظام «فاالنكس» عىل كل فئات سفن 
دولة  و/24/  األمريكية  البحرية  يف  السطح  قتال 
حليفة. كام جرى نرش النسخة الربية واستخدامها 

يف القتال.
نظام  يف  خربتنا  «تعد   دايفيس:  كريس  ويقول 
الرشكة  جعلت  التي  األسباب  أحد  «فاالنكس» 
القواعد  حامية  يف  العامل  مستوى  عىل  رائدة 
املتقدمة، ونحن نقوم باستمرار بتطوير وتحسني 
ونرش برامج مصممة بشكل خاص للحامية ضد 

الصواريخ والتهديدات الجوية األُخرى».
مقال  يف  القدرة  هذه  إىل  اإلشارة  متت  وقد 
بصحيفة «الواشنطن بوست» ركز عىل «املدافع 
الجيش  قواعد  تحمي  والتي  لإلعجاب»  املُثرية 
الصاروخية  القذائف  من  أفغانستان  يف  األمرييك 
الصينية الصنع، عيار 107 ملم، التي تُطلق عىل 

املنشآت من قبل مقاتيل طالبان.
للمقال، فقد قال املقدم «مايكل باورز»،  وطبقاً 
عرشة  توجد  إنه  الواجب،  لقوة  السابق  القائد 
وحده  باغرام  مطار  أرجاء  يف  األقل  عىل  أنظمة 

لتوفري الحامية ضد النار املبارشة.
يف  أعلنت  قد  األمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
عقداً  تلقت  قد  «ريثيون»  أن   2016 ديسمرب 
بقيمة 64 مليون دوالر مقابل خدمات هندسية 
وإسناد تقني لنظام السالح القريب «فاالنكس»، 
و (SeaRAM)، ونظام سالح «فاالنكس» الربي. 
ويتضمن العقد خيارات لو تّم تنفيذها فسرتتفع 
للموقع،  ووفقاً  دوالر.   398,604,651 إىل  قيمته 
فإن العقد يتضمن مبيعات للسعودية، وتايوان، 
الجنوبية،  وكوريا  املتحدة،  واململكة  وكندا، 
املبيعات  لربنامج  وفقاُ  واليونان  والربتغال، 

العسكرية الخارجية.
يستمر  السابقة،  النجاحات  عن  النظر  وبغض 
مستقبل  نحو  التطلع  يف  «ريثيون»  مهندسو 
ويشرتك  املتقدمة.  العمليات  القواعد  حامية 
الصاروخ  (مبادرة  يف  وريثيون  األمرييك  الجيش 
يقوم  والذي   ،(AI3 املُتسارع  ل  املَُعدَّ املُعرتض 
الهاون  وقذائف  الصواريخ  وتدمري  باكتشاف 
أثناء  الجوالة  والصواريخ  املأهولة  غري  واألنظمة 

الطريان.
اقتصادي  حالً  ليكون   (AI3) تصميم  تم  لقد 
الحكومية  املعدات  سوية  من  يرفع  التكاليف 
والسيطرة  القيادة  أنظمة  مع  ويتكامل  الحالية 

الحالية قيد االستخدام.
برنامج  مدير  راسني»،  فان  «مايك  السيد  يقول 

الجيش االمرييك الخاص بنظام (C-RAM) «يعترب 
نجاح (AI3) مثاالً لعمل الحكومة والصناعة معاً 
لخفض التكاليف والتوفري الرسيع لقدرات حيوية 

للمقاتل».
صاروخاً   (AI3) املعركة  عنرص  نظام  يتضمن 
ناري  ضبط  ورادار   ،(AI3) طراز  ُمعرتضاً 
ونظام  ُمعدل،   «Avenger» وقاذف   ،(KRFS)
قيادة وسيطرة لنظام (C-RAM). ويجمع نظام 
الصاروخ املُعرتض (AI3) بني خصائص تصميمية 
مع   (RAM) تهديدات  مبقارنة  تهدف  جديدة 

.(AIM-9) عنارص من الصاروخ
وقائية  أنظمة  تطوير  يف  «ريثيون»  وتستمر 
أخرى، فهناك نسخة جديدة من القاذف األريض 
لصاروخ جو-جو مطور متوسط املدى مُيكن من 

االعرتاض عىل مسافات أبعد وارتفاعات أعىل.
ورشيكها  «ريثيون»  قامت   ،2016 سبتمرب  يف 
الدويل «كونغزبريغ» باختبار طريان ناجح ألحدث 
املوثوق وذي   (AMRAAM) طراز من صاروخ
املجال األطول من «النظام الصاروخي سطح-جو 

.(NASAMS) «الوطني املتطور
املدى  متوسط  حالً   (NASAMS) نظام  يعترب 
وعايل التكيّف ألي متطلب دفاع جوي عمليايت. 
ويوفر النظام ألفراد الدفاع الجوي نظاماً دفاعياً 
للتحديد  مقدراتهم  رفع  ميكنه  ُمتكيفاً  حديثاً 
الحالية  العدو  طائرات  وتدمري  واالشتباك 
غري  الطائرات  إىل  باإلضافة  برسعة،  واملستقبلية 

املأهولة والصواريخ الجوالة املقرتبة.
دول  من  العديد  «هناك  دايفيس:  كريس  يقول 
 (NASAMS) الرشق األوسط التي تتطلع لنظام
للحصول عىل حامية املوجودات عالية األهمية، 
الحايل   (AMRAAM-ER) نظام  نجاح  أن  كام 
يجعله أكرث جاذبية. ويتكامل هذا النظام بسهولة 
الجوي  الدفاع  نظام  إىل  باإلضافة  الباتريوت  مع 
االهتامم  وراء  األسباب  أحد  وهذا   ،(Hawk)

املتزايد بإمكانياتنا».
يضم    (AMRAAM-ER) نظام  ألن  ونظراً 
تحسينات  إىل  باإلضافة  أكرب  صاروخياً  محركاً 
 (AMRAAM-ER) أُخرى، فسوف يوسع نظام
 (NASAMS) وإىل حد كبري من امكانية اشتباك
األقىص  املدى  يف  زيادة  باملائة   %50 نسبة  مع 

و70% زيادة يف االرتفاع األقىص.
تزايد  يف   (NASAMS) نظام  رواج  يزال  وال 
يف  النظام  هذا  ويعمل  العامل.  أنحاء  جميع  يف 
الرنويج، وفنلندا، واسبانيا، وهولندا، ودولة رسية.

يف عام 2014، أصبحت ُعامن سابع عميل للنظام 

حجم  كان  إذ  الخليج؛  منطقة  يف  عميل  وأول 
مليار   /1/ من  أكرث  ُعامن  سلطنة  إىل  املبيعات 
ومعدات،  أرضياً،  إسناداً  تضمن  وقد  دوالر، 

ومساعدة تدريبية وتقنية.
تركز اسرتاتيجية االبداع املستقبلية عند «ريثيون» 
بقوة عىل تحسني خصائص أنظمة األسلحة عىل 

املدى الطويل.
إىل  دامئاً  ننظر  «نحن  دايفيس:  كريس  يقول 
االحتياجات الخاصة لعمالئنا ونقدم حلوالً تلبي 
املشهد  أن  نتفهم  ونحن  الخاصة.  احتياجاتهم 
التكيف  عىل  القدرة  فإن  وبالتايل  التغيري،  دائم 

تعد أمراً يف غاية األهمية». 
الرنويجي  الرشيك  مع  وباالشرتاك 
 KONGSBERG Defense and Aerospace,
إمكانيات  إدماج  يف  «ريثيون»  تستمر   AS
ونرش  لتطوير   (NASAMS) نظام  يف  جديدة 
ومع  القدرة.  وعالية  متاماً  متكاملة  حلول 
ستوفر   ،(NASAMS) نظام  مستخدمي  ازدياد 
لرشكاء  إدخالها  سيتم  التي  الجديدة  التقنيات 
إمكانية  واملستقبليني  الحاليني   (NASAMS)
الوصول إىل أكرث األنظمة تقانة وجاهزية قتالية 

يف العامل.
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القطاع  مسؤول  هيدينشتيت،  شتيفان  أكد 
القيادة  وأنظمة  القتالية  واألنظمة  التجاري 
وجمع  اآللية  والحواسب  واالتصاالت  والتحكم 
 C4I Solutions  املعلومات واملراقبة واالستطالع
برشكة «ساب»، أنه «عندما نتحدث مع عمالئنا 
عادة ما نشري إىل سوقنا السويدي املحيل. وقال 
الرشيط  يفرضها  التي  التحديات  نواجه  ليك 
تكون  أن  عىل  نحرص  البلطيق  لبحر  الساحيل 
أجهزتنا ومعداتنا مصممة للتعامل مع الفواصل 
وأن  األفعال،  وردود  الستجابة  املتاحة  الزمنية 
تكون مناسبة للمياه الضحلة واألحوال الشديدة 
االضطرابات، ما يعني بالتايل قدرة هذه األجهزة 
واملعدات عىل أداء مهامها يف أشد الظروف تحديا 

وصعوبة».
القطاع  مسؤول  هيدينشتيت،  شتيفان  وأوضح 
القيادة  وأنظمة  القتالية  واألنظمة  التجاري 
وجمع  اآللية  والحواسب  واالتصاالت  والتحكم 
 C4I Solutions  املعلومات واملراقبة واالستطالع
األنظمة  منتجات  قطاع   » أن  «ساب»،  برشكة 
يعترب  «ساب»  برشكة   9LV البحرية   القتالية 
األجهزة  كافة  مع  يتعامل  الذي  املدبر  العقل 
وردود  التفاعالت  وكافة   interfaces البينية 
نفخر  ونحن  التشغيل.  مسؤويل  مع  األفعال 
بخربتنا الطويلة يف مجال تأمني األنظمة املتكاملة، 
وهي الخربة التي تجعلنا قادرين عىل الصمود يف 

وجه الرشكات املنافسة األخرى».
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 HMI البيني  جهازه  تشغيل  مسؤول  كل  ولدى 
به  الخاص   ((Human Machine Interface
القادر عىل أداء كافة الوظائف واملهام املطلوبة 
جديدة  وظائف  إضافة  أيضا  ميكنه  كام  منه، 

للجهاز حسبام تقتضيه الحاجة.
النظرية  الناحية  «من  أنه  هيدينشتيت  وذكر 
القتال  إدارة  نظام  مع  يتعامل  أن  للفرد  ميكن 
يف  ككل    combat management system
الجهاز  إىل  واملهام  الوظائف  كافة  إضافة  حالة 
أنتجته  الذي  القتال  إدار  نظام  ويتميز  البيني. 
ومن  وتطويره،  تحديثه  بإمكانية  «ساب»  رشكة 
القتالية  بالزوارق  بدءا  يشء،  كل  مع  دمجه  ثم 

الصغرية وانتهاءا بالفرقاطات الكبرية الحجم».
املكونات  أحد  البحري  الرادار  جهاز  ويعترب 
البحرية،  القتالية  الوحدات  داخل  الرئيسية 
ويعترب جهاز الرادار Sea Giraffe 1X املخصص 
لعائلة  اإلضافات  هذه  أحدث  البحرية  للمراقبة 
التي  املتنوعة  البحر»  «زراف  الرادار  أجهزة 

تنتجها رشكة «ساب».
إن املنتجات البحرية التي تنتجها رشكة «ساب» 
مروؤا  البحر،  قاع  من  بدءا  يشء،  كل  تغطي 
قامئة  وتشمل  بالفضاء.  وانتهاءا  البحر،  بسطح 
والتسلح  القيادة  وأنظمة  االستشعار  أنظمة 
الرادار  أجهزة  الرشكة  تنتجها  التي  والطائرات 
«زراف  عائلة  ضمن  املراقبة  ألعامل  املخصصة 
يف  التحكم  وأنظمة   Sea Giraffe البحر» 

مراقبة  ونظام   EOS500 و   Ceros200 النريان 
 ESM املكون من وظيفتي (SIGINT) اإلشارات
القيادة  ونظام   COMMS-ESM و   ELINT
 Trp62 و   Trp45 مثل  والطوربيدات   9LV
والصاروخ RBS15 املضاد للسفن ونظام املراقبة 
أنظمة  حيازة  أن  كام  املجوقل.   GlobalEye
Kockum تعني قدرة رشكة «ساب» عىل تأمني 
عالوة  السطحية،  البحرية  والقطع  الغواصات 
السواري  تشغيل  يف  متخصص  نظام  تأمني  عىل 

املتكاملة.
رشكة  تقدمها  التي  البحرية  العروض  وتشمل 
املنتجات،  ومتنوعة من  كبرية  «ساب» مجموعة 
وتضمن تلك العروض تأمني التواصل الفعال بني 
نظام  منها  يتكون  التي  واملكونات  األجزاء  كافة 
 .combat management system القتال إدارة 
تنتجها  التي  املنتجات  األجزاء  تلك  وتشمل 
تنتجها  التي  املتكاملة  واملنتجات  «ساب»  رشكة 

الرشكات األخرى.
كام قام قطاع منتجات األنظمة القتالية البحرية  
9LV برشكة «ساب» أيضا بإدماج وصالت الناتو 
 Nato links (L11, L16 (حلف شامل األطليس)
and L22) والوصالت املحلية ووصالت املالءمة 
تنتجها رشكة «ساب»  التي   proprietary links
يف  استخدامها  يتم  التي   Link-E الوصلة  مثل 
املجوقلة  املراقبة  أنظمة  من  املعلومات  نقل 
البحرية  القطعة  إىل  نزوال   GlobalEye مثل 
نفسها، األمر الذي يتيح لها إمكانية التوصل مع 

الوحدات القتالية األخرى.
تسويق  إدارة  مدير  ديرف،  بونتاس  ورصح 
التجاري  بالقطاع  البحرية  املنتجات  ومبيعات 
 Sea Giraffe الرادار  جهاز  بأن  «ساب»،  برشكة 
تأمني  قادر عىل  البحرية  للمراقبة  املخصص   1X
واملرنة عن طريق جهاز مدمج  الفعالة  الحامية 
ال  الهوايئ  فعرض  الوزن.  خفيف  الحجم  صغري 
يتجاوز املرت الواحد تقريبا وال يتجاوز وزنه املائة 

كيلوجرام».
وأضاف ديرف أن «وزن املنتجات املشابهة التي 
الرادار  جهاز  من  أثقل  األخرى  الرشكات  تؤمنها 
البحرية  للمراقبة  املخصص   Sea Giraffe 1X
تلك  الوزن  قلة  وتعني  مرات.  أربع  إىل  بثالث 
أعىل  عال  ارتفاع  عىل  الجهاز  تثبيت  إمكانية 
ما  للخطر،  اتزانها  تعريض  دون  السفينة  صارية 
يعني زيادة مداها وراء األفق ومنحك ثوان مثينة 

أثناء عملية الهجوم».
www.saab.com/navalcombat :املصدر



Naval forces require a combat system that gives them the 
upper hand and meets all operational needs – today and 
in the future.
9LV is a well-proven, high performance and scalable naval 
system solution, installed on over 250 vessels around the 
world. It puts forces in control and enables their vessel 
to perform to its full potential. 
9LV demonstrates Saab’s continuing commitment to use 
our thinking edge to evolve and advance our combat system 
solutions – ensuring we meet all your operational needs.

www.saab.com

VISIT US AT IDEX 2017 STAND 07-B41

9LV
BEYOND COMBAT 
MANAGEMENT

 9LV نظام 
- اإلدارة الحاسمة للمعارك

 تحتاج القوات البحرية إىل نظام إدارة معارك يجعلها صاحبة اليد 
العليا ويلبي جميع احتياجاتها العملياتية - يف الحارض واملستقبل. 

 ويعد نظام 9LV نظاًما بحريًا ُمجربًا يتميز باألداء العايل والقابلية للتوسعة،
9LV وهو ُمركٌَّب يف أكرث من 250 قطعة بحرية عىل مستوى العامل. مُيّكن نظام 

القوات من السيطرة عىل املعركة،  

 ويتيح للقطع البحرية أن تؤدي وظائفها بكامل إمكانياتها
 يثبت نظام 9LV التزام رشكة "ساب" املتواصل  

 باستخدام مبدأ متيز الفكر الخاص بنا لتطوير وتنمية ما تقدمه من حلول أنظمة
املعارك - لتضمن تلبيتها لجميع احتياجاتك العملياتية.

07-B41 2017عرب املنصة تفضل بزيارتنا يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس " لعام 
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رسعة التحرك التكتييك تعطي DAGOR بوالرس 
للتشكيالت  يسمح  مام  الرسيع  التقدم  ميزة 
بالرسعة  أهدافها  اىل  الوصول  إىل  العسكرية 
أكرب، وكام  إستيعاب حمولة  إىل  إضافة  املطلوبة 
 SPORTSMAN العسكري  الدفاع  آليات  متتاز 
 DAGORو   MRZRوالرشيق MV850وحدات

بالخفة ورسعة القيادة عىل الطرقات الوعرة.
وقد تم تصميم املركبة القتالية DAGOR لتلبية 
جميع  إىل  الصعبة  اإلحتياجات  من  مجموعة 
عمالئها من ناحية امكانية التنقل الجوي الرسيع 
واملحمول باعتبار إن التصميم الذي يتميز بخفة 
من  متنوعة  مجموعة  عمالئها  إىل  يوفر  الوزن 
املميزات أهمها مقاعد الجلوس التي تصل اىل 9 

وحمولة تصل اي 1,474كجم.
كام تعد DAGOR كقوة مضاعفة لقوات املشاة 
عنارص  مع  عقود  لديها  والتي  السيارة  الخفيفة 
إثنني  إىل  إضافة  وإسرتاليا   (USSOCOM) من 

من الجيوش الحليفة األخرى.
إن جميع مركبات بوالرس الدفاعية الخفيفة متتاز 
مبكونات تجارية قوية قابلة وجاهزة لإلستخدام 
تم  وقد  العامل  أنحاء  جميع  يف  الصيانة  بسهولة 
اإلعرتاف بقدرات بوالرس العسكرية والتي تعتمد 
توفري  من خالل  للخدمة  وقابل  عميل  نهج  عىل 
منخفضة  بتكلفة  الدعم  من  جدا  عايل  مستوى 

نسبياً إىل جميع العمالء.
متنوع   مزيج  العسكرية  بوالرس  مركبات  وتقدم 
من الصالبة عىل الطرقات الوعرة بخربة اكرث من 

60 عاماً وببساطة انها عربة ال مثيل لها.

 �"���-�� �,�+$��
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رشكة «بوالريس ديفنس» تفوز بعقد رئييس
قامت وزارة األشغال العامة واملشرتيات الكندية 
القتالية  املركبة  إلنتاج  عقد  برتسية  مؤخرا 
ديفنس»،  «بوالريس  رشكة  عىل  الوزن  الخفيفة 
وذلك بعد إجراء مناقصة مفتوحة بني الرشكات 
التي تقدمت بعروضها. وينص العقد، الذي تصل 
قيمته إىل 15,5 مليون دوالر، عىل إنتاج املركبة 
وتدريب  لها  الالزمة  الصيانة  وعمل  املذكورة 
األفراد عليها وتأمني قطع الغيار، فضال عن وجود 
خيار يتيح للوزارة إمكانية رشاء مركبات إضافية 
(مقابل تكلفة إضافية) من أجل تلبية متطلبات 

قيادة قوات العمليات الخاصة الكندية.
رئيس  نائب  أولسن،  جون  الدكتور  ورصح 
|بوالريس  رشكة  عام  ومدير  اإلدارة  مجلس 
بأن  والعسكرية،  الحكومية  للشؤون  ديفنس» 
نجاحها  بعد  غامرة  بسعادة  تشعر  «الرشكة 
عىل  الشديدة  املنافسة  عقب  بالعقد  الفوز  يف 
العمليات  قوات  لقيادة  «داجر»  مركبات  تأمني 
الخاصة الكندية. ويستند فوز الرشكة بهذا العقد 
القوية  الداخلية  قاعدتنا  إىل  الكبري  الخارجي 
مع  برشاكتها  الرشكة  وتفخر  الحايل.  الوقت  يف 
الحكومة الكندية والرشكات الصناعية الكندية يف 
إنتاج وتسليم هذه املركبة الربية الخفيفة الحركة 
ودعم عمرها االفرتايض مبا يطيل أجلها إىل أقىص 
حد ممكن. هذا وتتطلع إدارة الربنامج والشؤون 
الهندسية وفرق العمليات والفرق املسؤولية عن 
مع  الوثيق  التعاون  إىل  اللوجستية  اإلمدادات 

عمالئنا يف كندا».

تجمع  «داجر»  املركبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
برسعة  جوا  نقلها  إمكانية  بني  مثالية  بصورة 
إىل  باإلضافة  ثقيلة  حموالت  دعم  عىل  والقدرة 
ميزة  املركبة  متنح  كام  الفائقة.  الحركة  خفة 
السامح  وهي  الراجلة،  املقاتلة  للعنارص  خاصة 
الرسعة،  من  أكرب  بقدر  بالتحرك  للتشكيالت 
بدرجة  اإلجهاد  وتقليل  أثقل  حمولة  وحمل 
إمكانية  يتيحان  وحجمها  وزنها  أن  كام  كبرية. 
نقلها محليا عىل منت عدة طائرات من طرازات 

مختلفة.
«بوالريس  رشكة  تنتجها  التي  املركبات  وتسمح 
ساحة  إىل  وإرسالها  نرشها  ديفنس»بسهولة 
مبتانتها وصالبتها ورسعتها  تتميز  كام  العمليات، 
وتشمل  املمهدة.  غري  الوعرة  الطرق  فوق 
القوية   Sportsman MV 850 املركبة املركبات 
الرشيقة واملركبة «داجر». كام   MRZR واملركبة
متنح خفة الحركة التكتيكية (التعبوية) املتطورة 
 Polaris Government أنتجتها  التي  للمركبة 
املقاتلة  للعنارص  خاصة  ميزة    and Defense
الراجلة، وهي السامح للتشكيالت بالتحرك بقدر 
وتقليل  أثقل  حمولة  وحمل  الرسعة،  من  أكرب 

اإلجهاد بدرجة كبرية.
ومن املقرر أن تعرض رشكة «بوالريس ديفنس» 
للدفاع  الدويل  املعرض  يف  «داجر»  املركبة 
CB- رقم  العرض  مبنصة  أبوظبي  يف  (آيدكس) 
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رشكة  حرصت  التي  االبتكار  خطى  أسفرت  وقد 
«جرنال ديناميكس الند سيستمز» عىل اتخاذها، 
الصمود  عىل  املركبة  قدرة  زيادة  عن  أسفرت 
وتحقيق  النريانية  القوة  وزيادة  الشاق  والعمل 
وتحسني  مسبوقة  غري  بصورة  الحركة  خفة 
القدرات  امليدانية بفضال االعتامد عىل  الفعالية 
واإلمكانيات واملنتجات التي تم إعدادها وتهيئتها 
يواجهه  أن  ميكن  محتمل  تهديد  أي  ملواجهة 

الجيش.
وتتمتع رشكة «جرنال ديناميكس الند سيستمز» 
تتمتع بقاعدة قوية تعتمد عىل تسخري القدرات 
لخدمة  واملبتكرة  الخالقة  واإلنتاجية  الهندسية 
عمالء الرشكة يف مجال املركبات العسكرية. ويركز 
اإلنتاجية  وتحسني  املستمر  العمل  عىل  الفريق 
التي  واألنظمة  بالحلول  العمالء  تزودان  اللتني 
التكلفة  خفض  عىل  الحرص  منع  يحتاجونها، 
وترسيع عملية التسليم لتلبية املتطلبات العاجلة 

للعمالء.
وعائلة  «إبرامز»  الرئييس  القتال  دبابة  ومتنح 

الخفيفة  املدرعة  واملركبات  «سرتايكر»  املركبتني 
واملركبات  املتخصصة  املدولبة  املركبات  السيام   ،
إكسري  العمالء  «أجاكس»، متنح  املدرعة  القتالية 
يف  الحرية  عن  للدفاع  يحتاجونه  الذي  الحياة 

جميع أنحاء العامل.

�	��$�� �"���-�� F�,�+$��
تعكف رشكة «جرنال ديناميكس الند سيستمز» 
املركبات  حاليا عىل تسليم عائلة «أجاكس» من 
القتالية املدرعة للجيش الربيطاين، وتعترب املركبة 
األفضل يف فئتها عىل صعيد تأمني الحامية لطاقم 
والعمل  الصمود  عىل  املركبة  وقدرة  التشغيل 
وخفة  االعتامدية  وتحقيق  املتواصل  الشاق 
الحركة وجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة 
 ISTAR)) واالستطالع  الهدف  عىل  واالستحواز 
األحوال  ظروف  عن  النظر  بغض   capabilities
القتالية  املركبة  وتتميز  نهارا.  أو  ليال  الجوية 
املدرعة «أجاكس» بقدرتها عىل العمل يف مسارح 
املشرتكة  القوات  فيها  تشارك  التي  العمليات 

واملتعددة الجنسيات.
ويشمل برنامج املركبة القتالية املدرعة «أجاكس» 
وأثينا  وأبوللو  وإيريس  أجاكس  نسخ، هي  ست 
وأطلس وأرجوس، ومن املقرر أن تتميز كل مركبة 
من مركبات «أجاكس» بخفة الحركة العالية وأن 
قتالية  مركبة  تكون  وأن  بجنازير،  مجهزة  تكون 
مدرعة متوسطة الوزن، وأن توفر أحدث وأقىص 
درجة من الحامية ألطقم التشغيل. ومن الجدير 
«أجاكس»  مركبات  تطوير   يجري  أنه  بالذكر 
 Common Base «فوق «منصة قاعدية مشرتكة
Platform قوية وذات قدرة عالية عىل التكيف.

�."C+�� 3��-�� F����7
صفوف  يف  الخدمة  «إبرامز»  الدبابة  دخلت 
محافظة  وتظل   ،1980 عام  يف  األمرييك  الجيش 
بالنسبة  فئتها  يف  دبابة  كأفضل  مكانتها  عىل 
للجيش األمرييك والحرس الوطني وسالح مشارة 
من  كبري  عدد  إىل  باإلضافة  (املارينز)،  البحرية 
الدول الحليفة بعد أن نجحت الدبابة يف إثبات 
حاسمة.  قتالية  دبابة  كأفضل  منازع  بال  نفسها 
التدمريية  وقدرتها  حركتها  بخفة  الدبابة  وتتميز 
صيانتها،  وسهولة  التكيف  عىل  وقدرتها  العالية 
الدبابة  قدرة  ولكن  للغاية،  مهمة  عوامل  وكلها 
بصورة  طويلة  لساعات  الشاق  العمل  عىل 
املركبات  واألهم يف  األول  الفارق  تظل  متواصلة 

املدرعة الخفيفة
نقلها  بإمكانية  «سرتايكر»  الدبابة  عائلة  تتميز 
جوا عىل منت طائرة يس-130، وهي تشبه عائلة 
بقوتها  تتميز  التي  الخفيفة  املدرعة  املركبات 
لساعات  الشاق  العمل  عىل  وقدرتها  ومتانتها 
طويلة بصورة متواصلة وقدرتها التدمريية العالية 
العديد  باإلضافة إىل قدرتها عىل املناورة وتنفيذ 
من املهام املختلفة. وقد دخل املركبة «سرتايكر» 
الخدمة  الوزن صفوف  املتوسطة  الدفع  الثامنية 
والعمل  والصالبة  بالقوة  وتتميز   ،2000 عام  يف 
وقدرتها  متواصلة  طويلة  لساعات  الشاق 
الفائقة  قدرتها  إىل  باإلضافة  العالية،  التدمريية 

عىل املناورة.
ويعترب هيكل املركبة «سرتايكر»، الذي يتألف من 
املعيار  بالعربية،   «7» الرقم  شكل  عىل  طبقتني 
مدفع  إضافة  وبعد  الحامية.  ملستوى  الذهبي 
مؤخرا  املركبة  إىل  ملليمرتا   30 عيار  من  رشاش 
لديها  سيكون  التشغيل  أطقم  أن  املؤكد  فمن 

مركبة جبارة بال منافس.
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املتعلقة  العادية  املخاطر  إىل  وباإلضافة 
اإلرهاب  مثل  أخرى،  تهديدات  مثة  باملالحة، 
يف  البرش،  يف  واالتجار  والتهريب  والقرصنة 
تزايد مستمر. ويجب أن تكون املحيطات أكرث 

أمنا وأمانا لنا جميعا. 
من  الجديد  الجيل   ARCIMS نظام  وميثل 
لأللغام»  املضادة  اآللية  «اإلجراءات  أنظمة 
 generation unmanned Mine Counter
للمساعدة   Measures (MCM) solution
نجحت  وقد  العسكرية.  املتطلبات  تلبية  يف 
رشكة «أطلس إلكرتونيك – اململكة املتحدة» 
التي متتد لعقود  الطويلة  استغالل خربتها  يف 
طويلة يف إنتاج نظام اإلجراءات اآللية املضادة 
لأللغام بفضل املشاريع التي نفذتها بالتعاون 
البحرية  وسالح  الربيطانية  الدفاع  وزارة  مع 
نظام  تطوير  يف  ونجحت  الربيطاين،  املليك 
ميكن للمستخدم تعديله وتطويعه بكل يرس 

وسهولة.
املضادة  اآللية  اإلجراءات  نظام  ويستخدم 
إحدى  الكبرية  بقوته  يتميز  الذي  لأللغام 
املركبات السطحية اآللية (غري املأهولة) التي 
نقلها  ميكن  والتي  مرتا   11 إىل  طولها  يصل 
يف  نرشها  رسعة  لتأمني  جوا  أو  بحرا  أو  برا 
مرسح العمليات. كام ميكن أيضا نرش النظام 

وتشغيله من عىل الشاطئ أو من عىل سطح 
اإلجراءات  سفينة  حتى  أو  سطحية  منصة 
النظام  تشغيل  وميكن  لأللغام.  املضادة 
بصورة مستقلة أو كجزء من نظام اإلجراءات 
 ATLAS «أطلس»  املتكامل  لأللغام  املضادة 
 Integrated Mine Counter Measures

(System (IMCMS
أثبت نظام اإلجراءات املضادة لأللغام ،  وقد 
عند تثبيته عىل وضع التشغيل الذايت املستقل، 
التقني، باإلضافة إىل  النضج  أنه دخل مرحلة 
قدرته عىل إخراج الجنود من حقول األلغام. 
مثة أسباب عديدة تؤكد أن النظام قد أصبح 
النظام املفضل بفضل قوته ودقته وقدرته عىل 

أداء مهام متعددة بصورة مستقلة.
أول هذه األسباب، وأهمها عىل اإلطالق، هو 
أن استخدام نظام اإلجراءات املضادة لأللغام 
النظام  ميكن  التقنية  فعاليته  أثبت  الذي 
التهديدات  من  كبرية  مجموعة  مواجهة  من 
أو  األلغام  كسح  طريق  عن  املختلفة 
اصطيادها أو شن الحرب املضادة للغواصات. 
بإمكانية  القوي  التحكم  نظام  يسمح  كام 

تشغيله باستخدام العنرص البرشي أو بدونه.
ويتيح «نظام االستشعار والتفادي» لدى نظام 
املالحة  إمكانية  لأللغام  املضادة  اإلجراءات 

لتجنب  الالزمة  املناورات  وعمل  الذاتية 
بصورة  امليداين  الوعي  وزيادة  االصطدامات 
فورية، وهو ما يسمح بانسيابية العمل بفضل 
التخطيط  مراحل  عرب  التشغيل  فرد  توجيه 

والتنفيذ والتقييم واإلبالغ أثناء املهمة.
لأللغام  املضادة  اإلجراءات  نظام  نقل  وميكن 
وضعه  إمكانية  بفضل  العمليات  مرسح  إىل 
ما  وهو  املحمولة،  الحاويات  إحدى  داخل 
وملحق  جوا.  أو  بحرا  أو  برا  بنقله  يسمح 
بهذا النظام املحمول محطة ساحلية للتحكم 
للعمل  تجهيزه  عملية  يسهل  ما  واملراقبة، 
برسعة يف أي موقع، مبا يف ذلك املواقع الصعبة 

أو الشديدة الوعورة.
األنظمة»  «نظام  يؤمن  ذلك،  عىل  عالوة 
System of Systems إمكانية توافق األنظمة 
كبرية،  بدرجة  البعض  بعضها  مع  للعمل 
التي  املشرتكة  العمليات  بتنفيذ  يسمح  ما 
تسارك فيها أنظمة اإلجراءات املضادة لأللغام 
واملركبات   UUVs املغمورة  اآللية  واملركبات 
التي ميكن تشغيلها عن بُعد ROVs واملركبات 
الجوية اآللية (غري املأهولة) UAVs وأنظمة 

االستشعار املقطورة وأنظمة كسح األلغام.
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ولدى الرشكة فروع يف جميع أنحاء العامل، ويعمل 
إيرادات  وحققت  عامل،   20,000 من  أكرث  بها 
وسواء   .2015 عام  يف  يورو  مليار   17,4 بلغت 
يف  بالدخول  أو  مستقلة  بصورة  رشكة  عملت 
إحدى  تظل  إنها  إال  أخرى  رشكات  مع  رشاكات 
العاملية  األسواق  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات 

املتخصصة.
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وإنتاج  وتطوير  بتصميم  «سافران»  رشكة  تقوم 
وأنظمة  املحركات  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة 
املتعلقة  الدعم  خدمات  إىل  باإلضافة  الدفع، 
بهام، عن طريق رشكة سافران ملحركات الطائرات 
من  االستفادة  خالل  من  رشكائها  طريق  وعن 
املؤثرة  العالية  املاهرة والتقنيات  العاملة  األيدي 
مستوى.  أعىل  عىل  تعترب  التي  اإلنتاج  ومرافق 
اإلطار، تظل رشكة سافران خريصة كل  ويف هذا 
الحرص عىل تقديم أفضل دعم ممكن للطائرات 
اإلمارايت  الجو  لسالح  التابعة  املقاتلة  العسكرية 
من  مزيدا  تفرض  نوعية  حروب  يف  املشاركة 

القيود عىل جداول التشغيل.
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نجحت رشكة سافران ملحركات الطائرات املروحية 
من  أكرث  إنتاج  يف   1938 عام  يف  تأسيسها  منذ 
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األوىل  العاملية  الرشكة  وتظل  توربينا،   38,000
من  عدد  أكرب  الرشكة  ولدى  املجال.  هذا  يف 
األسطوانات التوربينية التي تولد قوة ترتاوح بني 
500 و 3,000 حصان، وتبني طموحها عىل أربعة 
مبادئ رئيسية هي السالمة واالعتامدية واالبتكار 
واملقاربة، وتتطلع إىل أن تصبح الرشكة املفضلة 
تحافظ  وأن  كلها،  املروحية  الطائرات  صناعة  يف 

عىل معدالت منوها يف األسواق العاملية.
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والدفاع يف  لإللكرتونيات  تتخصص رشكة سافران 
مجال األجهزة البرصية والتوجيه الذايت واألجهزة 
السالمة،  عىل  املعتمدة  والربامج  اإللكرتونية 
وهي تزود القوات املسلحة مبجموعة كبرية من 
واألجهزة  (التعبوية)  التكتيكية  اآللية  الطائرات 
التي  الذاتية  املالحة  وأنظمة  وأجهزة  البرصية 

ميكن استخدامها جوا أو بحرا أو برا.
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مثل  سوق  ويف 
التي  الحرة  املنتجات  وبفضل  األوسط،  والرشق 
لتداول  الدولية  القوانني  إطار  يف  بيعها  ميكن 
شديدا  حرصا  سافران  رشكة  تحرض  األسلحة، 
تلبية  أجل  من  الحلول  أفضل  تقديم  عىل 
تواجه  التي  الحالية  امللحة  التشغيل  متطلبات 
األجهزة  نظام  ويأيت  وأمنية.  إرهابية  تهديدات 
ونظام   PASEO «باسيو»  املتقدمة  البرصية 
اللذين   EPSILON/SIGMA suite املالحة 
املدرعتني  املركبتني  لتشغيل  االختيار  عليها  وقع 

لربنامج  التابعتني  ”جريفون“  و  ”جاجوار“ 
الكيل  ليؤكدا نجاح األداء  الفرنيس  ”سكوربيون“ 
تقنيات ”بوصلة  االعتامد عىل  املتطور وإمكانية 
 Hemispherical الرنانة“  األرضية  الكرة  نصف 
Resonating Gyro (HRG) التي أتقنتها رشكة 
سافران لإللكرتونيات والدفاع. ويأيت اختيار دول 
رشق أوسطية لهذه العائلة من املركبات املدرعة 
مؤخرا ليعزز ويؤكد الثقة التي تحظى بها أنظمة 

سافران.
ورصح باتريك ناتايل، مدير عام رشكة سافران، بأن 
”دولة اإلمارات تظل رشيكة عسكرية اسرتاتيجية 
مع سافران، وبناء عىل احتياجاتها وعىل األنشطة 
الرئيسية التي تزاولها الرشكة ، واستنادا إىل الثقة 
نحرص  فنحن  اإلماراتيني،  رشكائنا  مع  املتبادلة 
عىل تعزيز وتقوية وضعنا من أجل وضع بصمة 
عسكرية وصناعية ملموسة عىل هذا البلد، ومن 
الوطني  االقتصاد  تنويع  خطة  يف  املساهمة  ثم 
وجودنا  فإن  اإلطار،  هذا  ويف  اإلمارات.  دولة  يف 
يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) يعترب 
عىل  االطالع  لعمالئنا  يتسنى  حتى  حيويا  أمرا 
أحدث الحلول واملنتجات املبتكرة وتجربتها، مثل 
النظارة املدمجة JIM الجديدة التي تم إطالقها 
يوروساتوري 2016  بصورة رسمية خالل معرص 
الخاص  جناحنا  يف  عرضها  سيتم  والتي  األخري، 

داخل معرض أيدكس“.
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تأسست كلية قطر لعلوم الطريان يف عام 2011 
املنطقة، حيث  الرائدة يف  التدريب  كأحد مراكز 
وصل عدد خريجيها من الطيارين إىل 49 خريجا 
نجحوا يف اجتياز دورتهم التدريبية التي شملت 
املروحية  الطائرات  طياري  من  فصول  ثالثة 
وفصل واحد لطياري الطائرات األخرى. وبالنظر 
إىل  الحاجة  برزت  املتسارعة  التطوير  حركة  إىل 
عمل تقييم ملستوى رىض أرساب التشغيل، التي 
تلتحق بسالح الجو القطري يف مرحلة الحقة، من 

أجل الحفاظ عىل مستوى العملية التدريبية.
عالوة عىل ذلك، يعمل بكلية قطر لعلوم الطريان 
الدولية  للمجموعة  تابعني  موظفا   110 حاليا 
الذين  املدربني  خصوصا  العسكري،  للمجلس 
ميثلون 11 دولة مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن 
الخطوات التي تم اتخاذها من أجل الحصول عىل 
أن ترفع مستوى  األيزو 9001 من شأنها  شهادة 
بني  املشرتك  والعمل  املرونة  تكرس  وأن  الحوار، 

األطقم والفرق املختلفة.

التنفيذي  الرئيس  باالجو،  ميشيل   - ورصح جان 
بأن  العسكري،  للمجلس  الدولية  للمجموعة 
ليس  املثل،  ترضب  الطريان  لعلوم  قطر  «كلية 
لكل  بل  فحسب،  القطرية  املسلحة  للقوات 
أردناها  لقد  األخرى.  العسكرية  التدريب  مراكز 
العمليات  صعيد  عىل  بحق  ممتازة  جوية  كلية 
ورضاء العمالء، مثل املجموعة الدولية للمجلس 
ومراكزها  مقراتها  تحمل  التي  العسكري، 

التدريبية يف فرنسا شهادة األيزو 9001».
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شهادة األيزو 9001 تعترب شهادة اعرتاف وتقدير 
متعارف عليها بني الرشكات العاملية، ومن املتوقع 
أن يكون لها تأثري بعيد املدى عىل نوعية الخدمة 
تطوير  أن  خرباء  ويعتقد  التدريبية.  والدورات 
يف  ستساهم  ومتزنة  واضحة  بصورة  العمليات 
السيام  باستمرار،  التدريسية  الدورات  تحسني 
التدريس  لطرق  املتدرب  بتقييم  يتعلق  فيام 

ضامن  يتم  وباملثل،  الدراسية.  الدورة  ومضمون 
سالمة الطريان عن طريق تطبيق اإلجراءات بكل 

دقة.
ومن الجدير بالذكر أن ننوه إىل أن طموح الفريق 
أول ركن طيار سامل النابت، قائد كلية قطر لعلوم 
يقفان  الكلية  أداء  تطوير  إىل  وتطلعه  الطريان، 
 9001 األيزو  شهادة  عىل  الكلية  حصول  وراء 
برسعة قياسية يف أقل من عام، رغم أن الحصول 
عىل تلك الشهادة عادة ما يستغرق مدة ترتاوح 
يف  قيادته  ساهمت  وقد  شهرا.   24 إىل   18 بني 

إدارة هيئة التدريس يف الكلية ككل.
اإلدارية  املستويات  حصلت  املناسبة،  وبهذه 
وضع  كيفية  يف  تدريبية  دورات  عىل  العليا 
باإلضافة  النوعية،  والعمليات  واملقاييس  املعايري 
إىل 15 ضابطا تابعني إلدارات مختلفة، باإلضافة 
من  مكون  فريق  وعكف  واحد.  مستمع  إىل 
الطريان  لعلوم  قطر  لكلية  تابعني  أفراد،  خمسة 
عىل  العسكري،  للمجلس  الدولية  واملجموعة 
وتدقيق  والتوثيق  األوىل  املسودات  كتابة 

العمليات املتعلقة بالرتخيص.
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وقد نجحت دولة اإلمارات يف بناء هوية وطنية 
عنارص  إحدى  متثل  التي  الهوية  وهي  فريدة، 
التي  القوة  الدولة  متنح  التي  الوطنية  الثقافة 
تحتاجها سياساتها وقراراتها. هذه الهوية الوطنية 
التي  للسياسة  الالزم  الزخم  متنح  التي  هي 
تعتمدها دولة اإلمارات يف الدفاع عن مصالحها 
الوطنية، كام أنها، وهذا هو األهم، تحدد املسار 
الذي ستتخذه السفينة اإلماراتية يف إبحارها عىل 
مسارها  اإلمارات  دولة  وتحدد  الدولية.  الساحة 
مبا يعظم قوتها الوطنية ومبا يعود عليها بأكرب مام 
تحصل عليه أي دولة أخرى مثلها. فاملقاربة التي 
الذكية  القوة  استخدام  يف  اإلمارات  دولة  تتبعها 
الفعالة تستحق أن تكون مثاال ومنوذجا  تحتذيه 

بقية الدول األخرى.
ويحلو للبعض أن يطلق عىل دولة اإلمارات اسم 
”إسربطة الصغرية“ بعد أن نجحت يف إثبات قوتها 
عىل  األصعب  هي  ظروف  ظل  يف  العسكرية 
اإلطالق. ولكن الحقيقة هي أن القوة العسكرية 
لدولة اإلمارات ليست سوى جزء يسري من النفوذ 
الكبري الذي تتمتع به الدولة يف املحافل الدولية. 
فدولة اإلمارات تخوض نزاال دبلوماسيا أكرب من 
للقوتني  الذيك  استخدامها  بفضل  الحقيقي  وزنها 
الدولة  تستخدم  كام  والثقافية.  االقتصادية 
نفوذها مبا يؤدي إىل تعظيم تأثريها عىل القضايا 

التي تهم مستقبلها.
وقد نجحت دولة اإلمارات يف وضع سياسة فريدة 
الذكية،  الوطنية  القوة  استخدام  كيفية  حول 
للدولة  السيادية  الرثوة  صناديق  تتيح  حيث 
إمكانية استخدام قوتها االقتصادية الكبرية ، كام 
الدول  لدى  النفط  من  االسرتاتيجي  أن مخزونها 
اسرتاتيجيا  احتياطيا  اإلمارات  دولة  مينح  األخرى 
حدودها  خارج  الوطنية  االقتصادية  القوة  من 
املنظامت  يف  القوية  املشاركة  وتأيت  الفعلية. 
(الناتو)  األطليس  شامل  حلف  (مثل  الدولية 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة (أيرينا) لتمنح 
وتضيف  دبلوماسية  مصداقية  اإلمارات  دولة 
الدبلوماسية. كام أن الدور  ثقال نوعيا لجهودها 
تلعبه  الذي  الرئييس  والدبلومايس  العسكري 
دولة اإلمارات عىل صعيد مكافحة اإلرهاب مينح 
الدولة نفوذا أكرب من أي دولة مثلها عىل مستوى 
للتميز  الدويل  للمركز  استضافتها  وتأيت  العامل. 
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ليعزز  العنيف ”مركز هداية“   التطرف  ملكافحة 
صوت اإلمارات يف أصقاع العامل.

الخارجية  للمساعدات  الخمسية  الخطة  وتعترب 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  التي وضعتها 
سياسة  عىل  مثال  أوضح  اإلمارات  بدولة  الدويل 
فخطة  الدولة.  تعتمدها  التي  الناعمة  القوة 
املساعدات الخارجية التي ستنتهي يف عام 2021 
وعىل  وحاميتها  املرأة  متكني  رضورة  عىل  تؤكد 
أهمية النقل والبنية التحتية الحرضية والتعاون 
الفني. وكام رصحت معايل وزيرة الدولة للتعاون 
اإلمارات  ”دولة  فإن  الهاشمي،  ريم  الدويل، 
تسعى إىل تأسيس نهج جديد يقوم عىل تقديم 
املساعدات من خالل تنفيذ املرشوعات التنموية 
وقد  املستفيدة..  الدول  مصلحة  يف  تصب  التي 
واضحا  نهجا  الرشيدة  اإلماراتية  القيادة  حددت 
التي  اإلنسانية  املساعدات  ربط  يقوم عىل عدم 
للدول  السياسية  بالتوجهات  الدولة  تقدمها 
املستفيدة لها بل تراعي يف املقام األول الجانب 
ما  الشعوب  احتياجات  يف  يتمثل  الذي  اإلنساين 
يف  بالغني  وتقدير  باحرتام  تحظى  الدولة  جعل 

كافة املحافل الدولية“.
وليس هناك أدىن شك يف أن التحديات ستتواصل 
ثقافتها  ولكن  املحك  عىل  اإلمارات  دولة  لوضع 
القوية ستضمن وحدتها وستبث روحا  الداخلية 
الجبهة  نسيج  يف  معنوية  وقوة  جديدة  وطنية 
أنه  السياسية  العلوم  باحثو  ويرى  الداخلية. 
وجهة  مع  الحكومة  نظر  وجهة  تقاربت  كلام 
نظر الشارع يف أي دولة كلام كانت الدولة أقوى 
يف  واألمان  لألمن  واحة  اإلمارات  دولة  وتعترب   .
قوة  بفضل  وذلك  باالضطرابات،  مليئة  منطقة 
املواطن  بني  العالقة  ومتانة  الوطنية  وحدتها 
التحرك  من  الدولة  ميكن  الذي  األمر  وقيادته، 
اعتامدا عىل استخدام سياستها الفريدة لتحقيق 
إعطاء  عىل  اإلمارات  دولة  حرص  إن  األمن. 
ومبادئها  بقيمها  يتعلق  فيام  والقدوة  املثل 
قوية  ثقافة وطنية  واعتامد  الدولة  الساحة  عىل 
واالزدهار  التقدم  عىل  القدرة  الدولة  سيمنحان 
التحديات. فاإلمارات دولة تعتمد عىل  رغم كل 
يف  قدوة  تكون  أن  عىل  وتحرص  الذكية،  القوة 

قيادتها للعامل.
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رشكة  ديفنس»  نوبل  «ديناميت  رشكة  تعترب 
انفصلت  أن  بعد   2004 عام  منذ  مستقلة 
ومنذ  جي»،  إيه  نوبل  «ديناميت  رشكة  عن 
Burbach- يف  مقرا  أصبح  املايض  القرن  بداية 
Würgendorf تابعا ل «مجموعة ألفريد نوبل» 
وهو املقر الذي شهد تصنيع القنبلة التي اخرتعها 
والعمليات  األنشطة  تركزت  وقد  نوبل.  ألفريد 
األلفية  بدايات  مع  هنا  للرشكة  العسكرية 
لتوريد  اليوم  املقر  هذا  نستخدم  ونحن  الثالثة، 
أنحاء  جميع  يف  والدول  الوزارات  إىل  منتجاتنا 
بالطبع  التجارية  عملياتنا  كافة  وتخضع  العامل. 
لقوانني التصدير الصارمة التي وضعتها الحكومة 

االتحادية األملانية.
تقليدا  ديفنس»  نوبل  «ديناميت  رشكة  تواصل 
املسلحة  للقوات  املورد  بأنها  تفخر  قدميا، حيث 
للمعدات  واملورد  عاما  خمسني  منذ  األملانية 

للجنود األملان.
نوبل  «ديناميت  رشكة  منتجات  وترتاوح 
االرتداد  العديم  القذائف  مدفع  بني  ديفنس» 
الفائق الخفة والذي جرى  من عيار 60 ملليمرت 
وقوات  الخاصة  القوات  تستخدمه  يك  تصميمه 
تالئم  التي  الخاصة  واألسلحة  الخاصة،  الرشطة 
الثقيلة  واألسلحة  املدن،  حرب  سيناريوهات 
املضادة للدبابات لتدمري دبابات القتال الرئييس 
املتفجرات  مع  املتفاعلة  الدروع  باستخدام 
أيضا عرض ذخرية  املقرر  أو بدونها. ومن   ERA
Rifle- البندقية  باستخدام  إطالقها  خارقة ميكن 
Launched Entry Munition (RLEM) وهي 

الذخرية التي جرى تطويرها مؤخرا.
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يحتاج أفراد املشاة الحديثة اليوم ألنظمة تسلح 
محمولة باليد ال يزيد وزنها عن 10 كيلوجرامات، 
ويصل مداها إىل أكرث من 300 مرتا، وال يتجاوز 
طولها مرتا واحدا فقط وقابلة للتطوير مستقبال. 
للتطوير  التسلح  أنظمة  قابلية  تكون  أن  ويجب 
من  اليدوي  الضبط  خاصية  طريق  عن  ممكنة 
الدرجة األدىن إىل الدرجة األعىل، وهو ما يجعل 
الجندي يف وضع ميكنه من الترصف عند اللزوم 

تبعا لكل موقف.

 RGW وتحتوي مدافع القذائف العدمية االرتداد
نوبل  «ديناميت  تنتجها رشكة  التي   90- Series
ميكن  متعددة  حربية  رؤوس  عىل  ديفنس» 
كافة  إطالق  وميكن  وتأثريها.  قوتها  يف  التحكم 
مدافع القذائف العدمية االرتداد املحمولة باليد 

من أماكن مغلقة غري مكشوفة.
االرتداد  العدمية  القذائف  مدافع  تتميز  كام 
عند  االنبعاثات  بقلة  أيضا   RGW 90- Series
املتولد عن االنفجار وقلة  الضغط  اإلطالق وقلة 
الرؤية  نظارات  تعترب  كام  الدخانية،  االنبعاثات 
أجهزة  تطويع  وسهولة  بإحكام  املثبتة  املتكاملة 
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التصويب اإلضافية مثل محددات املدى الليزري 
وأجهزة الرؤية الليلية ووحدات التحكم يف النريان 
عائلة  بها  تتمتع  التي  الفريدة  املواصفات  من 

املدافع العدمية االرتداد.
يتميز  الذي  االرتداد  العديم  املدفع  شأن  ومن 
النجاح  فرص  يزيد  أن  تحديثه  ورسعة  بسهولة 
يف إصابة الهدف من الرضبة األوىل بالنسبة لفرد 
الرمي، السيام عىل املسافات الطويلة بغض النظر 

عن ظروف األحوال الجوية ليال أو نهارا.
وهناك عامل مهم آخر إلمكانية النجاح يف إصابة 
الهنديس  االتزان  األوىل وهو  الرضبة  الهدف من 
العديم  القذائف  مدفع  به  يتمتع  الذي  الرائع 
التي  امليزة  وهي   RGW 90- Series االرتداد 
جرى اختبارها وثبتت فعاليتها يف ميادين القتال 
التشغيل  لتوافقية  ونظرا  طويلة.  سنوات  عرب 
وسهولة التعامل مع هذه األسلحة املحمولة باليد 
فال يحتاج األمر إىل تدريب طويل إلجادة التعامل 

معها.
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نجحت رشكة «ديناميت نوبل ديفنس» يف تطوير 
 RGW 90 االرتداد  العديم  القذائف  مدفع 
املدفونة  املالجئ  اخرتاق ضد  كأداة  املدمج   AS
تحت األرض واملواقع الحصينة واملباين الحرضية. 
املرحلة  ثنايئ  حربيا  رأسا  املدفع  هذا  وميتلك 
الذي يسمح إما بعمل اخرتاق عميق يف املواقع 
املحمية أو تعريتها كحد أدىن. ومثل كل األسلحة 
التي ميكن إطالقها من عىل  الكتف التي تنتجها 
إطالق  ميكن  ديفنس»،  نوبل  «ديناميت  رشكة 
 RGW 90 AS مدفع القذائف العديم االرتداد
من أماكن مغلقة غري مكشوفة. كام أن تصميم 
الرأس الحريب يسمح للمدفع باالشتباك أيضا مع 
تعديل  ميكن  كام  الخفيفة.  املدرعة  املركبات 

وتطويع أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة التسديد.
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إال  الحرضية  املناطق  بحرية يف  التحرك  ال ميكن 
إذا أمكن شق املمرات ونقاط الدخول إىل أبنية 
أي  يف  للوقوع  تجنبا  وجدران  وحوائط  حجرية 

كمني ميكن نصبه يف الشوارع الضيقة.
ولهذا السبب، تم تطوير رأس حريب خاص ملدفع 
يقوم  الذي   RGW 90 االرتداد  عديم  القذائف 
دائرية  حلقة  باستخدام  البناء  هيكل  باخرتاق 

 ،explosively formed particle ring ناسفة 
كام أن الضغط الشديد الناتج عن انفجار العبوة 
الطريقة،  وبهذه  الجدار.  إلسقاط  كاف  الناسفة 
إحداث  طريق  عن  املبنى  هيكل  تدمري  يتم  ال 
انهيار  مغبة  تجنب  ثم  ومن  رشوخ،  أو  صدوع 

املبنى إىل حد كبري.
وقد حصلت رشكة «ديناميت نوبل ديفنس» من 
عىل  العديدة  التجريبية  اإلطالق  عمليات  خالل 
برهان عميل عىل هذه النتيجة عند التعامل مع 
مجموعة من هياكل املباين املختلفة. فمع الطلقة 
الثانية ميكن إزالة حديد التسليح املوجود داخل 
كل  ومثل  املسلح.  من  بطبقتني  املبنية  الجدران 
القذائف  عائلة مدافع  تقع ضمن  التي  األسلحة 
عدمية االرتداد RGW 90-series  التي أنتجتها 
إطالق  ميكن  ديفنس»،  نوبل  «ديناميت  رشكة 
 RGW 90 WB مدفع القذائف العديم االرتداد

من أماكن مغلقة غري مكشوفة.
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مدفع  ديفنس»  نوبل  «ديناميت  رشكة  تعرض 
 RGW 90 LRMP االرتداد  العديم  القذائف 
وهو عبارة عن مدفع خفيف الوزن يحتوي عىل 
يتميز  للربمجة  قابل  حريب  رأس  (فيوز)  مصهر 
األهداف  من  مجموعة  ضد  الشديدة  بفعاليته 

املختلفة، ويضل مداه املؤثر إىل 1,200 مرتا.

االرتداد  العديم  القذائف  مدفع  إطالق  وميكن 
الكتف  عىل  محموال   RGW 90 LRMP
األهداف  ضد  استخدامه  وميكن  فعالة،  بطريقة 
الرخوة واملركبات املدرعة الخفيفة والتحصينات 
امليدانية واألهداف املحمية. ويحتوي املدفع عىل 
يجعل  الذي  األمر  الوظائف،  متعدد  حريب  رأس 
يجعله  ما  وهو  خفيفا،  ووزنه  سهال  استخدامه 
العسكرية  املتطلبات  كافة  تلبية  عىل  قادرا 
التكتيكية لوحدات املشاة التي تحتاج إىل سالح 

تكتييك متعدد الوظائف بالفعل.
«دايناهوك»  النريان  يف  التحكم  منظار  يقدم 
الالزم  الدعم  االستخدام  املتعدد    Dynahawk
الهدف  إلصابة  فرصه  من  يزيد  يك  الرمي  لفرد 
املعادي عىل مسافات بعيدة من الرضبة األوىل. 
قادرا  املدفع  فرد  يصبح  املنظار  هذا  ومبساعدة 
عىل قياس املسافة بينه وبني الهدف، عالوة عىل 
يف  تدخل  التي  العالقة  ذات  األخرى  املعلومات 
النريان  يف  التحكم  وحدة  وتؤمن  رؤيته.  مجال 
الليلية  الرؤية  أجهزة  وتطويع  تعديل  إمكانية 
تقع  التي  األسلحة  كل  ومثل  األخرى.  اإلضافية 
االرتداد  عدمية  القذائف  مدافع  عائلة  ضمن 
RGW 90-series  التي أنتجتها رشكة «ديناميت 
القذائف  مدفع  إطالق  ميكن  ديفنس»،  نوبل 
أماكن  من   RGW 90 LRMP االرتداد العديم 

مغلقة غري مكشوفة.
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تتمتع املركبة بقدرة غري مسبوقة عىل استيعاب 
 Command, و  باالتصاالت  املتعلقة  التقنيات 
 Control, Communications, Computers,
آالت  وتصنيع   (and Intelligence (C4I
تصميمها  بفضل   vetronics املركبات  ومعدات 
 CREWSHARE®) املفتوح  اإللكرتوين 
القياسية  املعايري  مع  املتوافق   (embedded
 GVA الكيل»  املركبة  «تصميم  مثل  العاملية 

((Generic Vehicle Architecture
اإلضافية  التحسينات  من  املزيد  إدخال  وتم 

 Vehicule املدرعة  القتالية  املشاة  مركبات  عىل 
 (Blinde de Combat d’Infanterie (VBCI
من  النوع  هذا  متكن  التي  التحسينات  وهي   ،
ومهامها،  وقدراتها  أدائها  تطوير  من  املركبات 
من  بدءا  كاملة،  ونسخ  فئات  عدة  توافر  مع 
 Armored Personal املدرعة  األفراد  حامالت 
Carrier وانتهاءا بفئة املركبات القتالية املدرعة 
مركبات  مثل   Armoured Fighting Vehicle

utilities الخدمة
النريانية  القوة  زيادة  إىل  التحسينات  تلك  تؤدي 

 Caseمغلف تلسكويب  تسليح  برج  باستخدام 
 (Telescoped Armament System (CTAS
من عيار 40 ملليمرتا، كام تؤمن الحامية الالزمة 
واأللغام  الباليستية  القنابل  ضد  الطاقم  ألفراد 
عىل  تزيد  التي  البدائية  الناسفة  والعبوات 
العمر  من  االستفادة  وتعظم  الرابع  املستوى 
االفرتايض للمركبة ككل بفضل استخدام مكونات 
 COTS سلفا  املعبأة  واألجهزة  الربامج  وأجزاء 
and MOTS components، كام تؤمن سهولة 
القدرة  تحويل  وحدة  تصميم  بفضل  صيانتها 

power pack architecture
وقد جرى تطوير برج التسليح التلسكويب املغلف

 Case Telescoped Armament System
CTAS))    من عيار 40 ملليمرتا بهدف استيفاء 
مجموعة كبرية من املتطلبات التشغيلية، بدءا من 
باإلضافة  االستطالع،  مبهام  وانتهاء  املشاة  قالت 
بعيدة ضد  املدرع من عىل مسافات  القتال  إىل 

أهداف متحركة ومحصنة تحصينا شديدا.

 G� �!7�+� B'"�� �	��$�� �"���-�� 
�P$�� �,�+� J�,W&
 �; ���� ��$S�� >!��� F�e F�,�+$�� "�"���-�� 
'-��"

�"�+��� F�"�$��� t��.� 5� ������ �! ��V��� �1+P



الشريك الرئيسي بـالـتـعــاون مـعيقام فيمن تنظيمالشريك االستراتيجي

! ن � ا ح  مفتــو لتســجيل  ا

idexuae.ae

ــة  ــي منطق ــة ف ــة وا�مني ــات الدفاعي ــص بالصناع ــرض متخص ــر مع ــد أكب ــذي يع ــي، ال ــاع الدول ــر الدف ــرض ومؤتم ــود مع يع
ــر 2017. ــهر فبراي ــي ش ــي ف ــة أبوظب ــى العاصم ــا، إل ــمال أفريقي ــط وش ــرق ا�وس الش

ويســتقطب الحــدث مــا يزيــد عــن 1,200 عــارض ومشــاركة مــا يزيــد عــن 101 ألــف زائــر، با8ضافــة إلــى الخبــراء والمتخصصيــن 
وصنــاع القــرار مــن المؤسســات ا�منيــة والدفاعيــة والحكوميــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

www.idexuae.ae للتسجيل، الرجاء زيارة الموقع ا8لكتروني

 shahla.karim@adnec.ae :لحجز منصات العرض أو مساحات العروض الخارجية، الرجاء التواصل مع
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البيانات  دمج   » عملية  تسمح  األمر،  واقع  ويف 
يتم  التي  االستشعار»  أنظمة  عىل  املعتمد 
للطيار  تسمح  «رافال»،  الطائرة  داخل  تلقيمها 
بحرية الترصف ك «صانع قرار تكتييك» حقيقي 
بدال من اقتصار دوره عىل مجرد تشغيل أنظمة 

االستشعار.
الطائرة  لدى  املحسنة  القدرات  هذه  وتكمن 
القياسية»  البيانات  تجهيز  «وحدة  يف  «رافال» 
التي تضم عنارص منتجات  الجديدة   (MDPU)
الربامج واألجهزة املعبأة والجاهزة للبيع للجمهور 
 commercial off the shelf” (COTS)”
elements وتتكون تلك الوحدة من 19 «وحدة 
 line-replaceable” خطوطها»  الستبدال  قابلة 
بتجهيز  تقوم  وحدة   18 منها   (units” (LRUs
الطاقة مبعدل خمسني مرة لحاسوب املهام  الذي 
للطائرات  القدمية  الطرازات  يف  مستخدما  كان 

املقاتلة.
القياسية»  البيانات  تجهيز  «وحدة  ومتثل 
إمكانية  إىل  بالنسبة  الزاوية  حجر   (MDPU)

بدمج  تسمح  حيث  «رافال»،  الطائرة  تحديث 
مستمرة  بصورة  الجديدة  واألجهزة  األسلحة 
القتايل  املستوى  إىل  «رافال»  بالطائرة  للوصول 
املتطلبات  يواكب  ومبا  السنني   عرب  املطلوب 
التكتيكية املستجدة، ومبا يواكب استمرار رشكات 
من  جديدة  أجيال  طرح  يف  الحاسوب  تصنيع 

أجهزة املعالجة والربمجيات.
عىل  املعتمد  البيانات  دمج   » عملية  وتعترب 
أنظمة االستشعار» مبثابة همزة وصل بني املجال 
العسكرية  (االسرتاتيجية    battlespace القتايل 
املسلحة  القوات  دمج  عىل  تقوم  التي  املوحدة 
يف مسارح العمليات العسكرية) املحيط بالطائرة 
ومخ الطيار بقدرته الفريدة عىل استيعاب نتيجة 

املواقف التكتيكية واتخاذ القرارات السليمة.
ل  الحسابية  القوة  عىل  العملية  هذه  وتعتمد 
«وحدة تجهيز البيانات القياسية» (MDPU) يف 
RBE2- تجهيز البيانات الواردة من جهاز الرادار

للقطاع  اإللكرتوين   – «البرصي  النظام  و   AESA
 Front Sector Optronic” (FSO)” األمامي» 

اإللكرتونية  للحرب  «سبكرتا»  ونظام   system
العاملة باألشعة تحت   MICA الكشف وأجهزة 

الحمراء ووصلة املعلومات.

 
7��'�� F��",�� g�7 » �"�$	.1
«
7���$�� ���P�=9� �$O& 5�
من  الواردة  البيانات  دمج  عملية  تنفيذ  يعني 
الطائرة  داخل  املتعددة  االستشعار  أنظمة 
«رافال» الحصول عىل مسارات دقيقة قوية ميكن 
عرض  شاشات  عىل  والحصول  عليها  االعتامد 
منظمة وتخفيف أعباء العمل عن كاهل الطيار 
يف  يساهم  ما  الطيار،  استجابة  معدل  وزيادة 

زيادة الوعي امليداين نهاية املطاف.
وتعترب عملية « دمج البيانات الواردة من أنظمة 
األمتتة،  كاملة  عملية  املتعددة»  االستشعار 

ويجري تنفيذها عىل ثالث مراحل:
وتنقيح  املوحدة  املسارات  ملفات  إعداد  أ. 
أنظمة  من  الواردة  األساسية  املعلومات 

االستشعار.



التي يفرضها نظام االستشعار  القيود  ب. تجاوز 
العمل  ومجال  املوجة/الرتدد  بطول  يتعلق  فيام 
وتحديد الزوايا واملسافة،،، إلخ عن طريق تبادل 

املعلومات الواردة من كافة أنظمة االستشعار.
جـ. تقييم مستوى الثقة باملسارات املوحدة ومنع 
رموز املسارات املتكررة وتنظيم شاشات العرض.

 5"� �W�'��� >C�� �6"� ��N@ .2
 Man-Machine” ��M�� %�.<�

(Interface” (MMI
تطوير  يف  إيفييشن»  «داسو  رشكة  نجحت 
استخدامه  بسهوله  يتميز  تجريبي  بيني  جهاز 
اليد  التحكم يف «وضع  نظرية  يعتمد عىل دمج 
 Throttle and Stick” والعصا»  الخانق  عىل 
شاشات  مع   (HOTAS) control concept
تعمل باللمس. ويعتمد الجهاز عىل مجموعة من 
األجهزة املتكاملة التي تتمتع باملواصفات التالية:

إمكانية  املدى،  القصرية  للعمليات  بالنسبة   •
 HUD «الطريان باستخدام «شاشة عرض رأسية

مجسمة تتمتع مبجال واسع للرؤية.
املدى،  والطويلة  املتوسطة  للعمليات  بالنسبة   •
إمكانية تحليل املوقف التكتييك (التعبوي) ككل 
عرض  «شاشة  باستخدام  الكربى»)  («الصورة 
ويتم  الصور،  متعددة   (HLD) الرأس»  مبستوى 
تركيز هذه الشاشة عىل نفس املسافة التي يتم 
عندها تركيز الصورة عىل شاشة العرض الرأسية 
بني  برسعة  العني  بانتقال  تسمح  حتى   HUD
السفلية  العرض  ووشاشة  الرأسية  العرض  شاشة 

ورؤية العامل الخارجي.

الشاشتني  طريق  عن  النظام  عنارص  إدارة   •
امللونتني اليمنى واليرسى اللتني تعمالن باللمس.

كل  القيادة  ملقصورة  الشامل  التصميم  ويضم 
يشء ميكن أن تتوقعه أطقم القيادة من أي طائرة 
مقاتلة «متعددة األدوار» مثل وجود زاوية رؤية 
واسعة يف املقدمة وعىل كال الجانبني ويف املؤخرة،  
قوى  ضد  الحامية  وزيادة  فائقة،  حركة  وخفة 
الجاذبية األرضية مع وجود مقاعد مائلة بزاوية 
29 درجة، باإلضافة إىل نظام فعال لتكييف الهواء 

يف كافة األحوال الجوية.
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التهديدات  ضد  الجامعية  الحامية  تعترب 
الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية أمرا 
القادرة عىل رصد  األجهزة  وتعترب  وحيويا،  مهام 
واإلشعاعية  والبيولوجية  الكياموية  التهديدات 
تكون  أن  أردنا  إذا  حتميا  أمرا  والنووية 
وليست  استباقية  إجراءات  املكافحة  إجراءات 
يف  ولكن  الفعل.  رد  عىل  تقوم  إجراءات  مجرد 
الكياموية  األسلحة  نتيجة  تلوث  حدوث  حالة 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية البد من تنفيذ 
وقت  أرسع  يف  التلوث  مبكافحة  املتعلقة  املهام 
ممكن وبأكرب قدر ممكن من الفعالية للتخفيف 
هذا  عىل  املرتتبة  السلبية  التأثريات  حدة  من 

التلوث. 

أن  متاما  ندرك  أن  وذاك  هذا  من  األهم  ولكن 
الكياموية  التهديدات  ضد  الطبية  الحامية 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية قضية البد من 
دفاع  الحصول عىل  أردنا  إذا  االعتبار  يف  وضعها 
تركز  ولهذا،  التهديدات.  هذه  ضد  وفعال  جيد 
الرشكة األملانية ”كريرش فوتورتك جي إم يب اتش“ 
التعرض  عن  الناتج  التلوث  مكافحة  مجال  عىل 
واإلشعاعية  والبيولوجية  الكياموية  للتهديدات 

والنووية.
التلوث  مكافحة  أن  الرشكة  مسؤولو  ويعتقد 
متثل أخطر تحد أمام إجراءات التطهري نظرا ألن 
مرضية  غري  بطريقة  املكافحة  إجراءات  تنفيذ 
بكل  خطرية  صحية  عواقب  إىل  تؤدي  أن  ميكن 
إم  جي  فوتورتك  ”كريرش  رشكة  وتعتمد  تأكيد. 
ملكافحة  الضغط  العالية  األنظمة  عىل  اتش“  يب 
التلوث الناتج عن التعرض للتهديدات الكياموية 
تعتمد  كام  والنووية،  واإلشعاعية  والبيولوجية 
 vacuum عىل التقنيات املرخصة لغرف التفريغ
الحساسة  واملعدات  األجهزة  لتطهري   chamber
وأنظمة التطهري باستخدام الدش لتطهري األفراد، 
املواد  لتطهري  الساخنة  الغاز/البخار  وغرف 
الرشكة  ميكن  الذي  األمر  للحرارة،  املقاومة 
ملكافحة  للتنفيذ  قابلة  عملية  خطة  وضع  من 
التلوث الناتج عن التعرض للتهديدات الكياموية 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية من أجل خدمة 

عمالئها يف جميع أنحاء العامل.
(أيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  وخالل 
أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  يف  سيقام  الذي 
الجاري،  فرباير   23 إىل   19 من  الفرتة  خالل 
اتش“  يب  إم  جي  فوتورتك  ”كريرش  رشكة  تعتزم 
عرض واحد من أنظمتها الجديدة املتخصصة يف 
للتهديدات  التعرض  عن  الناتج  التلوث  مكافحة 
الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، وهو 

النظام MPDS 2، وهو عبارة عن نظام مستقل 
عن  متاما  التلوث  إلزالة  عامليا  استخدامه  يجري 
النظام  ويستطيع  واألفراد.  واملواد  املركبات 
MPDS 2، الذي يتكون من ثالث قنوات، تنفيذ 
ثالث مراحل إجبارية ملكافحة التلوث – ما قبل 
التلوث واملرحلة الرئيسية وما بعد التلوث- عىل 
مبثيله   MPDS 2 النظام  مقارنة  وعند  التوازي. 
إال  تحتوي  ال  التي  األخرى  العادية  األنظمة  من 
عىل قناتني فقط كحد أقىص، فإن هذا يعني توفري 
إلمتام  اللوجستية  والجهود  الوقت  من  الكثري 
عملية املكافحة بنجاح. ومع وجود مولد كهريب 
الخاصة  الصلبة  املواد  لطرد  ومضخة  متكامل 
إزالة  مواد  من  خاصة  ومجموعة  التلوث  بإزالة 
”كريرش  رشكة  تنتجها  التي  واملطهرات  التلوث 
 MPDS فوتورتك جي إم يب اتش“ يعترب النظام
2 جاهزا لالستخدام الفوري يف أي مكان. ويتميز 
النظام بصغر حجمه وسهولة استخدامه وقابليته 
التي  التلوث  ومزيالت  االكسسوارات  الستخدام 
تنتجها الرشكات الصناعية األخرى، وهو ما يجعله 

النظام األكرث تطورا من نوعه يف الوقت الحايل.
ضد  التلوث  مكافحة  أنظمة  إىل  وباإلضافة 
واإلشعاعية  والبيولوجية  الكياموية  التهديدات 
يب  إم  جي  فوتورتك  ”كريرش  تعرض   والنووية، 
اإلمداد  وأنظمة  متحركة  متوين  أنظمة  اتش“ 
ميداين.  مخيم  إلقامة  الالزمة  واملهامت  باملياه 
التي  األربعة  للمنتجات  الالزم  الدعم  ولتقديم 
عىل  الرشكة  مسؤولو  يعرض  الرشكة،  تنتجها 
عمالئهم مجموعة واسعة من الخدمات املتعلقة 
التدريب والتوثيق  املنتجات مثل خدمات  بهذه 
وقطع الغيار وعمل الصيانة داخل املصنع، عالوة 

عىل تقديم الخدمات امليدانية.
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عام  ثورة  نجاح  يف  بقوة  رفسنجاين  ساهم  لقد 
منها  املناصب،  من  العديد  توىل  وقد  1979م. 
رئاسة الجمهورية لدورتني يف التسعينيات والتي 
عرفت بفرتة إعادة البناء والتعمري والتي تطلبت 

بدورها انفتاح عىل الجوار اإلقليمي والدويل. 
وخامنئي  رفسنجاين  بني  العالقة  إىل  وبالنظر 
ساهم  حيث  الثامنينيات  فرتة  قوية  ظلت  فقد 
إىل  خامنئي  وصول  يف  كبرية  بصورة  رفسنجاين 

منصب املرشد اإليراين.
يف  ورفسنجاين  املرشد  بني  الشقاق  تجىل 
االنتخابات الرئاسية التاسعة بفوز أحمدي نجاد 
اإليراين من جديد  املرشد  وليأيت  رفسنجاين،  عىل 
أفكار و  أن  ليعلن  العارشة  الرئاسة  انتخابات  يف 
رؤى الرئيس اإليراين السابق أحمدي نجاد أقرب 
إليه منها لرفسنجاين الذي ُحرم بعدها من خطبة 

الجمعة.
فكرة  إحياء  رفسنجاين  أعاد  الفرتة  تلك  خالل 
أن  من  بدالً  للفقهاء  مجلس  إيران  يف  يكون  أن 
أمر  وهو  واحد،  شخص  بيد  مرتهن  األمر  يكون 
الذي  اإليراين،  املرشد  ضد  مبارشة  موجه  اعترب 
مجلس  وأنشأ  رفسنجاين  عىل  الخناق  ضيق 
شهرودي  برئاسة  السلطات  بني  الخالفات  لحل 
رئيس السلطة القضائية سابقاً وبالتايل مزيد من 
التهميش لرفسنجاين الذي ُهوجم كذلك من قبل 

الرئيس السابق أحمدي نجاد.
وبالرغم من صعوبة توصيف رفسنجاين عىل أنه 
ضمن التيار اإلصالحي إال أنه يتضح جلياً عىل أنه 
الذي  األصويل  بالتيار  يطلق  ما  عن  كثرياً  ابتعد 

ميثله املرشد والحرس الثوري.
كام أن الحديث عن رفسنجاين ال يعني الحديث 
فقط عن شخصه وثروته، بل عن تلك الشخصية 
والقوى  الرموز  من  العديد  حشد  عىل  القادرة 
خلفها، والدليل عىل ذلك نتائج قامئة طهران سواء 

للربملان أو مجلس الخرباء األخرية.
هجوم  من  رفسنجاين  له  تعرض  مام  وبالرغم 
من قبل التيار األصويل ومنابره اإلعالمية وكذلك 
أنه ظل  إال  تهميشه من قبل املرشد ومؤسساته 
عىل الدوام مصدر قلق حقيقي للمرشد. فوجوده 
املعتدل  للتيار  قوي  داعم  كان  ذاته  حد  يف 
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واإلصالحي، وكان دامئاً مصدر قبول وتوافق بني 
رموز ذلك التيار، حيث كان من املتوقع أن يكون 
يف  الرئاسية  االنتخابات  يف  لروحاين  رئييس  داعم 
مايو القادم الذي رصح بأن فوز روحاين مضمون. 
وبالتايل فإن تداعيات رحيل رفسنجاين يف الساحة 
مؤثرة  ستكون  الداخل  يف  اإليراين  السياسية 

وبصورة سلبية عىل التيار االصالحي واملعتدل.
الرئاسية لرفسنجاين يف تسعينيات  الفرتة  ال تزال 
اعتدال  فرتة  أنها  عىل  توصف  املايض  القرن 
له  يعود  الفضل  وأن  الخليج  دول  عىل  وانفتاح 
غري  الصحة،  من  جانب  فيه  أمر  وهو  ذلك.  يف 
أنه ال ميكن بأي حال من األحوال فصل ذلك عن 
معطيات تلك الفرتة ومصلحة النظام اإليراين التي 
تطلبت انفتاح عىل الخارج إلعادة اإلعامر والبناء 
النووي  الربنامج  التفاق  بالنسبة  الحال  هو  كام 

والسعي إىل التخلص من العقوبات االقتصادية.
فبالرغم من نهج رفسنجاين املعتدل إىل حد ما يف 
تعاطيه مع املنطقة إال أن ذلك ال يعني أنه أىت 
عىل حساب املصالح اإلسرتاتيجية للنظام اإليراين 
وفق  والتشدد  االعتدال  سياسة  ميارس  والذي 
االنفتاح  ذلك  مقابل  ففي  املصلحة.  مقتضيات 
أجهزته  خالل  من  اإليراين  النظام  يتوقف  مل 
مخططاته  يف  االستمرار  من  األخرى  ومؤسساته 
نشهده  فام  املنطقة  يف  نفوذه  لتعزيز  الساعية 
لسنوات  نتاج  هو  املنطقة  يف  تغلغل  من  اآلن 
مستمرة دون انقطاع ويكمن الفرق فقط ما إذا 

كان ذلك عىل السطح أم طافياً يف العمق.
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وقد أطلقت رشكة ”جرنال أتوميكس إيرونوتيكال 
Type-” التصديق“  ”قيد  نسخة  سيستمز“ 

 STANAG) رقم  تحمل   “Certifiable
اآللية  الجوية  مركبتها  إنتاج  خط  من   (4571
اسم  وتحمل   Predator® B املأهولة)  (غري 
SkyGuardian™ يف الشهر املايض أمام حشد من 
كبار املسؤولني الخارجيني الذين ميثلون تسع دول 
وبلجيكا  وفرنسا  وإيطاليا  املتحدة  اململكة  منها 

وهولندا والدمنارك والرنويج والواليات املتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن املركبة الجوية اآللية (غري 
املأهولة) ”سكاي جارديان“ (حارسة السامء) هي 
نتيجة خمس سنوات من الجهود املتواصلة التي 

 �"�M� ��'T�� �,�+$��
 t+H; (��'1K$�� +"I)

�8',.� +"I F���8

قيادتها  إنتاج طائرة ميكن  الرشكة بهدف  مولتها 
عن بُعد RPA system قادرة عىل العمل طبقا 
يفرضها  التي  القاسية  الجوية  الصالحية  لرشوط 
املركبة  وتعتمد  العسكري.  غري  الجوي  املجال 
عىل الخربة املرتاكمة املكتسبة من أسطول املركبة 
يب“  ”بريداتور  املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية 
املتعددة املهام التي سجلت ما يقرب من مليوين 
ساعة طريان. وتستطيع املركبة الجوية اآللية (غري 
ساعة   36 عىل  تزيد  ملدة  الطريان   ” املأهولة) 
متواصلة برسعة جوية تصل إىل 210 عقدة وعىل 

ارتفاع أعىل من 14,000 مرتا.
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بلو،  ليندن  ورصح 

بأن  سيستمز“،  إيرونوتيكال   أتوميكس  ”جرنال 
اسم املركبة الجوية اآللية (غري املأهولة) ”سكاي 
الذي  الدور  يعكس  السامء)  (حارسة  جارديان“ 
تقوم به املركبة عىل صعيد حامية القوات الربية، 
مثل  العسكرية  غري  للمهام  أدائها  إىل  باإلضافة 
مراقبة الحدود والداوريات البحرية ومراقبة مواد 

اإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية“.
ومن الجدير بالذكر أن املركبة الجوية اآللية (غري 
السامء)  (حارسة  جارديان“  ”سكاي  املأهولة) 
ألنظمة  الجوية  الصالحية  متامالرشوط  ستخضع 
املركبات الجوية اآللية (غري املأهولة) املحددة من 
قبل حلف شامل األطليس (الناتو)، والتي تحمل 
 DEFSTAN والرقم   STANAG 4671 الرقم 
970-00 يف اململكة املتحدة. كام تعاونت رشكة 
مع  سيستمز“  إيرونوتيكال  أتوميكس  ”جرنال 
 LufABw األملانية“  العسكري  الطريان  ”هيئة 
 ((German Military Aviation Authority
بالنسبة  الطريان  صالحية  رشوط  لتحديد  أيضا 
للمجال الجوي األملاين. ولتسهيل عملية االختبار 
أتوميكس  ”جرنال  تعمل رشكة  للطريان،  املؤهلة 
طائرات  ثالث  بناء  عىل  سيستمز“  إيرونوتيكال 
مملوكة للرشكة، باإلضافة إىل هيكلني جويني تم 
الشاملة  االختبارات  إلجراء  خصيصا  تصميمهام 
حالة  يف  الطائرة  واختبارات  باإلنهاك  املتعلقة 
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املحددة  الرشوط  استيفاء  من  للتأكد  السكون 
الرشكة  وتخطط  هذا،  املركبات.  من  النوع  لهذا 
لتسليم أول طائرة من هذا اإلنتاج يف عام 2018.

مجموعة  حمل  عىل  بقدرتها  الطائرة  وتتميز 
أحامل مختلفة من أنظمة االستشعار واالتصاالت، 
بالضافة إىل قدرتها عىل بث رشائط فيديوة عىل 
قدر عال من الوضوح للطائرة املأهولة والقوات 
الربية. وقد تم تصميم نسخة الداوريات البحرية 
اسم  عليها  أطلق  والتي  الطائرة،  هذه  من 
البحار) بهدف تقديم  SeaGuardian™ (حارسة 
الدعم الالزم لعملية مراقبة املحيطات املفتوحة 
بالداوريات  املتعلقة  املهام  يف  الساحلية  واملياه 
السواحل وعمليات اإلغاثة يف  الحدودية وحرس 

حاالت الكوارث.
الطائرات  أنظمة  عن  املسؤول  القطاع  ويتمتع 
داخل الرشكة بقدرات عالية عىل تصميم وتصنيع 
األنظمة  من  عليها  االعتامد  ميكن  قوية  أنظمة 
 Robotic “الروبوتية العملية  الخاصة ب ”أمتتة 
الطائرة  مثل   (Process Automation (RPA
 Predator B/MQ-9 Reaper و Predator A
املدى  ذات   Predator B/MQ-9 Reaper و 
 Gray والطائرة (Extended Range (ER املمتد
 ،Gray Eagle ER و  الرمادي)  (الصقر   Eagle

و   Avenger ER و   Predator C Avenger و 
التي   Predator B والطائرة    Predator XP

تعترب قيد الرتخيص حاليا.

Predator XP RPA 
+C�H��
تعترب الطائرة Predator XP RPA أحدث طائرة 
إيرونوتيكال  أتوميكس  ”جرنال  رشكة  إنتاج  من 
 Remotely بُعد  عن  قيادتها  ميكن  سيستمز“ 
وتحمل   Piloted Aircraft (RPA) system
 RQ-1”” الطائرة  من  بدءا  ”بريداتور“،  اسم 
يف  األمرييك  الجو  سالح  قادها  التي   Predator
عام 1995 والتي امتازت بأعىل درجة لالستعداد 
العمليايت داخل سالح الجو األمرييك، وتستخدمها 
الجو اإليطايل، عالوة  الحكومة األمريكية وسالح 

عىل العمالء الخارجيني اآلخرين.
محدثة  نسخة    Predator XP الطائرة  وتعترب 
وافقت  التي   Predator RPA الطائرة  من 
أوسع  لقاعدة  بيعها  عىل  األمريكية  الحكومة 
العمالء مثل منطقة الرشق األوسط وشامل  من 
أفريقيا ومنطقة أمريكا الجنوبية. وتتميز الطائرة 
اإلنتاج  مرحلة  دخلت  التي   ،Predator XP
الطريان  بقدرتها عىل  الحارض،  الوقت  الفعيل يف 
التحليق  عىل  وقدرتها  متواصلة،  ساعة   35 ملدة 

عىل ارتفاع يصل إىل 25,000 قدم.
أساليب  بأحدث  الطائرة  تحديث  تم  وقد 
التكنولوجيا مثل إمكانية اإلقالع والهبوط بشكل 
يف  للتحكم  إضافية  وأسطح   (ATLS) عمودي 
وثالثة  متطورة  جوية  مالحة  وأجهزة  الطائرة 
أنظمة حاسب آيل للتحكم يف الطائرة. كام جرى 
عند  املعلومات  وصلة  بأنظمة  الطائرة  تجهيز 
مستوى النظر Line-of-Sight (LOS) وما وراء 
لخدمة   (Line-of-Sight (LOS النظر  مستوى 
العمليات التي تتم وراء األفق. عالوة عىل ذلك، 
متعددة  استشعار  بأنظمة  الطائرة  تزويد  ميكن 
 ISR واالستطالع  واملراقبة  املعلومات  لجمع 
 – اإللكرتو  التصوير  آالت  أحدث  مثل   sensors
Electro- برصية العاملة باألشعة تحت الحمراء

optical Infrared (EO/IR) cameras وجهاز 
إنتاج رشكة  الوظائف من  املتعدد   Lynx الرادار 
التي  سيستمز“  إيرونوتيكال  أتوميكس  ”جرنال 
الفتحة  الرادار ذي  تضم أحدث طراز من جهاز 
 Synthetic Aperture Radar االصطناعية 
األحوال  كافة  يف  العمل  عىل  القادر   ((SAR
الجوية ليال أو نهارا وتغطية مساحات كبرية أثناء 

عمليات البحث.
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لـ  التنفيذي  الرئيس  هرهرة،  فهد  الدكتور  وقال 
  VOP رشكة   مع  التعاون  إن  للسيارات’،  ‘منر 
سيمهد الطريق للرشكة  لدخول السوق األوروبية 
‘منر  سيساعد  كام  فيها،  العمالء  إىل  والوصول 
املدرعة  آلياتها  أداء  كفاءة  تعزيز  يف  للسيارات’ 

وغري املدرعة يف درجات الحرارة املنخفضة.
 وقال الدكتور هرهرة: ”هنالك فرصة كبرية لـ ‘منر 
للسيارات’ يف أوروبا، نظراً لرفع اإلنفاق العسكري 
ورفع  منتجاتنا  تنوع  بفضل  وأيضاً  مؤخراً  هناك 
قدرتها اإلنتاجية. وطموحنا هو أن نبدأ التعاون 

مع العمالء األوروبيني يف خالل عامني“.
ومن املتوقع أن يتخذ ذلك التعاون طابعا رسمياً 
‘منر  رشكة  وستقوم  كام  القريب.   املستقبل  يف 
خالل  منتجاتها  وأهم  أحدث  بعرض  للسيارات’ 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) املقبل يف 
أبوظبي.

يف  األوروبية  السوق  للسيارات’  ‘منر  وتستهدف 
حلف  يف  األعضاء  القارة  دول  فيه  تعمل  وقت 
انفاقها  زيادة  عىل  (الناتو)  األطليس  شامل 
الناتج  إجاميل  من   2% نسبة  إيل  عسكرياً 
‘منر  آليات  عىل  العاملي  الطلب  ويتزايد  املحيل. 
للسيارات’ املدرعة التي تتميز باملرونة العالية يف 
الهجينة  الحرب  متطلبات  لتلبيتها  نظراً  الحركة، 
وغريالنظامية، والتي يغيب فيها مفهوم الخطوط 
تهديدات  فيها  وتتزايد  التقليدي،  األمامية 

العبوات الناسفة واأللغام األرضية.
الرشكات  إحدى  للسيارات’  ‘منر  رشكة  وتعد 
العسكرية  للصناعات  اإلمارات  لرشكة  التابعة 

الرشكة  هي  للسيارات’  ‘منر  أن  كام   (إديك). 
الرائدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
الخفيفة  العسكرية  اآلليات  تصنيع  مجال  يف 

واملتوسطة.
وتم تصميم منصات ‘منر’ املدرعة وغري املدرعة 
والتشغيلية،  البيئية  الظروف  أقىس  مع  لتتالءم 

وتلبي مختلف أنواع املهام.
من  األوىل  املرحلة  تركيز  أن  من  الرغم  وعىل   
املرشوع املشرتك مع رشكة VOP CZ التشيكية 
سيكون عىل عمليات التجميع، إال أن هناك فرصة 
 VOP منشآت يف  اإلنتاج  عمليات  لتوطني  أيضا 
التصنيعية يف جمهورية التشيك. ومن املتوقع أن 
يتيح هذا املرشوع املشرتك إنتاج ما يصل إىل ألف 

آلية خالل السنوات الثالث إىل الخمس القادمة.
املتكاملة،  العمليات  يف   VOP رشكة  وتتخصص 
وهي من أهم املزودين يف القطاع العسكري. كام 
تقدم الرشكة خدمات الصيانة والتحديث لآلليات 
الحاليني  بالفعل أحد املزودين  العسكرية، وهي 

لـ ‘منر للسيارات’.
 وكانت ‘منر للسيارات’ قد افتتحت منشأة جديدة 
للتصنيع يف أبوظبي العام املايض، أتاحت للرشكة 
مضاعفة قدرتها اإلنتاجية إىل خمس آليات يومياً 
يف وردية عمل واحدة من مثاين ساعات، لضامن 
قدرة الرشكة عىل تلبية متطلبات العمالء رسيعا. 
وتبلغ مساحة املصنع الجديد 37,500 مرت مربع، 

ما يجعله األكرب من نوعه يف املنطقة.
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تشكيلة  تنتج  التي  ”أوتوكار“،  رشكة  وتعترب 
واسعة من املركبات املدرعة من مختلف الفئات 
يصل  التي  املجنزرة  أو  املدولبة  سواء  والنسخ، 
الرشكات  أكرث  إحدى  تعترب  طنا،   60 إىل  وزنها 
العامل،  مستوى  عىل  الربي  الدفاع  يف  املتخصصة 
وتزود القوات املساحة الحديثة بأحدث املركبات 

التكتيكية ذات األحجام والفئات املختلفة.

“E�H�&” �."C+�� 3��-�� ����7
رشكة  أكرب  تعترب  التي  ”أوتوكار“،  رشكة  نجحت 
عسكرية خاصة يف تركيا يف تصميم وتصنيع دبابة 
القتال الرئييس ”ألطاي“ التي انتهت من مرحلة 

اختبارات  مثل  الصعبة،  الرتخيص  اختبارات 
طويلة  لساعات  الشاقة  والخدمة  الحركة  خفة 
الصعبة،  املناخية  واألحوال  الوعرة  الطرق  فوق 
السيناريوهات  ظل  يف  النار  إطالق  واختبارات 
املختلفة واختبارات القدرة عىل الصمود يف وجه 
الصواريخ املضادة للدبابات ATGMs ذات األداء 

الفائق وذخرية الطاقة الحركية واأللغام. 
رشكة  عام  مدير  جورجك،  رسدار  ورصح 
دبابة  أن  يقني من  ”الرشكة عىل  بأن  ”أوتوكار“، 
أفضل  من  ستكون  ”ألطاي“  الرئييس  القتال 
ساحات  يف  الحديثة  الرئييس  القتال  دبابات 
العمليات قريبا جدا بعد أن خضعت الختبارات 

الرتخيص واملوافقة من قبل العميل ونجحت يف 
يف  الصعبة  واالختبارات  الرشوط   كافة  استيفاء 

ظل أصعب الظروف“.
قامت  أوتوكار“  ”رشكة  أن  جورجك  وأوضح 
بتصنيع منوذجني لدبابة القتال الرئييس ”ألطاي“ 
 PV1,)  2 الدبابة  ومنوذج   1 الدبابة  منوذج   –
عليهام  التعديالت  أحدث  إدخال  بعد   -(PV2
واختبارات  املستوى  تحديد  الختبارات  توطئة 
تلك  بدأت  وقد  العميل.  جانب  من  القبول 
االختبارات يف منتصف عام 2015 وانتهت يف شهر 
يناير عام 2017. وباإلضافة إىل النموذجني املشار 
إليهام، قامت الرشكة أيضا بتصنيع بنية باليستية 
لهيكل وبرج (BH&T) الدبابة متهيدا الختبارات 

الحامية ضد األسلحة الباليستية واأللغام.
النموذج  أساسا   1 الدبابة  منوذج  كان  وقد 
عىل  والقدرة  الحركة  خفة  الختبارات  املخصص 
منوذج  كان  فيام  املتواصلة،  الشاقة  الخدمة 

الدبابة 2 مخصصا الختبارات إطالق النار.
كافة  استيفاء  يف   1 الدبابة  منوذج  نجح  وقد 
الرشوط املتعلقة بخفة الحركة وأدت أداءا رائعا 
التحمل  عىل  القدرة  اختبار  اجتياز  يف  ونجحت 
التضاريس  كافة  فوق  كيلومرتا   10,000 حتى 
دبابة  أي  تواجهها  أن  ميكن  التي  الجغرافية 

 ������ �@e'$ #+�; "���';�&" ��+^
 #+�� �G! (E�H�&) �."C+�� 3��-��

(����&) �G����� k�!��� +$;U��
 �NT�6; ���� �	��$�� �"�"����� F�,�+$�� �$�;

 �V��)� �"!�+Z@ [��6� 
�	 �! "���';�&" ��+^
 3�7 5� ������ �! ��'T�� 3�'QR� �X �!�

 �! �N.V F�,mc �! F�,�+$�� y�; J�T� �������
 �!'V�$�� +;'��� �U� �! �"��V�� �"���-�� A8�'$��

 ��+�.��� F�,�+$�� +P�6; �B'"��� .
���^ +��)$�
 ������� 5� �V��)� [��6� �! "���';�&" ��+P�

 ��R� \�+^c J�; �V��)$�� F�"�$��� �! ���P;�
.(';�6��) �.��R� 3�$^ A�Q� 
���$��



93

أيضا  النموذج  هذا  خضع  كام  الرئييس.  للقتال 
عىل  املركبة  قدرة  مبدى  الخاصة  لالختبارات 
العمل شتاءا ويف األجواء الشديدة الحرارة أيضا.

أما بالنسبة لنموذج الدبابة 2 فقد نجح يف اجتياز 
يف  الرمي  بسيناريوهات  الخاصة  األنواع  كافة 
مضامر الرمي، وأثبت قدرته العالية إمكانية إصابة 
امتالكه  بفضل  طلقة  أول  من  املعادي  الهدف 
النريان ومدفع رشاش  التحكم يف  أنظمة  أحدث 
كام  ملليمرتا.   120 عيار  من  قوي  أملس  رئييس 
التشويش  اختبارات  بنجاح  النموذج  اجتاز هذا 
اإللكرتومغناطييس واملواءمة اإللكرتومغناطيسية 
EMI/EMC tests الصعبة، وكانت هذه النتيجة 
مهمة بالنسبة للدبابة ”ألطاي“ التي تحتوي عىل 
القادرة عىل تحقيق  أحدث األنظمة اإللكرتونية 

األداء العايل الذي يطلبه العميل.
وقد أثبتت بنية هيكل وبرج (BH&T) الدبابة، 
بفضل درعها املركب اإلضايف املدفون واستيفائها 
 ERA اإللكرتونية  البحوث  هيئة  معايري 
األنواع  لكافة  التصدي  عىل  قدرتها   ،Modules
القادرة  للدبابات  املضادة  للصواريخ  املختلفة 
عىل اخرتاق أعامق سحيقة يف ساحة العمليات. 
وباملثل، نجحت هذه البنية يف اجتياز اختبارات 
املضادة  األلغام  أنواع  أقوى  ضد  الحامية 

للدبابات.
التوازي  ”مع  أنه  أيضا  جورجك  أضاف  كام 
لها  خضع  التي  الناجحة  االختبارات  فرتة  مع 
قدمت  امليدان،  يف   (PV1, PV2) النموذجان 
الصناعات  ألمانة  األخري  عرضها  ”أوتوكار“  رشكة 
 Undersecretariat of Defence العسكرية 
Industry (SSM) التابعة لوزارة الدفاع الرتكية 
املايض  أغسطس  والعرشين من شهر  التاسع  يف 

دبابة   250 ل  الكيل  اإلنتاج  مرحلة  بدء  بهدف 
قتال رئييس من نوع ”ألطاي“، عالوة عىل تقديم 

خدمات الدعم املتكاملة أيضا.
وأكد جورجك أن رشكة ”أوتوكار“ تهدف من وراء 
هذا العرض إىل بدء عملية اإلنتاج الكيل لدبابة 
القتال الرئييس ”ألطاي“ املزودة بأحدث األنظمة 
الثانوية، وإضافة دبابات القتال الرئييس الحديثة 
إىل ترسانة القوات املسلحة الرتكية يف أقرب وقت 

ممكن“.

 – “E�H�&” �."C+�� 3��-�� ����7
�"=�=& F��"�

”ألطاي“،  الرتكية  الرئييس  القتال  دبابة  تعترب 
واليابانية   2 كيه  الكورية  نظريتها  إىل  باإلضافة 
تايب 10، أحدث دبابات القتال الرئييس، وتعترب 

ثاين أثقل دبابة يف العامل.
يف  الرتكية  الرشكات  من  كبري  عدد  شارك  وقد 
الرئييس هو رشكة  فاملقاول  الدبابة.  فيها  إنتاج  

اما  ”روكتسان“،  رشكة  من  والتدريع  ”اوتوكار“ 
املدفع الرئييس فتمت صناعته يف رشكة ”مكيك“ 
وبالطبع،  ”رمينتال“.  رشكة  من  برخصة  الرتكية 
يف  نصيب  ”اصيلصان“  الرتيك  للعمالق  كان 
عن  املوجه  املدفع  بإنتاج  ساهم  الصفقة حيث 
بعد ”ستامب“ و نظام التصويب ”فولكان 3“ و 

مناظري (بريوسكوبات) الرؤية .
الدبابة 7.3م ووزنها 65 طنا، وهي  ويبلغ طول 
مزودة مبدفع رسيع الطلقات عيار 12.7ملليمرتا 
ومدفع ”ستامب“ للتعامل مع األهداف الطائرة 
املنخفضة.  ويعترب هيكل الدبابة االكرث انخفاضا 
جانب  حامية  وتتم  األخرى.  الدبابات  بقية  بني 

الهيكل بدروع تحصينية خاصة. 
مؤخرة  يف  مستقلة  غرفة  يف  املحرك  وضع  وتم 
الدبابة التي يتكون طاقمها من أربعة أفراد، هم 
الجانب االمين, وقائد  الذي يجلس عىل  السائق 
وتعبئة  املدفع  تلقيم  وفرد  املدفع  وفرد  الدبابة 

الدبابة بالوقود.
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الدرس املستفاد درس بسيط يتلخص يف أن قوة 
ال  ككل  (التعبوية)  التكتيكية  املركبات  أسطول 

تتجاوز قوة املركبة األقل قدرة عىل الحركة.
وقد انحرصت الحلول املبدئية للتعامل مع تلك 
الخاصة  الحامية  مستويات  رفع  يف  التهديدات 
يعني  التصفيحية  الحامية  تعزيز  ولكن  باملركبة، 
قدرة  بدوره  يعيق  الذي  املركبة  وزن  زيادة 
املركبة عىل الحركة. عىل سبيل املثال، أدت رقائق 
املدولبة  املركبات  تحويل  إىل  الثقيلة  التصفيح 
املتعددة  لألغراض  الصالحة  الحركة  الفائقة 
 Mobility Multi-Purpose Wheeled-
برشاقتها  املعروفة   (Vehicles (HMMWV
حيث  الحركة،  بطيئة  أهداف  إىل  حركتها  وخفة 
من  الحد  إىل  التصفيحية  الحامية  وزن  أدى 
قدرات تلك املركبات بدرجة كبرية. وباملثل، نجح 
أول جيل من املركبات املضادة لأللغام واملحمية 
Mine-Resistant, Ambush- الكامئن  ضد 

امتصاص  يف   Protected (MRAP) vehicles
املركبة  بطن  لها  تتعرض  التي  االنفجارات  قوة 
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ولكن املركبة كانت تفتقر إىل القدرة عىل املناورة 
مواقع  لتجنب  املمهدة  غري  الوعرة  الطرق  عىل 
تتوقعها  ال  طرق  سلوك  أو  املحتملة  الكامئن 
الكبرية  املركبات  كانت  وقد  املعادية.  القوات 
الكامئن،  ضد  واملحمية  لأللغام  املضادة  الحجم 
قواعد  اجتياز  لالنقالب عند  أيضا  كانت معرضة 
 soft-shouldered الطرق ذات األكتاف الرخوة

roadbeds
ويف عام 2008 نجحت رشكة ”أوشكوش ديفنس“ 
املشكالت  تجاوز  عىل  قادرة  مركبة  تصميم  يف 
املضادة  التقليدية  املركبات  كاهل  أثقلت  التي 
وضع  ثم  ومن  الكامئن،  ضد  واملحمية  لأللغام 
معايري جديدة حول أداء هذا النزع من املركبات. 
وقد كان التصميم الذي وضعتها رشكة ”أوشكوش 
عن  فضال  رشاقة،  وأكرث  وزنا  أخف  ديفنس“ 
بفضل  الحركة  قدر غري مسبوق من خفة  تأمني 
  ®TAK-4 املستقل  التعليق  نظام  استخدام 
وعندما طرحت الرشكة هذه املركبة يف األسواق، 
وهي املركبة التي أصبحت معروفة باسم ”املركبة 
الصالحة  الكامئن  واملحمية ضد  لأللغام  املضادة 
 MRAP أنواعها“  مبختلف  الطرق  فوق  للسري 
رسعان   ،,All-Terrain Vehicle, or M-ATV
املضادة  ”املركبة  أداء  املركبة عىل  أداء  تفوق  ما 
 MRAP vehicle “لأللغام واملحمية ضد الكامئن
يف فئتها ويف كل البيئات التشغيلية، سواء كانت 
رماال صحراوية أو خوض قيعان األنهار أو اجتياز 
الطرق الجبلية الصخرية. ومبجرد دخول ”املركبة 
الصالحة  الكامئن  واملحمية ضد  لأللغام  املضادة 
 MRAP أنواعها“  مبختلف  الطرق  فوق  للسري 
يف   ,All-Terrain Vehicle, or M-ATV
صفوف الخدمة بادر القادة العسكريون بتكليف 
املركبة بكافة املهام الخارجة عن سيطرة القوات 

الصديقة.
 “TAK-4” التعليق  نظام  تقنية  أثبتت  وقد 
وقوات  األمريكية  القوات  مع  القتالية  فعاليتها 
لأللغام  املضادة  ”املركبة  لتصبح  التحالف، 
فوق  للسري  الصالحة  الكامئن  ضد  واملحمية 
 MRAP All-Terrain “الطرق مبختلف أنواعها
من  تحول  نقطة   ,Vehicle, or M-ATV
من  املنتظرة  التوقعات  يف  ثورة  إحداث  حيث 
النجاح  هذا  كان  وقد  املركبات.  من  النوع  هذا 
الساحق مصدر إلهام بالنسبة لرشكة ”أوشكوش 
التعليق  نظام  لتطوير جيل جديد من  ديفنس“ 
األصغر  العسكرية  املركبات  مع  للعمل  يصلح 
أحدث  استخدام  تم  وقد  وزنا.  واألحف  حجام 

مع   ،“TAK-4E” التعليق  نظام  وهو  نسخة، 
 Joint املشرتكة“  التكتيكيةالخفيفة  ”املركبة 
لدى   (Light Tactical Vehicle (JLTV
اإلنتاج  مرحلة  دخلت  التي  األمرييك  الجيش 
بالفعل. ويعتمد نظام التعليق ”TAK-4E“ عىل 
استخدام الزنربكات القابلة للتعديل/الضبط التي 
 high-pressure الضغط  العايل  بالغاز  تعمل 
الصدمات  وماصات   gas (HPG) springs
shock absorbers  املتطورة والكوابح القرصية 
منح  أجل  العايل من  األداء  ذات    disc brakes
زيادة  املشرتكة“  التكتيكيةالخفيفة  ”املركبة 
عن  العجالت  تباعد  نسبة  يف   25% بنسبة 
السري  عىل  املركبة  وقدرة   wheel travel األرض 
أعىل  برسعات  املمهدة  غري  الوعرة  الطرق  فوق 
الصالحة  الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبات  من 
 Mobility Multi-Purpose- لألغراض املتعددة
Wheeled Vehicles (HMMWV) أو ”املركبة 
 MRAP “املضادة لأللغام واملحمية ضد الكامئن
للتعديل/ القابلة  الزنربكات  وتقوم   vehicle
high- الضغط العايل  بالغاز  التي تعمل  الضبط 

”نظام  بحمل   pressure gas (HPG) springs
 Suspension التعليق“  مبساعدة  الخروج 
للمركبة  يسمح  الذي   Aided Egress System

مبوازنة وضعها طوال أو عرضا عند ركنها.
الحايل  أيضا تحديث أسطول املركبات  كام ميكن 
TAK-” بهدف االستفادة من عائلة نظام التعليق

ديفنس“  ”أوشكوش  رشكة  أنتجته  الذي   “4
والذي يناسب كافة فئات املركبات مثل مركبات 
واملهامت  اللوجستية  واملركبات  الثقيل  النقل 
لأللغام  املضادة  واملركبات  املتوسطة  اللوجستية 
واملحمية ضد الكامئن واملركبات الخفيفة، وذلك 
الوعرة  الطرق  عىل  املركبة  أداء  تحسني  بهدف 
غري املمهدة وزيادة رسعتها وزيادة قوة املكابح 

وتحسني نوعية النقل.
عائلة  تجهيز  وإعادة  تعديل  املمكن  ومن 
باملركبات  امللحقة   “TAK-4” التعليق  نظام 
عىل  ديفنس“  ”أوشكوش  رشكة  أرشفت  التي 
أي  متطلبات  يناسب  مبا  وتصنيعها  تصميمها 
(التعبوية) املدولبة  التكتيكية  املركبات  نوع من 
حرصت  وقد  الحارض.  الوقت  يف  املستخدمة 
تصميم  عىل  بالفعل  ديفنس“  ”أوشكوش  رشكة 
TAK-” التعليق أنظمة  عدة نسخ مختلفة من 

من  كبرية  رشيحة  احتياجات  تلبي  بحيث   “4
الفائقة  املدولبة  املركبات  من  بدءا   ، املركبات 
 Mobility- املتعددة  لألغراض  الصالحة  الحركة 

 Multi-Purpose Wheeled Vehicles
HMMWV)) ، مرورا باملركبات املضادة لأللغام 
”آر جي  ”كوجار“و  مثل  الكامئن  واملحمية ضد 
31“ و ”آر جي 22“، وانتهاء باملركبات اللوجستية 
تلك  وتساهم  املدرعة.  األفراد  وحامالت  الكبرية 
التعليق  نظام  عىل  إدخالها  تم  التي  التحديثات 
الطرق  عىل  الحركة  عىل  املركبة  قدرة  زيادة  يف 
األريض  الخلوص  وتحسني  املمهدة  غري  الوعرة 
ككل،  االعتامدية  وتعزيز   ground clearance
وتكاليف  الصيانة  تكاليف  خفض  إىل  باإلضافة 

استبدال املركبة بأخرى عىل نطاق واسع.
مجلس  رئيس  نائب  مانسفيلد،  جورج  ورصح 
ديفنس“  ”أوشكوش  رشكة  عام  ومدير  اإلدارة 
وراء  من  ”الهدف  بأن  الخارجية،  للربامج 
التحديثات هو متكني مركبات العمالء من اجتياز 
أي تضاريس طبيعية أثناء السري. أما يف العمليات 
مركباتهم  استخدام  لعمالئنا  فيمكن  القتالية، 
فوق الطرق الوعرة غري املمهدة أو عبور املناطق 
فإن  الطريق،  نوعية  كانت  وكيفام  الحرضية، 
إىل  للوصول  مركباتهم  عىل  يعتمدون  العمالء 
إىل  العودة  ثم  مهامهم  وإنجاز  القتال  ميادين 
القاعدة األم بسالم. وهذا بالضبط هو ما ُصممت 

أنظمة التعليق لدينا من أجله“.
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منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  متتلك 
تأسيسها يف الثاين من ديسمرب عام 1971 عىل يد 
القائد املؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، سجالً مرشفاً يف املجال 
اإلنساين عىل املستويني اإلقليمي والعاملي، ودامئاً 
وباسم  الخري  زايد  باسم  الخري  صفة  اقرتنت  ما 
االمارات،  حيث يشار إليها بالبنان عىل خريطة 
العامل كـ“إمارات الخري“ يف تقدير الفت للجهود 
واملبادرات اإلنسانية التي أطلقتها الدولة لصالح 
جميع الشعوب املحتاجة للعون دون تفرقة عىل 
أساس عرق أو دين أو جنس أو لون. وقد حازت 
فاعلة  كقوة  العاملية  املكانة  هذه  عىل  اإلمارات 
كانعكاس   ، واإلنساين  الخريي  العمل  مجال  يف 
طبيعي للسياسة الثابتة التي رّسخها املغفور له، 
بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، الذي اقرتن وصف الخري باسمه، 
رحمه الله، ليعرفه القايص والداين بـ“زايد الخري“، 
وهي السياسة التي يسري عليها ويعززها صاحب 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة -حفظه الله- ، حتى أصبحت اإلمارات يف 
ظل قيادته منوذجاً للعطاء اإلنساين الذي ال يعرف 
الحدود أو الحواجز، وهو ما يرتَجم يف الكثري من 
املبادرات الخريية واإلنسانية، وكان أحدثها إعالن 
سموه عام 2017 ”عام الخري“ يف دولة اإلمارات 
تستهدف  التي  املبادرة  وهي  املتحدة،  العربية 
تعزيز ثقافة العطاء يف املجتمع اإلمارايت، و تنشئة 
منظومة  عىل  الوطن  أبناء  من  الحالية  األجيال 

القيم واملوروث الحضاري والشعبي الذي يشجع 
عىل العطاء والتضامن والتطوع من أجل الخري.
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تتضمن مبادرة «عام الخري» العديد من املحاور 
املجتمعي،  العطاء  ثقافة  تعميق  التي تستهدف 
لتؤدي  الخاص  القطاع  مؤسسات  لدى  سواء 
مسريته  يف  واملساهمة  الوطن،  خدمة  يف  دورها 
التطوع  روح  برتسيخ  يتعلق  فيام  أو  التنموية، 
تقديم  من  لتمكينها  املجتمع  فئات  كل  لدى 
واالستفادة  اإلمارات  ملجتمع  حقيقية  خدمات 
يتعلق  أو فيام  املجاالت،  من كفاءاتها يف جميع 
برتسيخ خدمة الوطن يف األجيال الجديدة كإحد 
خدمة  لتكون  اإلماراتية  الشخصية  سامت  أهم 
الوطن رديفاً دامئاً لحب الوطن الذي ترسخ عرب 
عىل  واملقيمني  اإلمارات  أبناء  قلوب  يف  عقود 
تؤكد  إمنا  املعنى  بهذا  واملبادرة  كافة.  أرضها 
حرص القيادة الرشيدة عىل أن تكون قيم العطاء 
والتضامن والتكافل والعمل التطوعي يف مقدمة 
تتناقلها  ومؤسسات،  أفراداً  املجتمع،  أولويات 
والعمل  للخري  واحة  اإلمارات  لتبقى  األجيال، 
اإلنساين، وهذا ما عرب عنه بوضوح صاحب السمو 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
عاماً  ليكون   2017 «اختيار  بقوله:  الله،  حفظه 

اإلمارات  دولة  تبنته  الذي  النهج  يعكس  للخري 
الخري  وتقديم  اإلنساين  العطاء  يف  تأسيسها  منذ 
للجميع من دون مقابل، فاإلمارات هي بلد الخري 
وشعب اإلمارات هم أبناء زايد الخري، واإلمارات 
سطرت إنجازات عاملية يف العطاء ونسعى لرتسيخ 
مميزات  أهم  كإحدى  والبذل  العطاء  قيمة 

الشخصية اإلماراتية واملؤسسات اإلماراتية».
أما عن فلسفة مبادرة عام الخري، فقد عرب عنها 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
مهم  مقال  يف  الله،  ،رعاه  ديب  حاكم   ، الوزراء 
حمل عنوان(ماذا نريد من عام الخري؟) ، حينام 
لنا  تركه  الذي  الحقيقي  الخري   » سموه:  قال 
زايد ليس فقط يف عطائه للمحتاجني يف البلدان 
الفرق  هو  تركه  الذي  الحقيقي  الخري  األخرى،  
الذي أحدثه يف حياتنا وحياة أبنائنا ومسرية بالدنا 
لألبد».  وأشار سموه إىل أن «كل فرد أو مؤسسة 
حكومية أو خاصة أو رجل أعامل أو صاحب علم 
وتخصص أو شاب ميكن أن يسهم يف مبادرة عام 
الخري،  الخري يسري .. والخري كثري .. أن تطعم طريا 
خري ... أن تبتسم يف وجه جارك خري .. أن تكون 
أكرث  فيها  وتؤدي  الناس  فيها  تراعي  وظيفة  يف 
أن تكون مسؤوال   .. املطلوب منك هو خري  من 
القوانني  تطبيق  عند  بهم  وترفق  الناس  وتسعد 
عليهم خري .. كل شخص فينا عنده مساحة للخري 
يتحرك فيها .. كل شخص لديه إمكانية أن يحدث 
فرقا حقيقيا فيمن حوله. بيئتنا التي نعيش فيها 
تحتاج منا الكثري من الخري .. أن ننظف شواطئها 
وصحاريها ونرعى اشجارها .. ونرفق مبن يعيش 
فيها .. كل ذلك خري .. وهنا يأيت دور التطوع .. 
تطوع بساعة أو بيوم أو بأسبوع .. تطوع مبهارة 

 �� D�$C�7
 �VW J+�8�

 ���� �=�� +")��
 �=��� +")��

F����<�



987���� A�� 7����541+GG��+,!2017

أو بكفاءة أو بعلم .. تطوع بيشء من طاقِتك .. 
تطوع بنصيحة أو مشورة .. تطوع وأحدث فرقا 

يف مجتمعك».
به  يقوم  أن  ميكن  الذي  بالدور  يتعلق  وفيام 
رجال األعامل ومؤسسات القطاع الخاص، إلنجاح 
الشيخ  السمو  صاحب  أشار  الخري،  عام  مبادرة 
محمد بن راشد آل مكتوم إىل أن «هناك الكثري 
أو  ملعاقني  دارا  تبني  فأن  لهم..  الخري  فرص  من 
ترعى كبارا للسن أو تشيد عيادة أو مستوصفا أو 
تجعل لك وقفا تعليميا أو صحيا أو تطلق مبادرة 
الفرص  .. كل هذه  إنسانية  أو  بيئية  أو  معرفية 
من  أعرف  بل   .. الخري  عام  موجودة يف  ستكون 
مجمعات  وشيد  ذلك  تجاوز  من  األعامل  رجال 
أو  الشباب  زوج  أو  املواطنني  إلخوانه  سكنية 
لهم   .. التحتية  البنية  مشاريع  يف  حتى  ساهم 
املجتمع  ومن  والتحية  الشكر  كل  اإلمارات  من 
كل التقدير والعرفان.. وال استثني رجال األعامل 
 .. فعطاؤهم مشهود   .. أرضنا  املقيمني عىل  من 
يف  يقدمونه  الذي  والخري   .. موجودة  وبصمتهم 
نريد   .. لهم  اإلمارات  تنساه  لن  اإلمارات  دولة 
وإتاحة   .. عطائهم  وتسهيل   .. خريهم  توثيق 
الفرصة لهم للمشاركة يف مسرية دولة اإلمارات».

بهذه الكلامت فإن مبادرة عام الخري إمنا تسعى 
إىل تحقيق مجموعة من األهداف النبيلة، أبرزها:

األفراد  لدى  املجتمعي،  العطاء  ثقافة  ترسيخ   *
الثقافة  هذه  لتصري  سواء،  حد  واملؤسسات عىل 
املجتمعية  التفاعالت  يحكم  الذي  النهج  مبنزلة 
بوجه عام، عىل النحو الذي يواكب رؤية القيادة 
املجتمع  أفراد  تشجيع  إىل  تسعى  التي  الرشيدة 
عىل فعل الخري يف أي مجال، كبناء دور للمعاقني 
أو رعاية كبار السن أو بناء عيادات ومستوصفات 
صحية أو من خالل التربع بوقف يخصص لإلنفاق 

عىل تعليم الفقراء ومساعدة املحتاجني .
املجتمع  يف  والعطاء  البذل  ثقافة  تعزيز   *
اإلمارايت، وتنشئة األجيال الحالية من أبناء الوطن 
عىل منظومة القيم اإليجابية التي أرساها املغفور 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعاىل،  الله  بإذن  له، 
منه  يتعلم  نبعاً  لتكون  ثراه،  الله  طيب  نهيان، 
الخري  وعمل  العطاء  يكون  كيف  الوطن  أبناء 
العمل  أن  ومنزهاً عن أي غرض، خاصة   مجرداً 
الخريي كان وال يزال أحد أهم الجوانب اإلنسانية 
اإلمارات  أبناء  بها  عرف  التي  األخالقية  واملكارم 
منذ فجر التاريخ ،  فاملغفور له بإذن الله تعاىل، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
رجل الخري والعطاء، نذر نفسه منذ اليوم األول 
وكانت  وأبنائها،  الدولة  لخدمة  الحكم  لتوليه 
والعطاء  الخري  قيم  نرش  يف  معلم  خري  مدرسته 
يف الداخل والخارج،  بل وتعمقت مبادئ الخري 

والرب واإلحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف 
من  املتعاقبة  األجيال  نفوس  يف  السامية  وقيمه 
واإلنسانية  وجريانه  ألهله  الويف  اإلمارات  شعب 
عىل  املميزة  بصامته  يضع  أن  واستطاع  جمعاء، 
خريطة العمل الخريي إقليميا ودوليا، حتى ارتبط 

اسم اإلمارات بحب الخري ومجاالته املختلفة.
ومبا   ، املجتمع  أفراد  بني  التطوع  روح  تعزيز   *
الخري»،  «عام  مبادرة  أهداف  تعزيز  يف  يسهم 
األفراد  لدى  املسؤولية  تعزيز  إىل  تسعى  والتي 
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تجاه محيطهم االجتامعي وتجاه اإلنسانية بشكٍل 
عام، خاصة أن العمل التطوعي يعد مؤرشاً ميكن 
الذي ميكن أن يحدثه يف  األثر  من خالله تقييم 
أنها  اإلمارات  لدولة  ويحسب  اآلخرين.  حياة 
ومضامني  قيم  ترسيخ  عىل  نشأتها  منذ  عملت 
العمل التطوعي، وتجسدت روح العمل التطوعي 
هذه  وأمثرت  والقطاعات،  املؤسسات  كافة  يف 
القيم عن إيجاد نسيج متامسك يسوده التكافل 
واإليثار، والسعي يف قضاء حوائج اآلخرين ونجدة 
أحد  فإن  ولهذا  املحرومني.  وإسعاد  امللهوفني 
يف  تتمثل  الخري  عام  ملبادرة  الرئيسية  األهداف 
التخصصية  التطوع  وبرامج  التطوع  ترسيخ روح 
تقديم  لتمكينها من   ، كافة  املجتمع  فئات  لدى 
واالستفادة  اإلمارات،  ملجتمع  حقيقية  خدمات 

من كفاءاتها يف املجاالت كافة.
*  ترسيخ خدمة الوطن يف األجيال القادمة، كأحد 
خدمة  لتكون  اإلماراتية،  الشخصية  سامت  أهم 
الوطن رديفا دامئا لحب الوطن، الذي ترسخ عرب 
عىل  واملقيمني  اإلمارات  أبناء  قلوب  يف  عقود 

أرضها كافة.
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وترجمة عملية لتنفيذ أهداف مبادرة عام الخري، 
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
اإلمارات  «بنك  مبادرة  الله،  رعاه  ديب،  حاكم 
للطعام»، وذلك جرياً عىل عادته السنوية بتوجيه 
مقاليد  وتوليه  سمّوه  جلوس  بيوم  االحتفاالت 
الحكم يف إمارة ديب، إىل إطالق مبادرات تركز عىل 
عمل الخري، حيث أكد سمّوه بهذه املناسبة، أن 
عام الخري فرصة ذهبية إلطالق إمكانيات إنسانية 
ومؤسساته،  اإلمارات  لشعب  خريية  وإبداعات 
أنه يريد أن يصل فيض خري اإلمارات إىل  مؤكداً 

كل مكان.
عدة  خالل  من  للطعام  اإلمارات  بنك  ويعمل 
تعتمد  متكاملة،  تنسيقية  آلية  ضمن  محاور، 
تعاون عدة رشكاء لضامن أقىص درجات الكفاءة، 
حيث سيتم عقد اتفاقات ورشاكات مع الجهات 
وبيع  وإنتاج  وصناعة  الضيافة  بقطاع  املعنية 
جهات  مع  وكذلك  وغريها،  واملزارع  األغذية 
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األطعمة  ومتعهدي  األغذية  وتصنيع  إنتاج 
املعنية  الجهات  وكل  السوبرماركت  ومحالت 
بقطاع الضيافة يف الدولة، من خالل توفري ”رأس 
رصيد  وتغذية  الطعام،  أي  الرئييس،  البنك  مال“ 
كفاءة  يعزز  نحو  عىل  األطعمة،  بفائض  البنك 
البنك ويوسع دائرة نشاطه، ويزيد حجم الرشائح 
الدولة، إىل جانب  املستفيدة منه داخل وخارج 
تعاون هذه املؤسسات مع برامج ومبادرات بنك 
بها،  خاصة  مبادرات  وتطوير  للطعام،  اإلمارات 
ضمن إطار مسؤوليتها املجتمعية، للمساهمة يف 
ترجمة رؤية البنك لجهة تحقيق ”صفر“ نفايات 
أهداف  االقتصادي، تشمل  الجانب  أطعمة. ويف 
الطعام  كلفة  من  الحّد  للطعام  اإلمارات  بنك 
الذي يتم التخلص منه يف اإلمارات سنوياً والذي 
تقدر تكلفته بنحو 13 مليار درهم كام سيسعى 
التدوير»،  «إعادة  اقتصاد  تعزيز  إىل  أيضا  البنك 
وتفعيل األنشطة التجارية والصناعية الخاصة به 

عىل نحو يكرّس مفهوم االستدامة.
لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  أشادت  وقد 
والزراعة ” الفاو“ مببادرة بنك الطعام، باعتبارها 
تضع مسألة مكافحة الجوع ضمن طابع مؤسيس 
، وقال نبيل جانجي ممثل الفاو يف دولة اإلمارات 
اإلقليمي  املكتب  لدى  بالنيابة  املنظمة  منسق 
واليمن  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الفرعي 
يف ترصيح له : ”إن املبادرة تعكس روح العطاء 
اإلمارات  مجتمع  بها  متيز  لطاملا  التي  الحقيقية 
العربية املتحدة ورؤية مؤسس الدولة املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“. مؤكدا جاهزية 
بيد  يدا  العمل  ملواصلة  الفاو  منظمة  واستعداد 
املعنية  والجهات  اإلمارات  دولة  حكومة  مع 

توزيع األطعمة من جمعيات إنسانية ومؤسسات 
النفع العام داخل وخارج الدولة ضمن منظومة 
املختصة  املعنية  الجهات  رقابة  وتحت  احرتافية 
عملياته،  البنك  يبدأ  وسوف  األغذية.  بسالمة 
الخطة  ووفق  ديب  يف  األوىل،  اإلطالق  مرحلة  يف 
تدشني  يتم  سوف  فإنه  املعتمدة،  االسرتاتيجية 
فروع ومراكز أخرى للبنك داخل وخارج الدولة، 
وتحديداً يف الدول والتجمعات األقل حظاً، وذلك 
خريطة  توسيع  يف  اإلمارات  دولة  رسالة  ضمن 

نشاطها الخريي واإلغايث واإلنساين يف العامل.
رؤية  من  للطعام  اإلمارات  بنك  وينطلق  هذا 
مجتمعية  ومامرسات  عادات  ترسيخ  إىل  تسعى 
الطعام،  من  الفائض  وتقليل  االستهالك  لتقنني 
تدريجياً،  الطعام  نفايات  كميات  وتقليص 
الصالحة  األطعمة  توزيع  إعادة  خالل  من  سواء 
لالستهالك، أو من خالل تدوير بقايا األطعمة غري 
الصالحة لالستهالك يف صناعات مفيدة كاألسمدة 
أول  ديب  لتصبح  وغريها،  واألدوية  والكيامويات 
الطعام  نفايات  فيها  تسجل  املنطقة  يف  مدينة 
تتعامل  التي  الجديدة،  املبادرة  وهذه  ”صفراً“. 
بشكل احرتايف مع فائض الطعام وتوزيعه داخل 
وخارج الدولة، فإنها تأيت لتؤكد من جديد أن الله 
بقيادة  اإلمارات  أنعم عىل شعب   - وجّل  عّز   -
بالدولة  لالرتقاء  بالنهار  الليل  تواصل  استثنائية 
والنجاح  اإلنجاز  فضاءات  مختلف  يف  وأبنائها 
بعهد  الوفاء  تتخىل عن  أن  والسعادة، من دون 

اآلباء املؤسسني، بأن تبقى اإلمارات شمساً للخري 
ومنبعاً للعون، وتسهم أميا إسهام يف تحسني حياة 
البرشية ما عّزز من املكانة املرموقة التي تحظى 

بها دولتنا الحبيبة يف النفوس واألفئدة.
 وال شك يف أن مبادرة بنك الطعام ، مبا تنطوي 
واقتصادية  واجتامعية  إنسانية  معاين  من  عليه 
وحضارية تسعى إىل ترجمة محاور مبادرة (عام 
العطاء  ثقافة  ترسيخ  لجهة  اإلمارات  يف  الخري) 
واملسؤولية االجتامعية والعمل التطوعي، إضافة 
إىل تحقيق معايري االستدامة الدولية، وإرساء قيم 
ومؤسسياً؛  فردياً  املجتمعية  واملسؤولية  االلتزام 
توظيف  أجل  من  حقيقية  فرصة  وستكون  بل 
يف  لإلبداع  وأنواعها  مستوياتها  باختالف  الجهود 
اآلخرين،  تجاه  االجتامعية  باملسؤولية  يتعلق  ما 
رصاعات  يشهد  الذي  الوقت  هذا  يف  خاصة 

وتوترات يف مناطق عدة من كرتنا األرضية.
الخري  ثقافة  ترسيخ  إىل  الطعام  بنك  يهدف  كام 
إرشاك  خالل  من  اإلمارايت  املجتمع  يف  والعطاء 
كافة فئات املجتمع يف برامج وحمالت ومبادرات 
من  التطوعي  العمل  تعزيز  إىل  باإلضافة  البنك، 
برامج  يف  االنخراط  عىل  الناس  تشجيع  خالل 
الجهات  من  الطعام  فائض  جمع  لجهة  البنك 
والجهات  املحتاجني  عىل  وتوزيعه  املعنية 
للطعام  اإلمارات  بنك  يهدف  كذلك،  املستحقة. 
للرشكات  االجتامعية  املسؤولية  تفعيل  إىل 
واملطاعم وقطاع  الفنادق  واملؤسسات، وتحديداً 
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اسرتاتيجية  ضمن  املبادرة  هذه  نجاح  لضامن 
تنويع الغذاء بصورة مستدامة.
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وزارة  إطالق  بعد  الخري  عام  مبادرة  جاءت 
سمو  رعاية  وتحت  الدويل،  والتعاون  الخارجية 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
املايض 2016  الدويل، يف شهر ديسمرب  والتعاون 
لإلمارات  الخارجية  املساعدات  السرتاتيجية 
وهي   ،2017-2021 لألعوام  املتحدة  العربية 
االسرتاتيجية التي تستهدف تعزيز دور اإلمارات 
اإلقليمي  الصعيدين  عىل  واإلنساين  اإلمنايئ 
إبراهيم  بنت  ريم  معايل  أكدت  حيث  والدويل. 
الدويل  التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة  الهاشمي، 
عىل دور املساعدات الخارجية يف تحقيق «رؤية 
مكانة  تعزيز  يف  وإسهامها   ،«2021 اإلمارات 
الهدف  «إن  قائلًة:  الدولية،  الساحة  الدولة عىل 
اإلمارات  لدولة  الخارجية  للمساعدات  األسايس 
املجتمعات  حياة  وتحسني  الفقر  من  الحد  هو 
ونرش  بها  الفقر  حدة  وتخفيف  حظاً،  األقل 
وتنمية  املنطقة،  واالزدهار يف  والسالم  االستقرار 
تلك  سواء  األخرى،  الدول  مع  اإلمارات  عالقات 
أو  اإلمارات  دولة  من  املساعدات  تتلقى  التي 
الدول املانحة األخرى التي نتعاون معها، إضافة 
الدول  مع  اقتصادية  عالقات  قيام  تشجيع  إىل 

النامية تقوم عىل تحقيق املنافع املتبادلة».
سنوات  مثرة  هي  الجديدة  االسرتاتيجية  هذه   
وعقود من الجهود اإلماراتية املشهودة يف مجال 
العمل اإلنساين، وهو ما أكدته ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي ، قائلة: «إن إطالق سياسة املساعدات 
الخارجية لدولة اإلمارات للسنوات األربع املقبلة 
يعد لحظة مهمة، وهو تتويج لسنوات من العمل 
املؤسسات  من  العديد  فيه  شاركت  الذي  الجاد 
املدين  واملجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومية 
اإلمارات  دولة  أن  .وأضافت  الدوليني»  والرشكاء 
تسعى إىل تأسيس نهج جديد يقوم عىل تقديم 
املساعدات من خالل تنفيذ املرشوعات التنموية 
وقد  املستفيدة..  الدول  مصلحة  يف  تصب  التي 
واضًحا  نهًجا  الرشيدة  اإلماراتية  القيادة  حددت 
التي  اإلنسانية  املساعدات  ربط  يقوم عىل عدم 

للدول  السياسية  بالتوجهات  الدولة  تقدمها 
املستفيدة لها بل تراعي يف املقام األول الجانب 
الشعوب  احتياجات  يف  يتمثل  الذي  اإلنساين 
بالغني  وتقدير  باحرتام  تحظى  الدولة  جعل  ما 
ريم  معايل  وأشارت  الدولية.  املحافل  كافة  يف 
اإلمارايت  الربنامج  أن  إىل  الهاشمي  إبراهيم  بنت 
الذي تم إطالقه مؤخرا يعد  الفنية  للمساعدات 
الدويل  للتعاون  جديدة  فرص  لتطوير  وسيلة 
عىل  املرتاكمة  الخربات  مشاركة  عىل  القائم 
بالتعاون  وذلك  عدة  مجاالت  يف  سنوات  مدار 
ومؤسسات  الدولية  املنظامت  من  مجموعة  مع 

القطاع الخاص اإلمارايت.
املساعدات  اسرتاتيجية  أن  الواضح  من  إذن 
لألعوام  املتحدة  العربية  لإلمارات  الخارجية 
فلسفة  جوهرها  يف  تجسد   ،2021-2017
مجموعة  عىل  تقوم  التي  اإلنسانية  املساعدات 

من الثوابت واملرتكزات تتمثل يف :
1- تعزيز التضامن الدويل يف مواجهة التحديات 
العربية  اإلمارات  دولة  تؤمن  حيث  اإلنسانية: 
إىل  تدفع  أخالقية  مسؤولية  هناك  بأن  املتحدة 
رضورة التحرك الرسيع والفاعل لتخفيف معاناة 
البرش يف مناطق الكوارث واألزمات، فاملساعدات 
دولة  تقدمها  التي  واإلمنائية  واإلغاثية  اإلنسانية 
األساس  يف  تستهدف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
تواجه  التي  اإلنسانية  التحديات  مواجهة 
املختلفة،  املناطق  يف  واملجتمعات  الشعوب 
املنطقة  أو  الدين  أو  العرق  اعتبارات  عن  بعيداً 
الجغرافية، حيث ال يحكمها يف ذلك سوى إميانها 

بقيم التكافل والتضامن والتعاضد اإلنساين. وهذا 
ما أشارت إليه معايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي 
اإلماراتية  اإلنسانية  املؤسسات  أن  بقولها:» 
ستواصل استجابتها لحاالت الطوارئ مبا يف ذلك 
األزمات التي تحصل عىل قدر أقل من االهتامم 
دورها  لتوسيع  اإلمارات  تسعى  ولذلك  العاملي 
اإلنسانية  للمساعدات  عاملية  ووجهة  كمركز 
الدعم  وتركيز  الطوارئ  حاالت  يف  والتدخل 
املوجه لهذا املجال عىل بناء قدرات الدول النامية 
يف  ملساعدتها  األزمات  مواجهة  من  ومتكينها 
التي  لألزمات  أفضل  بشكل  والتصدي  االستجابة 
األخالقي  الجانب  وهذا  مجتمعاته».  يف  تحدث 
السرتاتيجية املساعدات اإلماراتية لألعوام األربعة 
املقبلة يتوافق مع مبادرة عام الخري التي تسعى 
إىل إبراز الوجه اإلنساين لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة .
2 - توظيف العمل اإلنساين يف تنمية املجتمعات 
سياسة  اإلمارات  اعتمدت  فقد  الفقرية، 
الشاملة  التنمية  لتحقيق  كأداة  املساعدات 
واملجتمعات  املناطق  العديد من  واملستدامة يف 
املبارشة  املساعدات  تقديم  خالل  من  الفقرية 
وحفر  السدود  وبناء  اإلعامر  إعادة  أو  النقدية 
اإلمارات  عمدت  العريب  العامل  وخارج  اآلبار، 
وكوسوفو  وباكستان  أفغانستان  مساعدة  عىل 
وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  يف  البلدان  من  وغريها 
الالتينية، وتستهدف االسرتاتيجية الجديدة خالل 
السنوات األربع املقبلة العمل عىل تحسني حياة 
الجوع  عىل  والقضاء  الفقر  من  والحد  الشعوب 
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وبناء  ورعايتهم  األطفال  حامية  مبادرات  ودعم 
وتدعيم العالقات مع الدول الرشيكة وذلك سعيا 
منها لتعزيز األمن والسالم االجتامعي واالستقرار 
للمساعدات  الحاجة  ذات  العامل  دول  كل  يف 
أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  خاصة 
أهدافاً  الخارجية  املساعدات  سياسة  وتتضمن 
تنموية ومجتمعية بعيدة املدى، وذلك من خالل 
الصحية  تنفيذ املرشوعات  املبارشة يف  املساهمة 
والتعليمية واإلسكانية وغريها التي تخدم التنمية 
تحقيق  عىل  تعمل  ثم  ومن  الشامل  مبفهومها 
التي  الدول  يف  املحلية  املجتمعات  يف  االستقرار 
عدد  أكرب  استفادة  وتضمن  فيها،  تنفيذها  يتم 
اإلمارات  تعترب  ولهذا  منها،  السكان  من  ممكن 
من أهم دول العامل الداعمة لقضايا التنمية عىل 

السياق،  هذا  ويف  والدويل.  اإلقليمي  الصعيدين 
فقد أشارت معايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي إىل 
أن اإلمارات العربية املتحدة ستعمل عىل تطبيق 
مفهوم «الرشاكات القطرية من أجل التنمية» من 
من  واسعة  ملجموعة  الربامج  تلك  تغطية  خالل 
األنشطة تشمل الصحة والتعليم وإمدادات املياه 
الدول  تبعا الحتياجات  املتجددة وذلك  والطاقة 
باإلضافة  بها  الخاصة  التنمية  املستفيدة وخطط 
االستثامرات.  التجارة  جسور  وتعزيز  خلق  إىل 
التنموية  القضايا  يف  املساهمة  مستوى  وعىل 
الدولية سرتكز االسرتاتيجية الجديدة للمساعدات 
عىل ثالثة مجاالت أساسية، كحامية ومتكني املرأة 
والنقل والبنية التحتية الحرضية والتعاون الفني 
املجاالت  وهي  الحكومي،  األداء  فعالية  لتعزيز 

التي تتمتع فيها دولة اإلمارات بنقاط قوة فيام 
إفادة  عىل  وقدرتها  وتطويرها  بتنميتها  يتعلق 
تلك  يف  السابقة  خرباتها  من  الرشيكة  الدول 

املجاالت.
3- املساعدات اإلمنائية واإلنسانية رضورة لحفظ 
األمن واالستقرار يف مناطق األزمات والرصاعات، 
ولهذا تحرص اإلمارات عىل تعزيز رشاكاتها يف يف 
وكاالتها  وبرامج  املتحدة  األمم  أنشطة  مختلف 
قيمتها  بلغت  مساعدات  وتقدم   ، املتخصصة 
ميثل  ذلك  أن  اعتبار  عىل  الدوالرات،  مليارات 
الدوليني  واألمن  السلم  لصيانة  الضامنات  أحد 

وإسهامها الفاعل. 
بأية رشوط  الخارجية  املساعدات  ربط  عدم   -4
يف  الخارجية  املساعدات  كانت  فإذا  سياسية، 
ما ترتبط مبقابل سيايس،  الدولية غالباً  العالقات 
فإن اإلمارات كرست هذه القاعدة، فمنذ نشأتها 
الله  بإذن  له  املغفور  ظل  يف  اإلمارات  حرصت 
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عىل إبعاد 
العمل اإلنساين عن أية أغراض سياسية، فاملعيار 
العطاء،  معايري  رأس  عىل  يأيت  الرصف  اإلنساين 
غايتها  نحو  اإلمارات  دولة  مساعدات  ويوجه 
أجندات  بأي  املساعدات  هذه  ربط  دون  من 

سياسية».
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إذا كانت مبادرة عام الخري التي أطلقها صاحب 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
وتربز  اإلمارات  تكرس عطاء  الله،  الدولة حفظه 
سلسلة  عن  تنفصل  ال  فإنها  اإلنساين،  وجهها 
الخريي  العمل  مجال  يف  الرائدة  املبادرات 
خالل  اإلمارات  باسم  ارتبطت  التي  واإلنساين 
يف  اإلمارات  أصبحت  حتى  املاضية،  السنوات 
املساعدات  حجم  يف  العامل  دول  قامئة  مقدمة 
مبادرات  تشمل  حيث  وتنوعها؛  اإلنسانية 
وإنشائية،  وتنموية  إنسانية وخريية  ومرشوعات 
األزمات  يف  وإغاثة  إعامر  إعادة  ومرشوعات 
وتسهم  وغريها.  الطبيعية  والكوارث  والحروب 
ها يف إنقاذ حياة أعداد كبرية من  هذه الربامج كلُّ
إىل  باإلضافة  حياتهم،  مستوى  وتحسني  الناس، 
الحيوية،  املرافق  وإعامر  التحتية،  البنية  تأهيل 
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وإزالة آثار الخراب والدمار التي تخلِّفها الكوارث 
كالصحة  الحيوية  املجاالت  يف  خاصة  واألزمات، 
املرتبطة  العامة  واملرافق  واإلسكان  والتعليم 
وميكن  الناس،  من  واسعة  بقطاعات  مبارشة 
اإلشارة إىل أبرز هذه املبادرات عىل النحو التايل:

اإلنساين  الوجه  تجسد  العطاء:  زايد  مبادرة   *
لإلمارات، ودورها الخريي واإلمنايئ عىل الصعيدين 
تأسيسها  منذ  املبادرة  فهذه  والدويل،  اإلقليمي 
عام 2003 حققت العديد من اإلنجازات القيمة 
وقدمت منوذًجا رائًعا يف مجاالت العطاء اإلنساين؛ 
والتدريبية  العالجية  برامجها  من  استفاد  حيث 
والتعليمية والوقائية أكرث من 100 مليون شخص 
يف الدول العربية واإلفريقية كام استقطبت أكرث 
زايد  مبادرة  أطلقت  متطوع.وقد   50000 من 
مبادئ  لرتسيخ  املبادرات؛  من  العديد  العطاء 
العطاء اإلنساين، من بينها برنامج استجابة الذي 
أطلق عام 2009 ؛ لتعزيز مهارات الكوادر الطبية 
للطوارئ.  الطبية  االستجابة  مجال  يف  واإلدارية 
وبرنامج وقاية الذي يهدف لتعزيز درجة الوعي 
الصحي بني أفراد املجتمع ، وبرنامج تدريب بال 
حدود ، ويهدف لتدريب الكوادر الطبية، وتطوير 
ومبادرة:  والكوارث.  الطوارئ  حاالت  يف  أدائهم 
البرص،  ، وتهدف إلعادة نعمة  العطاء »  «أيادي 
وتصحيح تشوهات األطفال. واملستشفى اإلمارايت 
تقدم  مبادرة  وهو  املتنقل:  العاملي  اإلنساين 
املحتاجني  للمرىض  املتخصصة  الطبية  الخدمات 
خالل  ومن  مجانًا،  وخارجها  الدولة  داخل 
العطاء   » حملة:  إطالق  تم  العاملي  املستشفى 
لعالج مليون طفل معوز» يف جميع أنحاء العامل .   
التحديات  مواجهة  تستهدف  مبادرات   -2
التي  الرصاعات واألزمات  الناجمة عن  اإلنسانية 
تشهدها دول املنطقة، وخاصة األزمتني السورية 
«حملة  السياق  هذا  يف  تربز  حيث  واليمنية، 
اإلمارات  أطلقتها  التي  الشام»،  أهل  مع  قلوبنا 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
مخيامت  يف  السوريني  الالجئني  إلغاثة  الله، 
يعانون  الذين  السوري  الجوار  دول  يف  اللجوء 
تجتاح  التي  والثلوج  األمطار  موجة  جراء  من 
أن  إىل  الرسمية  التقديرات  وتشري  املنطقة.   
قيمة املساعدات اإلماراتية اإلنسانية عىل صعيد 
األزمة السورية تجاوزت حتى نهاية العام 2015 
 » دوالر  مليون   596  » درهم  مليار   2.2 نحو 
االهتامم  من  نصيبا  اإلمارات  دولة  أولتها  حيث 
التي  العامل  دول  مقدمة  يف  باعتبارها  والدعم 

منذ  سوريا  يف  أشقائها  ومساعدة  لنجدة  هبت 
اإلمارات  دولة  استجابة  وجاءت   .2012 العام 
لالجئني  املستضيفة  والدول  سوريا  داخل  لألزمة 
ولبنان  الهاشمية  األردنية  كاململكة  السوريني 
الالجئني  إىل  باإلضافة  ومرص  وتركيا  والعراق 
الفلسطينيني داخل سوريا لتصل إىل 1.5 مليون 
من  الدولة  مساهمة  ومتثلت  ونازح.  الجئ 
املتحدة  لألمم  اإلنسانية  اإلغاثة  خطة  خالل 
لألمم  اإلقليمية  االستجابة  وخطة  سوريا  داخل 
املجاورة  الدول  يف  السوريني  لالجئني  املتحدة 
خالل  اإلمارات  دولة  تعهدت  حيث  األردن  يف 
والثالث  والثاين  األول  الدوليني  املانحني  مؤمترات 
بتقديم  الكويت  يف  عقدت  التي  سوريا  لدعم 
اإلمارات يف  وقدمت  أمرييك.  دوالر  مليون   460
املؤمتر الرابع للامنحني لألزمة اإلنسانية السورية 

الذي عقد يف شهر يونيو من العام املايض 2016 
يف العاصمة الربيطانية لندن 503  ماليني درهم 
لتخفيف  أمرييك  دوالر  مليون   (137  ) إمارايت 
لإلنسانية  منها  وفاء  سوريا،  يف  اإلنسانية  األزمة 
وأمال أن توفر هذه املساعدات مستوى معيشيا 
دفء  من  وحرموا  األمان  فقدوا  للذين  أفضل 
األوطان.  ولتنفيذ هذه املشاريع تعاونت الدولة 
مع الرشكاء الدوليني يف االستجابة اإلنسانية داخل 
سوريا ويف الدول املجاورة لالستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية األساسية وباألخص تعزيز األمن الغذايئ 
النساء  منه  تعاين  الذي  التغذية  سوء  ومكافحة 
منظمة  الدولية  الجهات  وتشمل  واألطفال، 
األمم املتحدة للطفولة ” اليونيسيف ” وبرنامج 
األغذية العاملي ” WFP ” ووكالة األمم املتحدة 
الفلسطينيني“األونروا“  الالجئني  وتشغيل  لغوث 
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ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 WHO ” ومنظمة الصحة العاملية ” OCHA ”
 ” املتحدة  لألمم  الالجئني  شؤون  ومفوضية   ”
 .“IRC” الدولية  اإلنقاذ  ولجنة   ”  UNHCR
كام قامت الدولة بإنشاء املخيم اإلمارايت األردين 
واملستشفى  الفهود  لالجئني يف منطقة مريجيب 
اإلمارايت يف األردن وتعاونت مع عدد من الدول 
اململكة  منها  املساعدات  مشاريع  لتنفيذ  كذلك 
األحمر  الهالل  مخيم  وإنشاء  والرنويج  املتحدة 

اإلمارايت لالجئني السوريني يف شامل العراق.
اليمن خالل  كام برز الدور اإلنساين يف مساعدة 
العامني املاضيني، حيث تنوعت املبادرات اإلماراتية 
ما  وبناء  تأهيل  إعادة  تستهدف  التي  األخرية 
التي  الحوثيون يف عدن واملدن  املتمردون  خربه 
تم تحريرها ضمن قوات التحالف العريب، حيث 
األساسية  الخدمات  توفري  يف  اإلمارات  أسهمت 
للمدن املترضرة بهدف عودة النازحني إىل ديارهم 
كهرباء  من  األساسية  الخدمات  عىل  وحصولهم 
وماء وصحة وتعليم، كام قامت بالدور الرئييس يف 
إعادة تأهيل مطار عدن الدويل ليعود الستقبال 
تواصل  كام  املدنية،  والطائرات  اإلغاثة  طائرات 
معاناة  لتخفيف  اإلنسانية  جهودها  اإلمارات 
وكانت  املترضرة.   املناطق  يف  اليمني  الشعب 
دولة اإلمارات العربية املتحدة سباقة يف التعامل 
يف  اليمن  واجهت  التي  اإلنسانية  التحديات  مع 
العامني املاضيني، وكان لتوجيهات صاحب السمو 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
املطالب  توفري  عىل  العمل  برضورة  الله،  حفظه 
يف  للمترضرين  واألدوية  األغذية  من  الرضورية 
مناطق املواجهات عظيم األثر يف تخفيف معاناة 
تزال  وما  املاضية.  الفرتة  خالل  اليمني  الشعب 
وكام  الشأن،  هذا  يف  جهودها  تواصل  الدولة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال 
نهيان، يف العديد من املناسبات ، فإن ”اإلمارات 
ودورها،  وجودها  تعزيز  يف  وسعاً  تدخر  لن 
والقيام  اليمنية  الساحة  عىل  وجودها  وتكثيف 
من  اليمني  الشعب  تجاه  اإلنسانية  مبسؤوليتها 
دون تفرقة“. وتشارك مختلف مؤسسات الدولة 
اليمن،  دعم  يف  اإلماراتية  والخريية  اإلنسانية 
خليفة  ومؤسسة  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  كهيئة 
ومؤسسة  اإلنسانية،  لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن 
الخريية  لألعامل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
سلطان  بن  زايد  مؤسسات  بجانب  واإلنسانية، 
ومؤسسة  واإلنسانية،  الخريية  لألعامل  نهيان  آل 
سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية، 

وسقيا اإلمارات، والرحمة لألعامل الخريية، وبيت 
الشارقة الخريي، وغريها من مؤسسات وجمعيات 

الدولة اإلنسانية. 
املرتبة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  واحتلت 
اإلنسانية  للمساعدات  مانح  كأكرب  عاملياً  األوىل 
استجابة لألوضاع اإلنسانية خالل األزمة اليمنية، 
املعنية  الدولية  املنظامت  بيانات  حسب  وذلك 
الجهات  لعبت  فيام  املتحدة،  لألمم  التابعة 
املانحة اإلنسانية اإلماراتية دوراً رئيسياً يف إغاثة 
من  الراهنة  اإلنسانية  األوضاع  جراء  املترضرين 
لتوفري  التجارية  والسفن  الطائرات  تسيري  خالل 
تصدرت  فقد  املختلفة.  اإلغاثية  االحتياجات 
عام 2015،  لليمن  املانحة  الدول  قامئة  اإلمارات 
األممية  اإلغاثة  منظامت  من  العديد  بشهادة 
وكالة  أصدرته  تقرير  أكد  حيث  والعاملية، 
التعاون  التابعة ملنظمة  الدولية  األنباء اإلسالمية 
العربية  اإلمارات  دولة  أن   ،(OIC) اإلسالمي 
للمساعدات  مانح  كأكرب  عاملياً  األوىل  املتحدة 
اليمن خالل 2015،  اإلنسانية يف  األزمة  ملعالجة 

املساعدات  إجاميل  من   31% ميثل  ما  وهو 
العامل،  أنحاء  جميع  يف  البلدان  من  املقدمة 
ولفت التقرير إىل أن إعالن اإلمارات املانح األكرب 
للمساعدات الخارجية يأيت ليؤكد عىل دور الدولة 
العاملي.   الصعيد  عىل  اإلنساين  الحقل  يف  البارز 
وقدمت دولة اإلمارات مساعدات خارجية لليمن 
وهو  درهم،  مليار   4.34 نحو  مجملها  بلغت يف 
الفرتة  وذلك خالل  مليار دوالر،   1.20 يعادل  ما 
من أبريل 2015 إىل يوليو 2016،  وتوزعت فئات 
بني  ما  لليمن  اإلماراتية  الخارجية  املساعدات 
مساعدات تنموية وإنسانية وخريية، حيث بلغت 
 1.482.7 العاجلة  اإلنسانية  املساعدات  قيمة 
أي  أمرييك)  دوالر  مليون   403.7) درهم  مليار 
بنسبة 34.2 يف املئة من إجاميل مساعدات دولة 

اإلمارات لليمن يف هذه الفرتة.
3- مبادرات تستهدف تعزيز الرعاية الصحية يف 
العديد من املناطق: يف سياق اهتاممها مبساعدة 
املشكالت  مواجهة  عىل  الفقرية  املجتمعات 
وحاميته  اإلنسان  صحة  تنمية  وتعزيز  الصحية، 
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الدولية  الجهود  ودعم  واألوبئة  األمراض  من 
املجتمعات  لوقاية  املتحدة  األمم  هيئة  وبرامج 
خالل  اإلمارات  أطلقت   ، واألوبئة  األمراض  من 
املبادرات  من  العديد  املاضية  القليلة  السنوات 
الشأن،»حملة  هذا  يف  أبرزها  لعل  املهمة، 
اإلمارات للتطعيم ضد مرض شلل األطفال» والتي 
تستهدف تطعيم 3.6 مليون طفل باكستاين ضد 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  األطفال،  شلل  مرض 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
املساعدات  بتقديم  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 
وضمن  الباكستاين،  للشعب  والتنموية  اإلنسانية 
الشيخ محمد  السمو  اإلنسانية لصاحب  املبادرة 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد 
شلل  مرض  الستئصال  املسلحة،  للقوات  األعىل 
له،  الحاضنة  املناطق  العامل وخاصة  األطفال من 
فوفقاً  ممتازة،  نتائج  املبادرة  هذه  حققت  وقد 
املرشوع  إدارة  عن  الصادرة  البيانات  ألحدث 
 10 إعطاء  تم  فقد   ، باكستان  اإلمارايت ملساعدة 
ألطفال  تطعيم  جرعة  و987  ألفاً  و668  ماليني 
باكستان ضد شلل األطفال، ضمن حملة اإلمارات 

للتطعيم خالل شهر مارس 2016 . 
ومن املبادرات الفاعلة يف مجال الصحة، «معهد 
الشيخ زايد لتطوير جراحة األطفال يف واشنطن»، 
من  كرمية  مبنحة   2009 عام  إنشاؤه  تم  والذي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
األطفال  مجال طب  بارزة يف  عالمة  إىل  ليتحول 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مستوى  عىل  ليس 
وهذا  كله،  العامل  مستوى  عىل  وإمنا  فحسب، 
عىل  رسيعة  إطاللة  خالل  من  نه  تبيُّ ميكن  ما 
اإلنجازات التي حققها املعهد عىل مدى السنوات 
قدم  املعهد  أن  إىل  األرقام  تشري  حيث  املاضية، 
األطفال  آلالف  دقيقة  وجراحات  عالجات 
األطفال  مئات  وعالج  العامل  دول  مختلف  من 
اإلماراتيني، كام وفَّر فرصاً متميزة إلجراء البحوث 
العلمية يف مجال طب األطفال، فضالً عن فرص 
اإلماراتيني  والطلبة  لألطباء  والدراسة  التدريب 
يجمع  متكامالً  معهداً  جعله  ما  وهذا  وغريهم، 

بني العالج والبحث والدراسة والتدريب. 
الدور  تأكيد  يف  أهمية  يقل  ال  آخر  مظهر 
بافتتاح  متثّل  العاملية،  الصحة  تعزيز  اإلمارايت يف 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  حامد  الشيخ  سمو 
بن  زايد  الشيخ  مبنى  أبوظبي،  عهد  ويل  ديوان 
سلطان ألبحاث أمراض الرسطان مبدينة هيوسنت 
املايض  العام  يف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
قدم  ألف   626 مساحته  تبلغ  الذي  و   ،2016

مربعة، وقامت بتمويله مؤسسة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعامل اإلنسانية، ومعهد الشيخ خليفة 
التخصيص  والعالج  لألبحاث  نهيان  آل  زايد  بن 
ألمراض الرسطان، ومركز أحمد بن زايد آل نهيان 
ألبحاث وعالج أمراض رسطان البنكرياس. ويدلل 
الريادة  عىل  الضخم  العلمي  الرصح  هذا  إنشاء 
اإلنساين مبا  العمل  املتواصلة يف مجال  اإلماراتية 
يعود بالنفع والخري عىل جميع شعوب املعمورة.

ومجتمعية،  إمنائية  أهداف  ذات  مبادرات   -4
دشنها صاحب  التي  اإلمارات»   «سقيا  كمبادرة 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الرشب  مياه  لتوفري    ،2014 عام  الله،  رعاه 
التي  البلدان  لخمسة ماليني شخص يف  الصالحة 

يف  تستجيب  املبادرة  وهذه  املياه.  نقص  تعاين 
واملناطق  املجتمعات  من  كثري  لحاجة  جوهرها 
حيث  النقية،  الرشب  مياه  إىل  العامل  يف  الفقرية 
هذا  يف  العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  تشري 
شخص  مليون   3,4 من  أكرث  أن  إىل  الخصوص 
باملياه،  املتصلة  األمراض  نتيجة  سنوياً  ميوتون 
والوفاة. كام  للمرض  الرئييس  السبب  يجعلها  ما 
الوضع  بتفاقم  وينذر  خطري  أمر  املياه  شح  أن 
إذا  أكرب  بشكل  والبيئي  والصحي  االجتامعي 
الدولية  واملنظامت  والهيئات  الدول  تتحرك  مل 
ومن  األزمة،  لعالج  فاعلة  خطط  لوضع  املعنية 
التحديات  لتدراك  املبادرة  هذه  جاءت  هنا 
الخطرية التي تنطوي عليها هذه املشكلة الكبرية.

ويف ظل تصاعد مشكالت الغذاء يف العامل، والتي 
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تلقي بظاللها السلبية عىل األوضاع الصحية ملاليني 
البرش يف العديد من املجتمعات الفقرية، تحركت 
املهمة  املبادرات  من  العديد  وأطلقت  اإلمارات 
مرشوع  الخصوص  هذا  يف  وتربز  الشأن،  هذا  يف 
املرشوع  أفغانستان، وهو  الغذايئ» يف  «التحسني 
الذي أطلقته «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
وقد    .2012 عام  سبتمرب  يف  اإلنسانية»  لألعامل 
التنفيذ  من  مهام  شوطا  املرشوع  هذا  قطع 
ليستفيد منه نحو 15 مليون شخص ميثلون نحو 
أعدته  تقرير  وأرجع  أفغانستان.  سكان  نصف 
مؤسسة جني العاملية املنفذة للمرشوع نجاح هذا 

املرشوع االنساين الكبري إىل املشاركة الفعلية من 
جانب مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لالعامل 
أكرب  يفيد  كونه  باملرشوع  واهتاممها  اإلنسانية 
النساء  أفغانستان خاصة  قدر ممكن من سكان 

واالطفال الصغار واالطفال الرضع .
كام أطلقت اإلمارات العديد من املبادرات التي 
الفقرية،  املجتمعات  يف  التعليم  نرش  تستهدف 
«ماذا  العطاء  ديب  حملة  أطلقتها  التي  كاملبادرة 
توفري  بأهمية  الوعي  زيادة  تستهدف  التي  لو» 
التعليم لألطفال يف الدول النامية، واألثر اإليجايب 
الذي يحدثه لهم يف بناء مستقبلهم، حيث تشري 
املتحدة  األمم  منظمة  عن  الصادرة  اإلحصائيات 
مليون   57 نحو  أن  إىل  «اليونيسيف»  للطفولة 
طفل حول العامل يتعذر ارتيادهم املدرسة؛ لهذا 
فإن أحد أهداف املساعدات اإلماراتية هو تطوير 
البنى  النامية، وتوفري  الدول  التعليم يف  منظومة 

التحتية الالزمة لذلك.
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منوذج  من  ستعزز  الخري  عام  مبادرة  أن  ال شك 
صورتها،  وترسيخ   ، اإلنساين  العطاء  يف  اإلمارات 
باعتبارها طرفاً فاعالً يف تعظيم مردودات العمل 

صاحب  بوضوح  إليه  أشار  ما  وهذا  اإلنساين، 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
لالحتفاء  عام  ”تخصيص  أن  مؤكداً  الله،  رعاه 
دائرة  وتوسيع  وتعميمه  وتعزيزه  ونرشه  بالخري 
يأيت  ونوعاً،  كامً  فيه،  املشاركة  وحجم  نطاقه 
تتبوأها  الدولة  باتت  التي  البارزة  املكانة  ليعزز 
عىل خريطة العمل اإلنساين، بوصفها من الدول 
السمو  أكد صاحب  بينام  سخاء“.  األكرث  املانحة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، 
أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، ماضية بخطى 
عىل  ليس  الريادي  موقعها  تعزيز  نحو  واثقة 
املستوى  عىل  بل  فحسب،  االقتصادي  املستوى 
الخري)  (عام  مبادرة  سموه  ووصف  اإلنساين، 
بالعطاء  نابض  إنساين  إلرث  رفيع  تجسيد  بأنها 
أجيال  لبناء  رؤية  ثناياها  يف  تحمل  واملسؤولية، 
طموحة ومعتزة بهوية قوامها املسؤولية والعطاء 

املتجذران يف أبناء الوطن.
لقد تبوأت دولة اإلمارات العربية املتحدة بفضل 
السخي  وعطائها  الخارجية  سياساتها  نهج  ثبات 
مرموقة  مكانة  اإلنسانية  الدبلوماسية  مجال  يف 
يف العامل، ما أكسبها حضوراً إيجابياً فاعالً إقليمياً 
ودولياً، فهي تقوم بدور متميز يف تقديم املعونات 
النامية،  الدول  من  للعديد  املالية  واملساعدات 
إضافة إىل إسهامها يف صناديق التنمية اإلقليمية 
اإلمنائية  األهداف  يحقق  مبا  املختلفة  والدولية 
لأللفية، ومعالجة مشاكل الفقر بتلك الدول ورفع 
مستوى املعيشة يف هذه الدول من خالل تحقيق 
التنمية الشاملة واملستدامة. ولعل من املؤرشات 
الدالة عىل تعاظم الدور املحوري للعمل اإلنساين 
آخر  أظهرته  ما  الخارجية،  اإلمارات  سياسة  يف 
التابعة  اإلمنائية“  املساعدات  ”لجنة  إحصاءات 
لـ ”منظمة التعاون االقتصادي والتنمية“ ، حيث 
حافظت اإلمارات للعام الثالث عىل التوايل عىل 
مجال  يف  الدوليني  املانحني  أكرب  ضمن  مكانتها 
بدخلها  قياساً  الدولية،  التنموية  املساعدات 
عرش  أكرث  مقدمة  يف  اإلمارات  وجاءت  القومي، 
الثاين  املركز  بذلك  محتلًة  العامل،  يف  عطاًء  دول 
كام    ،  2015 عام  املانحة خالل  الدول  قامئة  يف 
أن حجم املساعدات اإلمنائية الرسمية اإلماراتية 
بنسبة  درهم  مليار   16.12 بلغ   2015 العام  يف 
من   وأكرث  اإلجاميلِّ،  القوميِّ  دخلها  من   %1.09
منح.  شكل  يف  تم  املساعدات  تلك  من   %52
اإلماراتية،  املساعدات  به  متيَّزت  ملا  واستمراراً 
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التنمية  يف  اإلسهام  من  السابقني،  العامني  خالل 
باستمرار   2015 عام  متيَّز  املستدامة،  الدولية 
تقديم الدعم إىل القارة اإلفريقية التي استحوذت 
عىل نحو 65% من املساعدات اإلماراتية بقيمة 
صات  املخصَّ زيادة  عن  فضالً  درهم،  مليار   10.4
أكرث  إىل  الصحراء  إفريقيا جنوب  لدول  التنموية 
التي  اإلنسانية  الظروف  إىل  ونظراً  الضعف.  من 
متر بها بعض دول املنطقة، خصوصاً تجاه األوضاع 
اإلنسانية يف اليمن، وأزمة الالجئني السوريني، فقد 
ارتفعت قيمة املساعدات اإلنسانية بنسبة %62 

لتبلغ 3.45 مليار درهم مقارنة بعام 2014.
املساعدات  أن  إىل  الرسمية  اإلحصائيات  وتشري 
التي تم تقدميها من طرف دولة اإلمارات العربية 
منذ تأسيسها، بلغت يف مجملها نحو 173 مليار 
مل  كام  العامل،  عرب  دولة   178 بني  موزعة  درهم، 
محددة  جهات  عىل  املساعدات  تلك  تقترص 
العامل  بلدان  ملختلف  شاملة  كانت  بل  جغرافياً، 
يف شكل مشاريع وبرامج تنموية، موزعة عىل 21 
قطاعاً. كام كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
االستغاثة  لدعوات  لالستجابة  سباقة  ومازالت 
والنداءات التي تطلقها الشعوب املنكوبة والدول 
أخذت  كام  صعبة،  اقتصادية  ظروفاً  تعاين  التي 
اإلمارات عىل عاتقها العديد من املبادرات لتقديم 
مناطق  مختلف  يف  للمحتاجني  املساعدة  يد 
املانحة  منظامتها  جهود  لذلك  وحشدت  العامل، 
ومؤسساتها الخريية، فبات الهالل األحمر اإلمارايت 
بن  خليفة  ومؤسسة  للتنمية  أبوظبي  وصندوق 
زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية ومؤسسة محمد 
واإلنسانية  الخريية  لألعامل  آل مكتوم  راشد  بن 
إىل  مساعداتها  تصل  التي  املنظامت  مقدمة  يف 

خدمة  والكوارث،  واملجاعات  األوبئة  مناطق 
للقضايا اإلنسانية.

الدولية،  باإلشادة  دوماً  اإلمارات  تحظى  ولهذا 
نظراً لجهودها الرائدة يف مختلف مجاالت التقدم 
يجسد  ما  وهو  اإلنسانية،  وخدمة  واالزدهار 
بناء  اإلمارات  دولة  عليها  قامت  التي  األهداف 
الحديثة،  نهضتها  رواد  تخطيط وطموحات  عىل 
وهو املسار نفسه الذي سار عليه القادة الالحقون 
والتنفيذ  باملتابعة  نفسه  النهج  تعزيز  من خالل 
مورينج“  ”فرود  إليه  أشار  ما  وهذا  واإلرشاف. 
املنسق املقيم لألمم املتحدة يف اإلمارات، حيث 
قال إن ”عالقة اإلمارات باألمم املتحدة تجاوزت 
بل  األممية،  باملنظمة  مانحة  دولة  عالقة  كونها 
أصبحت رشيكاً اسرتاتيجياً حقيقياً للهيئة األممية، 

القضايا  من  عدد  عىل  معاً  عملهام  خالل  من 
بأن  األممي  املنسق  وأضاف  الرئيسية“،  الدولية 
اإلمارات تسهم يف تعزيز جهود األمم املتحدة يف 
العامل من خالل مؤازرتها ودعمها للمنظمة، وهو 
ما مّكن األخرية من تحقيق الكثري من اإلنجازات. 
دوٌل  تبديه  ما  ”لعل  السياق  هذا  يف  وأضاف 
عظيمة مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة من 
تعاون متواصل ومساهمة مستمرة، هو ما جعل 
لنا  تتيح  عديدة  فرصاً  لنا  وخلق  مثمرة  جهودنا 
خدمة العامل بشكل أفضل“. ولهذا مل يكن غريباً 
أن تتشكل صورة اإلمارات يف الخارج ويف أذهان 
شعوب العامل أجمع بأنها دولة العطاء بال حدود، 
وعاصمة العامل اإلنسانية التي تتجه إليها األنظار 

لنجدة كل ضعيف ومحتاج.
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القوات  كان مشهد تقدم وحدات عسكرية من 
العسكري  العرض  مجاميع  اإلماراتية  املسلحة 
الجمهورية»  يوم   » بـ  الهند  احتفاالت  خالل 
كاشفاً وداالً عىل ما بلغته العالقات بني البلدين 
من تطور توج خالل الزيارة التي قام بها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
بإعالن  االحتفاالت،  تلك  لحضور  لنيودلهي 
التواجد  هذا  يكن  ومل  االسرتاتيجية.  الرشاكة 
التاريخي غري املسبوق للقوات املسلحة اإلماراتية 
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هو  الهندي،  العسكري  العرض  مجاميع  ضمن 
املؤرش الوحيد عىل التطور الحاصل يف العالقات 
الضيافة  مظاهر  ذلك  سبقت  بل  الثنائية، 
صاحب  بانتظار  كانت  التي  البالغ،  واالحتفاء 
السمو ويل عهد أبوظبي خالل الزيارة، حيث كان 
الجمهوري  القرص  إىل  وصوله  عند  استقباله  يف 
الرئيس براناب موخرجي، رئيس جمهورية الهند، 
رسمي  رئايس  موكب  يف  سموه  اصطحب  الذي 
الخيالة،  فرسان  فرقة  ترافقه  االحتفال،  مقر  إىل 
حيث عزف السالم الجمهوري الهندي فيام كانت 

ترحيباً  طلقة  وعرشون  إحدى  تطلق  املدفعية 
بسموه لدى وصوله إىل املنصة الرئيسية للحفل. 
االقتصادية  املجاالت  يف  أخرى،  مؤرشات  ومثة 
والسياسية واألمنية أنتجتها تلك الزيارة التاريخية، 
التي سبقها بيومني، تدشني حوار اسرتاتيجي يعقد 
فيه  وشاركت  والهند،  االمارات  بني  األوىل  للمرة 
البلدين بوفدين تباحثا حول ملفات تخص قضايا 

الدفاع والطاقة املتجددة واألمن والفضاء.
الشيخ محمد  السمو  زيارة صاحب  ولقد وفرت 
الزيارة  وهي  نيودلهي،  إىل  نهيان  آل  زايد  بن 
الثانية لسموه يف عامني متتالني إىل الهند، مؤرشاً 
مهامً التجاه وآفاق العالقات اإلماراتية ـ الهندية، 
السيام أن ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند قام 
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وكانت   ،2015 عام  يف  االمارات  دولة  إىل  بزيارة 
لإلمارات  هندي  وزراء  لرئيس  نوعها  من  األوىل 
مالمح  عن  خاللها  وكشف  عاماً،   35 خالل 
اسرتاتيجية واضحة املعامل إلعادة هيكلة عالقات 
اسرتاتيجية  إطار  يف  االمارات  دولة  مع  بالده 
القرن  يف  الهندي  الدور  مالمح  رسم  تستهدف 
أفقاً  هناك  أن  الواضح  ومن  والعرشين.  الحادي 
يراها  التي  الهندية،  ـ  اإلماراتية  للعالقات  واعداً 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الرشاكة  عىل  القامئة  املتميزة  للعالقات  «منوذجاً 
االسرتاتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو املستقبل 
والتوجهات  املواقف  يف  التفاهم  من  إطار  يف 
ما  يف  أو  الثنائية  الروابط  مستوى  عىل  سواء 

البيئتني  القامئة يف  والتحديات  باملتغريات  يتعلق 
اإلقليمية والدولية».

عنوان  هي  الشاملة»  االسرتاتيجية  «الرشاكة 
التطور يف العالقات اإلماراتية ـ الهندية، وترجمته 
البلدين الصديقني من خالل برامج عمل  قياديت 
يربز  التي  التعاون،  مجاالت  مختلف  مشرتكة يف 
الذي  االسرتاتيجي»  األمني  «الحوار  بينها  من 
يستهدف التصدي لقوى االنقسام والتخريب يف 
اإلقليمي.  واالستقرار  األمن  وضامن  املجتمعات 
السمو  صاحب  زيارة  شهدته  ما  أهمية  ورغم 
ويل عهد أبوظبي من اتفاقات ذات أهمية بالغة 
يف املجال االقتصادي تحديداً، فإن املجال األمني 
البحث  يستحق  باهتامم  حظي  قد  والعسكري 

العسكري  األمني/  امللف  كان  حيث  والتحليل، 
اإلماراتية  القيادتني  مباحثات  يف  محورية  نقطة 

والهندية. 
مباحثات  عن  رشحت  التي  التقارير  وتؤكد 
باإلنتاج  تتعلق  تفاهامت  هناك  أن  الجانبني 
أمن  يف  التعاون  أطر  وتحديد  املشرتك  الدفاعي 
عىل  اتفقا  البلدين  أن  اُعلن  حيث  املعلومات، 
املامرسات  أفضل  تبادل  خالل  من  التعاون 
التقنية يف مجايل املعلومات واالتصاالت، كام يعد 
نطاقات  أهم  أحد  اإلرهاب  مكافحة  التعاون يف 
قيامً  يتقاسامن  اللذين  البلدين،  بني  التعاون 
بنبذ  يتعلق  ما  يف  متوافقة  وسياسات  مشرتكة 
لألمن  تهديداً  متثل  التي  البشعة،  الظاهرة  هذه 
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واالستقرار الدوليني، األمر الذي انعكس بقوة يف 
البيان املشرتك الصادر عن املباحثات، والذي نص 
أنه يتعني عليهام السيطرة عىل أنشطة «الفاعلني 
الدعم عن  أشكال  كافة  الدول»، وقطع  من غري 
مع  أراضيهام  من  العاملة  اإلرهاب  جامعات 
قيامهام يف الوقت ذاته باإلدانة القوية الستخدام 
الدين لتربير ودعم ورعاية التهديد الذي تشكله 

تلك الجامعات.
وانطالقاً من موقف اإلمارات الثابت ضد التطرف 
واإلرهاب، فإنها قد أعلنت تضامنها مع الهند يف 
الذي  اإلرهايب  الهجوم  وأدانت  املايض،  أكتوبر 
منطقة  يف  الهندي  للجيش  معسكر  عىل  وقع 
تقارب  عكست  خطوة  يف  الكشمريية،  «أوري» 
وتفاهم البلدين حيال ملفات وقضايا عدة تشغل 
بال دوائر صنع القرار يف االمارات والهند عىل حد 
بياناً  وقتذاك،  االمارات،  أصدرت  حيث  سواء؛ 
الهند  تتخذه  أعلنت فيه دعمها ألي إجراء  قوياً 
ضد مرتكبي هذا الهجوم اإلرهايب. وهذا املوقف 
قوي  تعاون  إىل  يستند  اإلرهاب،  ضد  املشرتك 
ومرشح للتطور يف املجال العسكري، السيام عىل 
واملشاركة  املشرتكة  والتدريبات  التامرين  صعيد 
للتعاون  الدفاعية، وهو مجال واعد  املعارض  يف 
حيوية  ومسارات  مجاالت  وهناك  البلدين.  بني 
املجال  يف  والهند  االمارات  بني  للتعاون  أخرى 

العسكري والدفاعي أهمها:
يف  للسالح  املستوردة  الدول  أكرب  من  الهند   •
واعدة  دفاعية  صناعات  قاعدة  ومتتلك  العامل، 
التصنيع  مجال  يف  صاعدة  دولة  أيضاً  واالمارات 
التعاون يف هذا املجال  للبلدين  الدفاعي وميكن 

نوافذ  متتلك  االمارات  أن  السيام  االسرتاتيجي، 
عاملية مهمة للتسويق من خالل املعارض الدولية 
أبوظبي  معرض  مثل  تنظمها،  التي  الكربى 
الهند  إليه  الدويل للدفاع «آيدكس»، الذي تنظر 
باهتامم باعتباره بوابة لتصدير منتجات صناعاتها 
الدفاعية إىل دول الرشق األوسط والخليج العريب.

توسيع  إىل  األخرية  األعوام  يف  الهند  اتجهت   •
وباب  العرب  بحر  إىل  وصوالً  البحري  نفوذها 
القرصنة  ظاهرة  محاربة  يف  للمشاركة  املندب 
دورها  وتأكيد  التجارية،  سفنها  لحامية  البحرية 

اإلقليمي والدويل كقوة بحرية مسؤولة.
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بني  البحري  املجال  يف  عسكري  تعاون  هناك   •
مترينات  الجانبان  يجري  حيث  والهند،  االمارات 
بزيارات  هندية  بحرية  قطع  وتقوم  مشرتكة، 
يجريان  انهام  إىل  باإلضافة  لإلمارات،  معتادة 
مستوى  عىل  البحرية  األركان  هيئة  محادثات 

القيادات. 
• هناك منتدى للحوار الدفاعي يعقد سنوياً بني 
املتعلقة  املوضوعات  ويناقش  والهند،  االمارات 
لجنة  أيضاً  وهناك  الدفاعي،  والتعاون  باألمن 

وزارية للتعاون العسكري املشرتك.
املجال  يف  االسرتاتيجي  التعاون  هذا  أن  والشك 
مصالح  روزنامة  إىل  يستند  واألمني  العسكري 
الحضارية  للقيم  وتقاسم  تفاهامت  اسرتاتيجية 
االمارات  الصديقني،  البلدين  بني  واإلنسانية 

والهند، ومن أبرز مؤرشات ذلك ما ييل:
• تربز منظومة القيم اإلنسانية والحضارية كأحد 
الهندية، حيث  ـ  العالقات اإلماراتية  أبرز دعائم 
إليها أمنهام  التي يستند  القيم  الدولتان  تتشارك 
التسامح  القيم  هذه  أبرز  ومن  واستقرارهام، 
فاإلمارات  اآلخر،  وقبول  واالنفتاح  والتعايش 
منوذج عاملي رائد يف هذه القيم، باحتضانها ألكرث 
يف  وتعيش  أرضها  عىل  تقيم  جنسية  مائتي  من 
دولة  فهي  الهند  أما  واألمان،  األمن  من  أجواء 
دينياً  الفسيفسائية  بالتعددية  تتسم  ملياريه 
الدولة  سامت  أهم  أحد  التعدد  ويعترب  وعرقياً، 
واإلرهاب  التطرف  نبذ  فإن  ولذا  الهندية، 
بالنسبة  حيوية  مسألة  التعايش  قيم  وتكريس 
ألمنها واستقرارها. وقد أكدت ترصيحات صاحب 
لدى  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
زيارته للهند أهمية هذا البعد يف عالقات البلدين، 
حيث قال «إن البرشية يف حاجة اليوم أكرث من 
أي وقت مىض، إىل استلهام قيم ومبادئ الزعيم 
والحكمة  التسامح  يف  غاندي،  املهامتا  الهندي 
عىل  نفسها  تفرض  حقيقة  وهذه  والتعايش»، 
الجميع يف ظل تنامي التيار اليميني املتشدد عىل 
الساحة السياسية يف دول غربية عدة، فضالً عن 
النزعات االنعزالية املتنامية يف العالقات الدولية 
خالل السنوات األخرية، فضالً عن تنامي اإلرهاب 
رصيد  من  خصامً  املتطرفة  التنظيامت  وتوغل 
من  شتى  مناطق  يف  الديني  واالعتدال  التسامح 
الهندي  النموذج  أن  االمارات  ترى  ولذا  العامل، 
والطوائف  والعرقيات  األديان  بني  التعايش  يف 
املتصارعة  األطراف  قبل  من  بها  يحتذى  قدوة 
مبنطقة  شتى  دول  يف  ومذهبياُ  وعرقياُ  دينياً 
السمو  صاحب  قال  ذلك  ويف  األوسط،  الرشق 

قاد  غاندي  أن  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
وأثبت  االستقالل،  نحو  الهندي  الشعب  كفاح 
أن الحكمة والتسامح، أكرب قوة، وأكرث تأثرياً من 
الجمهورية)  (يوم  «ميثل  سموه  قائالً  البارود، 
وضع  الذي  الهندي  الدستور  إقرار  يوم  وهو  ــ 
التنموية  واالنطالقة  للوحدة  القوية  األسس 
الكربى ــ عالمة فارقة يف مسرية الهند، نحو بناء 
منوذج سيايس قائم عىل التنوع، يف إطار الوحدة 
والطوائف  والثقافات  املعتقدات  بني  والتعايش 
لها  ضمن  واحد،  وطني  نسيج  ضمن  املختلفة، 
االستقرار الذي مّكنها عىل مدى السنوات املاضية 
لتحقيق  وواثقة،  واسعة  بخطوات  السري  من 
وهذا  كافة،  املستويات  عىل  والنهضة  التنمية 
مثال حي عىل دور القيم اإليجابية يف بناء األمم 
ما  وهو  العامل،  يف  الصفوف  مقدمة  إىل  ودفعها 
نؤمن به يف دولة اإلمارات، ونعمل من أجله، عرب 
تعزيز قيم التعايش والحوار والتسامح، باعتبارها 
قيامً أساسية ال ميكن ألي مجتمع أن ينهض من 
واستقراره  وأمنه  وحدته  عىل  يحافظ  أو  دونها، 
ومساهمته يف مسرية الحضارة اإلنسانية، وتعزيز 
هذه القيم ونرشها يف العامل كله، مبا يدعم أسس 

األمن والسلم العامليني.
• يف ظل دور الهند كقوة دولية صاعدة يف النظام 
العاملي، فإن دولة االمارات تتطلع إىل هذا الدور 
اإلقليمي  واالستقرار  األمن  تحقيق  يف  يسهم  يك 
السمو  صاحب  إليه  أشار  الذي  األمر  والعاملي، 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف ترصيحاته حني 
هندية  إسهامات  إىل  تتطلع  اإلمارات  «إن  قال 
إيجابية وفاعلة يف إيجاد حلول عادلة لألزمات يف 
عدد من مناطق العامل، خصوصاً يف ظل ما تتمتع 
به الهند من قبول واسع عىل املستويني اإلقليمي 
تقدير واحرتام عىل  به من  والدويل، وما تحظى 
الساحة العاملية بشكل عام، ويف املنطقة العربية 

بشكل خاص».
• هناك تقدير إمارايت واضح ملكانة الهند وثقلها 
التاريخي واالسرتاتيجي كدولة ذات عمق تاريخي 
وتراث حضاري ثري وتحقق اآلن قفزات تنموية 
كقوة  نفسها  وتطرح  كفة،  املجاالت  يف  هائلة 
والعرشين.  الحادي  القرن  يف  صاعدة  عاملية 
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بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  ذلك  ويف 
(يوم  احتفاالت  يف  «املشاركة  أن  نهيان  آل  زايد 
الجمهورية) تحمل يف ثناياها الكثري من الدالالت 
بني  العالقات  ومستقبل  لحارض  املهمة،  واملعاين 
تجسيد  فهي  الهند،  وجمهورية  اإلمارات  دولة 
تجاه  اإلمارايت  للشعب  الصادقة  للمشاعر 
الشعب الهندي، الذي تربطه به عالقات ثقافية 
كام  القدم».  منذ  وثيقة  واقتصادية  واجتامعية 
الزيارة  خالل  تحقق  ما  أهمية  عىل  سموه  أكد 
االسرتاتيجية  الرشاكة  اتفاقية  «إن  قال  حني 
اإلماراتية  العالقات  يف  جديداً  واقعاً  ستخلق 
ويزيد  االستثامرات،  منو  عىل  يساعد  -الهندية 
املشرتك»،  والعمل  والتنسيق  التعاون  كثافة  من 
الهند  مع  للعالقات  تعطي  االمارات  أن  مؤكداً 
عناية خاصة لاِم تحمله هذه العالقات من منافع 

وتعاون وثيق يف القضايا التي تهم الجانبني.
• يف مقابل ما سبق، هناك تقدير هندي واضح 
دولة  مع  االسرتاتيجية  العالقات  تعزيز  ألهمية 
ترددت  قد  واالهتامم  التقدير  وهذا  االمارات، 

الحافل  االستقبال  من خالل  فقط  ليس  أصداؤه 
«يوم  يف  أبوظبي  عهد  ويل  السمو  لصاحب 
الهندي  التنظيم  من  أيضاً  ولكن  الجمهورية»، 
تلك  يف  مطلقة  أولوية  االمارات  منح  الذي 
رئيس  منحه  الذي  اإلهداء  االحتفاالت، كام جاء 
جمهورية الهند، براناب موخرجي، والذي متثل يف 
نسخة من كتاب «الهند ودولة االمارات العربية 
املتحدةـ احتفال لصداقة أسطورية» برهاناً أيضاً 
لعالقاتها  وتقدير  احرتام  الهند من  تكنه  ما  عىل 
مع االمارات. ويف اإلطار ذاته ووفق هذا املنظور 
صاحب  الهندي  الرئيس  إهداء  إىل  النظر  ميكن 
صورة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
زايد  الشيخ  له  املغفور  بجانب  له  تاريخية 
خالل  ـ  ثراه  الله  طيب  ـ  نهيان  آل  سلطان  بن 
الرئيس  زيارته إىل نيودلهي يف عام 1975، وكان 
الدولة  وزير  الوقت  ذلك  يف  موخرجي  براناب 
املرصفية واملالية يف الهند. كام ميكن فهم التقدير 
قوة  مشاركة  خالل  من  لإلمارات  البالغ  الهندي 
القوات املسلحة اإلماراتية يف مقدمة  رمزية من 

حيث  الهندي،  العسكري  االحتفال  مجاميع 
عىل  عاكساً  املشاركة  بهذه  الحضور  احتفاء  جاء 
والقيادتني  البلدين  ترتبط  التي  الصالت  عمق 
التقاليد  إىل عراقة  فبالنظر  الصديقني،  والشعبني 
العسكرية الهندية، وتجذرها تاريخياُ، فإن وجود 
قوة عسكرية إماراتية يف صدارة طابور االحتفال 
العسكري الهندي مسألة لها دالالت رمزية عميقة 
بالغ  احرتام  عن  وتنم  العسكرية،  الناحية  من 
للدولة املضيفة، وهو ما عكسته تقارير الصحف 
الهندية، التي ذكرت أن  « القوة اإلماراتية مكونة 
من 149 فرداً مع فرقة موسيقية تضم 35 فرداً، 
الهندي يف  الجيش  واُعطيت رشف قيادة موكب 
التحية  بإعطاء  قامت  والتي  الجمهورية،  عيد 
السمو  صاحب  البالد  وضيف  الهندي  للرئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 
كان  الذي  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
«بزنس  صحيفة  بحسب  املنصة»،  يف  يجلس 
استاندرد» الهندية. فيام ذكرت صحيفة «ريببلك 
ذات  باإلمارات  الهند  عالقة  إن  الهندية  داي» 
التاريخ  بفضل  مبتانتها،  ومتتاز  كبرية  خصوصية 
العريق الذي يجمع بينهام. وأضافت الصحيفة أن 
دعوة  يتم  ما  دامئاً  «الجمهورية»  يوم  احتفاالت 
الفرنيس  الرئيس  بينهم  من  إليها،  أجنبي  ضيف 
فرانسوا هوالند والرئيس األمرييك السابق باراك 
أوباما، بيد أن الصحيفة أشارت إىل أن «الدعوة 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  وجهت  التي 
بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
مغايرة  دعوة  تعترب  املسلحة  للقوات  األعىل 
للدعوات التي تم تقدميها للقادة اآلخرين سابقاً، 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حضور  مييز  فام 
هو  الجمهورية  بيوم  الهند  الحتفاالت  زايد  بن 
التجارية  روابطها  تعزيز  إىل  تتطلع  الهند  أن 
كانت   فيام  اإلمارات،  الصديقة  مع  والتاريخية 
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دعوات القادة اآلخرين لالحتفاالت السابقة مجرد 
الحال  هو  ملا  خالفاً  لالحتفاالت،  ترشيف شكيل 
أبوظبي،  عهد  ويل  إىل  وجهت  التي  الدعوة  مع 
االتفاقيات  من  عدد  توقيع  صاحبها  والتي 
االقتصادية»، ما يؤكد عىل األهمية  والتفاهامت 
للهند  بالنسبة  اإلمارات  بها  تتميز  التي  الكبرية 
وانعكاساً لجذور العالقة التاريخية بينهام بحسب 
بأنها  االمارات  وصفت  التي  الصحيفة،  ماذكرت 
أصبحت قوة اقتصادية وسياسية إقليمية وتلعب 
دوراً كبرياً يف رسم معامل مستقبل املنطقة. وقالت 
ملنطقة  الهند  بوابة  تعد  اإلمارات  إن  الصحيفة، 

غرب آسيا إجامالً ومنطقة الخليج العريب بشكل 
خاص، حيث توفر دول الخليج %70 من واردات 

الهند من الطاقة.
أهمية  الهندية  ـ  اإلماراتية  العالقات  تكتسب   •
استثنائية متزايدة العتبارات عدة أهمها املؤرشات 
اإلحصائية التي تعرب عن مستوى هذه العالقات، 
يبلغ حجمه نحو 70 مليار  تبادل تجاري  فهناك 
ثالث أهم رشيك  االمارات  ويجعل  دوالر سنوياً 
يف  إماراتية  استثامرات  وهناك  للهند،  اقتصادي 
الهند يبلغ حجمها نحو 8 مليارات دوالر، وعدد 
رحالت جوية بني مطارات البلدين يبلغ نحو 750 

لصندوق  خطط  وهناك  أسبوعياً،  طريان  رحلة 
استثامري مشرتك بقيمة 75 مليار دوالر. ويضاف 
ال سبق مكتسبات اتفاقية تخزين النفط االمارايت 
تخزين  تستهدف  والتي  الزيارة،  خالل  املوقعة 
5.86 ماليني برميل من النفط الخام، كاحتياطي 
«يحق  االتفاقية،  وبحسب  الهند،  يف  اسرتاتيجي 
النفط  تخزين  منشأة  استخدام  لإلمارات 
حني  يف  الهند،  جنوب  يف  الواقعة  االسرتاتيجية 
سيكون للهند األولوية يف الحصول عىل نفط من 

املخزونات يف حاالت الطوارئ».
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تحتل  املدينة  كون  املوصل  معركة  أهمية  تأيت 
تركيا  بني  الوصل  حلقة  فهي  اسرتاتيجياً  موقعاً 
كردستان،  إقليم  فيه  مبا  والعراق  وسوريا 
الذي  الجديد  الحرير  طريق  عىل  تقع  أنها  كام 
به  ليصل  عقود  منذ  االيراين  النظام  يسعى 
األطراف  جميع  تسعى  لذا  املتوسط،  بالبحر 
بها  املوصل لالشرتاك  معركة  بنتائج  املتأثرة 
لتأمني خطوط مصالحها املستقبلية. وإجامالً فإن 
املعركة ستثري تحديات سياسية وقومية ودينية 
ما  وهو  حلول،  بال  عقود  منذ  بقيت  وعرقية 
يدفع باتجاه ازدياد املخاوف من أن يخلق رصاع 

جديد يف مرحلة عراق ما بعد تنظيم الدولة. 
املعركة جاء  ببدء  قرار اإلرساع  أن  الواضح  من 
وليد حسابات أمريكية خاصة، فاإلدارة األمريكية 
السابقة قررت خوض معركة املوصل قبل انتهاء 
وكانت  أوباما،  السابق  للرئيس  الرئاسية  الفرتة 
تريد حسمها قبل دخول الرئيس دونالد ترامب 
البيت األبيض، لكن الكل يؤكد مبا فيهم جون ألن 
إنها حرب استنزاف تحتاج إىل أشهر. لعل باراك 
قبل  عسكري  مجد  لتحقيق  يسعى  كان  أوباما 

رسالة  وتوجيه  االمريكية،  الرئاسة  من  خروجه 
لروسيا أنه قادر عىل اتخاذ القرارات االسرتاتيجية 
حتى لو كانت األيام االخرية. لكن معظم الخرباء 
تنظيم  أوباما مللف  إدارة  ”العسكريون“يصفون 
الدولة بالسطحية،كام أن هيالري كلينتون وزيرة 
االستثنائية  القوى  من  قللت  السابقة  الخارجية 
ارهابية،  فوىض  اشعال  عىل  وقدرته  للتنظيم 
خصوصاً أنها ذكرت مراراً أن تنظيم الدولة هو 

تنظيم عابر للحدود كالقاعدة ال أكرث. 
ليست  الدولة  فتنظيم  متاماً  يختلف  الواقع 
نسخة أخرى للقاعدة، وإمنا منوذج مختلف متاماً 
واملسار  والنشأة  االيدلوجي  التكوين  حيث  من 
يسعى  جهادي  فصيل  فالقاعدة   واألهداف. 
العربية  والحكومات  وأمريكا  الغرب  لقتال 
العربية  الجزيرة  وتحرير  نظرها  يف  الكافرة 
أفغانستان  يف  األجنبية، وكان ضيفاً  القوات  من 
واليمن والعراق وسوريا وليبيا وتونس واملغرب، 
حاول تكوين إمارة له أو دولة يف جنوب اليمن 
لكن اململكة العربية والسعودية ودولة االمارات 
القاعدة  منع  صلباً  كانت حائالً  املتحدة  العربية 

تنظيم  اليمن.  يف  التنظيم  سيناريو  تكرار  من 
الدولة استغل حالة االنهيار الذي تعيشة املنطقة 
الحكومات  وضعف  العريب  الربيع  ثورات  بعد 
واالستقطاب  االيراين  التدخل  وتعاظم  املركزية 
والغضب  الوطنية  السيادة  وغياب  الطائفي 
دولة  إلقامة  واالقصاء  التهميش  نتيجة  الشعبي 
عدم  اليعني  هذا  االيديولوجية.  مقاساته  وفق 
وجود دوائر وقواسم مشرتكة بني تنظيم الدولة 
ومبدأ  الجهادي،  السلفي  فالتيار  والقاعدة 
الحاكمية والكفر بالطاغوت والعقيدة إىل الجهاد 
واضحة  قواسم  كلها  األهداف  لتحقيق  املسلح 

مشرتكة بني تنظيم الدولة والقاعدة. 
هنا كرصاع واضح بني طهران وأنقرة عىل وراثة 
وليس  كلها  نينوى  محافظة  يف  الدولة  تنظيم 
ال  الذين  الكرد  شهية  عن  فضالً  املوصل،  فقط 
لن  اإلرهاب  مكافحة  يف  تضحياتهم  أن  يخفون 
تكون بال مقابل. ويحذر الكثري من املتابع للشأن 
أوباما  باراك  السابق  الرئيس  أن سعي  العراقي 
لتجميع أطراف متناقضة املصالح ميكن أن يحّول 
اتجاه املعركة إىل معارك هامشية بني ميليشيات 
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أن الحشد الشعبي قد يصل إىل حلب واليمن لهو 
مؤرش واضح لنوايا الحكومة اإليرانية يف مرحلة 

مابعد املوصل. 
أخرياً، نشري إىل أن إدارة ترامب كجيمس ماتيس 
وجون كييل لها عالقات وطيدة بقيادات مؤثرة 
السياسة  ضد  هنا  والجميع  العريب،  الخليج  يف 
اإليرانية التي تحمل العداء لدول املنطقة، وأيضا 
الشعبي  والحشد  الدولة  تنظيم  ينتهكه  ما  ضد 
أن  ونأمل  العراقي،  الشعب  بحق  جرائم  من 
التعامل  ملنهجية  رسيعة  مراجعة  هناك  يكون 
مع املليشات الطائفية والتنظيامت األرهابية يف 

ادارة الرئيس ترامب.  

عوضاً  وإيران،  تركيا  وراءها  مختلفة  طائفية 
عن املعركة مع تنظيم الدولة. فام قلق الرئيس 
الرتيك أردوغان ليست معركة املوصل بل توازن 
القوى الجديد الذي سينتج عنها، فأنقرة إجامالً 
يف  العراق  يف  اللعبة  خارج  تبقى  ال  أن  تسعى 
حني إن إيران ومن خالل الحشد الشعبي يسعى 
حديقة  وخلق  املوصل  يف  دميوغرايف  تغيري  إىل 
خلفية لطهران كام حدث يف تلعفر. لكن حكومة 
للسيادة  انتهاك  الرتيك  الحضور  تعترب  العبادي 
العراقية وتطالبها دوماً بسحب قواتها يف حني أن 
تركيا تعترب وجودها قانونياً استناداً لقرار مجلس 
األمن 2249 لسنة 2015، كام أن اتفاقية لوزان 
العسكري  الوجود  تدعم   1926 1923وأنقرة 

الرتيك يف العراق كام يراه اردوغان. 
أعترب  الخزعيل  الشعبي قاسم  الحشد  قادة  أحد 
معركة املوصل ”ثأراً وانتقاماً من قتلة الحسني، 
ألن هؤالء األحفاد من أولئك األجداد“فيام قال 
العراقي  والجيش  العبادي  بأن  الجزائري  حامد 
والحشد الشعبي يأمترون بأوامر قاسم سليامين، 
رؤيته  عن  مراراً  أفصح  فقد  املاليك  نوري  أما 
اآلن  مايحدث  أن  معتقداً  لألحداث  الطائفية 
بني  مواجهة  وأنه  يحدث  كان  ملا  استمرار  هو 
ترصيحات  هي  الحسني.  وأنصار  يزيد  أنصار 
تكشف بشكل أو بآخر املرجعية وأبعاد املعركة 
الطائفية، كام أن رفض الوجود الرتيك يف األرايض 
العراقية ماهو إال رفض إيراين عىل لسان العبادي 

والجعفري واملاليك. 
بالقضاء  وعد  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس 
أول  يف  االرهاب  واقتالع  الدولة  تنظيم  عىل 
يناير، هل هذا  األبيض يف20  بالبيت  له  خطاب 
أحداث  مواجهة  يف  ترامب  منهجية  أن  يعني 
هل  أوباما،  عن  تختلف  سوف  الدامية  املنطقة 
برية  قوة عسكرية  يرسل  أنه سوف  يعني  هذا 

إن  أو  جديد  رصاع  يف  أمريكا  واقحام  للعراق 
االرهاب  ملحاربة  العسكري  االسالمي  التحالف 
والذي تقوده السعودية وتركيا جزء منه سوف 
بعد  ترامب خصوصاً  رغبة  لتنفيذ  األداة  يكون 
يد  عىل  الحزم  عاصفة  يف  تحقق  الذي  النجاح 
اإلمارات. وشقيقتها  السعودية  العربية  اململكة 

ملوجة  حد  وضع  ترامب  يستطيع  سوف  هل 
انتقادات وسائل االعالم األمريكية حيال تعاطيها 

مللفات املنطقة. 
ال شك ان نجاح الحشد الشعبي أو تنظيم الدولة 
يف املوصل قد يسبب تهديد أمني لدول املنطقة، 
وخاصة املجاورة للعراق، وترصيح نوري املاليك 
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Who is a leading training systems integrator 
offering comprehensive naval training solutions?
We are.
CAE is leveraging its global experience and expertise as a training systems integrator to offer naval forces 

turnkey training solutions, such as the Naval Training Centre we are developing for the UAE Navy. 

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

milsim@cae.com        @CAE_Defence cae.com

CAE – Your Worldwide Training Partner of Choice

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

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

املمكنة، ومن األمثلة عىل ذلك مركز التدريب البحري الشامل لسالح البحرية اإلماراتية الذي نعمل عىل تطويره حالياً.

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

CAE – رشيككم العاملي املفّضل لخدمات التدريب
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هذا  عليها  يقوم  مبادئ  عدة  التقرير  واقرتح 
التنوع الثقايف الخالق عىل النحو التايل:

للسلوك  معيارا  باعتبارها   : اإلنسان  حقوق  ـ 
الدوىل ، بل وعىل املستوى القومى والوطنى .

املصري ىف  تقرير  لحق  كمفهوم   : الدميقراطية  ـ  
الثقافة املدنية لكل الشعوب .

مبادىء  تأكيد  يف  املدين  املجتمع  دور  ـ  
ودعم   ، اإلنسان  حقوق  وقيم   ، الدميقراطية 

املشاركة ىف صنع القرار .
ـ  حامية األقليات: حيث يجب أن يتمتع أعضاء 
األساسية،  والحريات  الحقوق  بنفس  األقليات 
ودعم التسامح والتعايش وتشجيع التنوع الثقايف.

ـ  االلتزام بحل الرصاعات سلام وعدالة التفاوض: 
فالتكاليف االقتصادية واالجتامعية وتبديد املوارد 
حدود  يتجاوز  املسلحة  الرصاعات  يف  املحدودة 
مجرد  ليست  السالم  ثقافة  فان  لذا  املعقول، 
نظرية أو مجموعة من املبادىء، بل هي عملية 
تبنى عىل دعم التفاوض املبارش لحل الرصاعات ، 
وفضح املصالح التي تكمن وراء تكديس األسلحة.

ـ  املساواة بني األجيال: فكل جيل يعترب مستخدما 
لرتاث البرشية الطبيعي والثقايف املشرتك، وحارسا 
املستقبل  ألجيال  يرتك  أن  يجب  وبالتايل  عليه، 
نفس الفرص التى حظى بها الجيل الحارض، ورمبا 
كانت الحضارة الحديثة ىف حاجة اىل التعلم من 
التى تنظر اىل األفراد واألجيال  الثقافات املحلية 

باعتبارهم أعضاء ىف سلسلة عائلية واحدة.
بدولة  السكانية  الرتكيبة  يف  النظر  ميعنى  ومن 
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اإلمارات العربية املتحدة يدرك للوهلة األوىل أن 
هناك تنوعا ثقافيا واسعا، بقدر تعدد الجنسيات 
رضورة  يفرض  وهذا  االجتامعية.  والخلفيات 
التسامح  تعزز  وآليات  تصورات  عن  البحث 
كل هذه  بني  العالقات  لضامن رسيان  والتفاهم 
تفاعل  عرب  ويرس،  بسهولة  البرش  من  األشتات 

الثقافات داخل املجتمع.
يف  الوافدة  العاملة  دور  عن  له  دراسة  ففي 
التنمية االقتصادية بدول الخليج يقول د. هكتور 
مورادا، الذي عمل مستشارا لعدد من املؤسسات 
أن  شك  "ال  والتنمية:  العاملة  مجال  يف  الدولية 
لدول  التعاون  مجلس  دول  مواطني  من  الكثري 
فيها  التي  منازلهم  يف  ترعرعوا  العربية  الخليج 
من  كثريا  التقوا  أنهم  بد  وال  وافدات،  خادمات 
املعلمني أو املوجهني أو اإلداريني الوافدين خالل 
والثانوي وما بعدهام،  التعليم األسايس  مرحلتي 
مع  تواصل  عىل  حاليا  منهم  املوظفني  أن  كام 
مختلف العامل الوافدين، سواء كانوا مرؤوسني أو 
رشكاء عمل أو رؤساء لهم، ومن املؤكد أن الذين 
حصل  الذي  التغيري  شهدوا  قد  منهم  تقاعدوا 
التي  للمنطقة،  الثقافية  ـ  االجتامعية  البيئة  يف 
الذين  الوافدين،  من  ضخمة  أعدادا  استقبلت 
يعملون يف منازلهم ومؤسساتهم ومزارعهم. لقد 
الوافدون، وعىل مدى فرتة طويلة  العامل  شارك 
إن  حتى  املنطقة،  تطوير  جهود  يف  الزمن،  من 
بعضهم وافته املنية عىل أرض الخليج، وعاد قسم 
يعيدوا  أو  ليتقاعدوا  أوطانهم،  إىل  منهم  أكرب 

تأسيس أعامل جديدة لهم، ولكن القسم األعظم 
بقي يعمل يف املنطقة". 

دولة  يف  اآلسيوي  الثقايف  الحضور  أن  شك  وال 
من  كبريا  حدا  بلغ  املتحدة  العربية  اإلمارات 
التمكن وراح يتحول مع الزمن، مبا ينطوي عليه 
من عادات وتقاليد وأمناط فكر، إىل عنرص مضاف 
يف  هضمها  يتم  حني  الخليجية،  العربية  للثقافة 
املوروث الثقايف الخليجي، عىل غرار ما جرى يف 
ساهم  حني  اإلسالمية  ـ  العربية  الحضارة  مطلع 
ما  بالد  وسكان  واألتراك  الفرس  من  العرب  غري 
بشكل  اإلسالمي،  الحضاري  املنتج  يف  النهر  وراء 
كبري، أفاد العرب أنفسهم، وأعطى حضارتهم التي 
دارت شكالً ومضموناً حول اإلسالم عمقاً ورسوخاً 

ظاهراً. 
الثقايف  املجال  الستغالل  يتنامى   اتجاه   وهناك 
املشرتك بني الخليج وآسيا، مبا يحافظ عىل صورة 
أو  جروح  دون  من  جلية  اآلخر  لدى  منهام  كل 
خدوش، ومبا يصون الطابع الوطني الصحيح لكال 
املنظم  التشويه  امتداد  دون  ويحول  الطرفني، 
نشاط  جراء  اآلسيويني،  نظر  يف  العربية  للصورة 
القوى املعادية للعرب، التي تبذل جهداً مفضوحاً 

لربط اإلرهاب بالعرب واملسلمني.
نسيج  يف  تغلغلوا  الهنود،  خاصة  اآلسيويني،  أن 
دوراً  يلعبون  وباتوا  وحياتها،  الخليجية  األرسة 
يتوازى  التنشئة االجتامعية،  ملموساً يف عمليات 
الجسدي  والحضور  االقتصادي،  دورهم  مع 
لآلسيويني يف اإلمارات بهذه الكثافة يواكبه حضور 

الحياة  للعيان يف تفاصيل  ثقايف طاغ لهم، يظهر 
اليومية باملدن الخليجية. فاللغة املستعملة للبيع 
والرشاء والتواصل اليومي هي خليط من العربية 
اآلسيوية  اللغات  وبعض  واإلنكليزية  واألوردية 
الخليط  بهذا  تنطق  املحالت  والفتات  املحلية، 
ومنها  األجنبية،  املدارس  وهناك  املتجانس.  غري 
أبناء  لتعليم  البداية  يف  أقيمت  التي  اآلسيوية، 
الجاليات الوافدة من آسيا وغريها، لكنها متكنت 
مبرور األيام من أن تستقطب التالميذ الخليجيني 

أنفسهم.
يف أبوظبي مثاين دور سينام، تعرض أفالماً آسيوية 
يف نهاية األسبوع. ويف ديب توجد إحدى عرشة دار 
وتشهد  هندية.  أفالماً  تعرض  منها  مثان  سينام، 
واملجالت  للصحف  هائالً  توزيعاً  الخليج  بلدان 
أنفسهم  اآلسيويني  قيام  عىل  عالوة  اآلسيوية، 
إضافة  باسمهم،  ناطقة  ونرشات  بإصدار صحف 
إىل برامج إذاعية وتلفزيونية مينع حتى املواطن 

من التدخل والتأثري فيها.
تنوع   الشوارع  يف  يسري  من  عني  تخطئ   وال 
الطعام  روائح  يشم  من  أنف  تغفل  وال  األزياء، 
أنها  الظهرية  املنبعثة من املطاعم واملنازل وقت 
متثل تشكيلة من مطابخ شتى، ترتاوح بني الطعام 
الهندي املشبع بالتوابل الحارة، والطعام الخليجي 
(البوفيهات  يف  بجالء  األمر  ويظهر  الدسم، 
األنواع  تبدو  حيث  الفنادق،  يف  املفتوحة) 
العديدة من األطعمة شاهداً عىل تنوع ثقافات 

من يعيشون يف بلدان الخليج أو يزورونها. 
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املنازل  أبواب  عىل  اآلسيوية  الثقافة  تقف  وال 
املواطنني  أعني  باقتحام  مكتفية  الخليجية، 
واملنتديات  الشوارع  يف  وأفكارهم  وأذواقهم 
العامة، بل تدخل إىل صميم األرسة الخليجية، من 
خالل خدم املنازل، الذين يتوزعون بني املربيات 
والخادمات والسائقني. فاملربيات يؤثرن يف مجمل 
عليها  ينشأ  التي  والقيم   والتقاليد  العادات 
والطقوس  الشعائر   فيها  مبا  الصغار،  األطفال 
أمناط  واإلنسانية، ومختلف  العاطفية  والعالقات 

السلوك من ملبس ومأكل وطريقة ترصف. 
االندماج  هذا  من  اإلمارات  دولة  تعزز  ورمبا 
محددة  إجراءات  خالل  من  مستقبال  الثقايف 
الخليج  إىل  القادمني  عىل  االشرتاط  قبيل  من 
ميكن  التي  العربية  باللغة  البسيطة  ولو  املعرفة 
تعميقها وتطويرها بالعيش وسط العرب، خاصة 
واملقاهي  واملطاعم  املحالت  أصحاب  إلزام  بعد 
وغريها بوضع الفتاتهم باللغة العربية إىل جانب 
اإلنجليزية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تستهدف 
بأسعار  العربية  اللغة  قواعد  اآلسيويني  تعليم 
يك  لهم،  اإلسالم  مبادئ  لرشح  وأخرى  زهيدة، 
يتعرفوا إىل هذا الدين عن كثب، بدالً من الصور 
املغلوطة واملشوهة التي يستمدونها من مصادر 

أخرى.
البادي:  وهنا يقول يقول األديب اإلمارايت سعيد 
ثقافتنا  من  تنبع  إمارايت  كشعب  "ترصفاتنا 
ميارسها  عندما  كذلك  تصبح  والعادة  وعاداتنا، 
الناس مرارا وتكرارا، حتى تصبح عادة مجتمعية. 
ونحن تربينا عىل ثقافة التسامح. ورمبا كانت تلك 
األحيان،  من  كثري  يف  اآلخر  مع  للتعامل  وسيلتنا 
إىل أن صار ذلك جزءا من شخصية اإلمارايت التي 

تفرض حضورها واحرتامها بني شعوب العامل".
وتصوراته  املجتمع  حدود  عند  هذا  يقف  وال 
ومصالحه، إمنا الدولة أيضا متفهمة لهذا الوضع، 
خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  أقوال  وهناك 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
املتحدة تبني انحيازه لهذا التنوع  الثقايف الخالق 

يف كافة املجاالت: ومن بني هذه األقوال: 
واملعارف  الحديثة  بالعلوم  التزود  يجب    " ـ 
الواسعة واإلقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة 
عىل طرق كافة مجاالت العمل حتى تتمكن دولة 
نقلة  تحقيق  من  الثالثة  األلفية  خالل  اإلمارات 

حضارية واسعة". 
ونحن  الثالثة  األلفية  دخول  يف  نجحنا  لقد   " ـ  
أكرث ثقة بالنفس وأكرث قدرة واستعداًدا للتفاعل 
مقدمتها  ويف  العاملية،  املستجدات  مع  اإليجايب 

وثورة  الجديد،  العاملي  االقتصادي  النظام 
املعلومات واالتصاالت ، وانفتاح األسواق، خاصة 

مع بدء رسيان قوانني منظمة التجارة العاملية ".
ليس  أنه  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  ثبت  إنه    " ـ 
مبقدور أية دولة منفردة مهام بلغ شأنها ، ومهام 
بلغت مواردها أن تواجه بنجاح تحديات العرص 
تقنية  مجال  يف  املتسارعة  وإفرازاته  الحديث، 
االقتصادي  لالنفتاح  باستنارة  إال  املعلومات، 

والبناء االجتامعي واالزدهار العلمي والثقايف" . 
أندراوس  القديس  كنيسة  مبنى  تدشني  وأثناء 
الجديد بأبوظبي، عرب الشيخ نهيان بن مبارك أمام 
الثقايف  التنوع  لقضية  الدولة  إدراك  املصلني عن 
تؤمن  اإلمارات  دولة  قيادة  "إن  قال:  تلك، حني 
والتعايش  واالعتدال  التسامح  بقيم  راسًخا  إميانًا 
الثقايف والحضاري ونبذ عوامل الفرقة والتعصب 
بني الشعوب، ما جعل من مجتمعها أمنوذًجا رائًدا 
للسامحة والتعايش اإلنساين واحرتام قيم وعقائد 
بأن  راسًخا  إميانًا  نؤمن  كام  وثقافاتهم،  اآلخرين 
يكون  الذي  املجتمع  هو  نجاًحا  األكرث  املجتمع 
لتحقيق  متساوية  فرًصا  الناس  جميع  لدى  فيه 
دولة  احتضان  كبرش..إن  الكاملة  إمكاناتهم 
اإلمارات لجنسيات مختلفة، تعيش مًعا بانسجام 
والكنائس  املساجد  يف  بحرية  شعائرها  ومتارس 
قوة  مصدر  يشكل  العبادة،  دور  من  وغريها 
للبالد، واستضافة خليط من الجنسيات واألعراق 
واألديان واللغات والثقافات املختلفة يف اإلمارات 
ال يهدد ثقافتنا العربية التقليدية، بل يُكسبنا قوة 
لجنسيات مختلفة  اإلمارات  .واحتضان   . وفرصة 
شعائرهم  وميارسون  بانسجام  معا  يعيشون 
دور  من  وغريها  والكنائس  املساجد  يف  بحرية 
أن  إىل  مشريًا  للبالد  قوة  مصدر  يشكل  العبادة 
استضافة خليط من الجنسيات واألعراق واألديان 
واللغات والثقافات املختلفة يف اإلمارات ال يهدد 
ثقافتنا العربية التقليدية بل يكسبنا قوة وفرصة 
الظهار أفضل ما ىف ثقافتنا للعامل  .. نرحب بتنوع 
السكان من الرجال والنساء الذين يساعدون يف 

الحفاظ عىل اإلثراء الثقايف".
معجبا  كورشان  فقري  الفرنيس  الكاتب  وبدا 
باإلمارات  الثقايف  التنوع  عىل  القائم  بالتسامح 
الذين  الوافدين  من  املاليني  حضور  ظل  يف 
يشاركون يف بناء اقتصاد البالد وينتمون إىل دول 
وديانات متعددة. فعقب زيارة لإلمارات بدعوة 
من  عددا  والتقى  لإلعالم  الوطني  املجلس  من 
املسؤولني فيها، رأى يف مقال كتبه مبجلة "يل كاييه 
إن  "دفــــــاتر اإلسالم"  دو لسالم" تحت عنوان 

باعتبارهام  إليهام  األنظار  شدتا  وديب  أبوظبي 
وجهات قوية يف رجال األعامل ومن أجل تشكيل 
الدولة اعتمدت اإلمارات عىل عنرصين قويني من 
متيز  التي  الضيافة  تقاليد  وهام:  الهوية  عنارص 

القبائل العربية والدين اإلسالمي. 
مستوى  عىل  الضخمة  الحاجيات  تلبية  إن 
اللبنات  ووضع  الكفاءات  ولتوفري  التحتية  البنى 
األساسية لكل الخدمات الرضورية للسري الفعال 
املتحدة  العربية  اإلمارات  جعلت  التقدم  نحو 
تعمد إىل جلب عدد كبري من الوافدين القادمني 
اقتصادها  للمشاركة يف نهضة  من دول متعددة 
هذا  يف  بظاللها  ترخي  العربية  التقاليد  أن  غري 
البلد، ذلك أن كلمة "املهاجر" نادرا ما تستعمل 
فكل الشخصيات املؤثرة التي التقاها يف أبوظبي 
عاصمة اإلمارات من وزراء إىل مستشاري الدولة 
ال يستعملون كلمة مهاجر أبدا تحت تأثري تقاليد 
الضيافة فهم يحبذون استعامل كلمة "الضيوف" 
احرتام  يتم  ولذلك  كبري،  احرتام  للضيوف من  ملا 
تسامح  إلبراز  الوافدين  وتنوع  ثقافات  اختالف 

الدولة الديني مع اتباع الديانات األخرى. 
والتقاليد  واالنفتاح  الضيافة  فإن  هنا  ومن 
أقامت  التي  القوية  الدعامات  تشكل  اإلسالمية 
مناخ  ظل  يف  عليها  مجتمعها  اإلمارات  دولة 
متوتر بسبب الحروب التي تهز املنطقة وبسبب 
من  أماكن  عدة  يف  املنترشة  التكفريية  الدعاية 
مجتمعيا  منوذجا  بذلك  اإلمارات  وتشكل  العامل 
حديثا يحافظ يف الوقت ذاته عىل تراثه اإلسالمي 

الراسخ.
التنوع  القامئة عىل  التسامح  لها عن  ويف شهادة 
الثقايف والديني يف اإلمارات تقول الكاتبة نادين 
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صوت  عىل  فجرا  أستيقظ  اإلمارات  "يف  البدير، 
أجوب  ثم  الحي.  مؤذن  صوت  أعشق  األذان. 
مسجد  عن  يفرقها  كنيسة  فتصادفني  الشوارع 
مجاور شارع صغري. تدعوين صديقتي إىل زفافها 
أو  ما ال يقل عن ستة  بكنيسة، يحرضه  املنعقد 
يف  معبد  وللهندوس  معبد  للسيخ  أديان.  سبعة 
العام 1902م. يف اإلمارات أقىص سؤال  ديب منذ 
يطرحه أحدهم من أي بلد أنت؟ ال أحد يستفرس 
عن دينك أو معتقدك أو طائفتك أو قبيلتك.. ال 
هوية  هي  هنا  الجامعة  فالهوية  يكرتث.  أحد 

العمل والنجاح وإثبات الوجود". 
يعيشون  ممن  لكثريين  الفرصة  تتاح  ال  ورمبا 
عن  يعربوا  أن  الوافدين  من  اإلمارات  أرض  عىل 
وقيم  لصيغ  واغتباطهم  بالتسامح،  شعورهم 
يف  بها  ميرون  التي  املختلفة  والتجربة  التعايش، 
اإلمارات يف سباق تنوع ثقايف كبري. ورمبا نجد يف 
حوار الشاعرة املكسيكية أنخليكا سانتا أوليا مع 
صحيفة "االتحاد" ما يعرب عن هذه الحالة بدقة.

فحني سئلت: ما الذي جاء بك للعيش يف اإلمارات 
العربية املتحدة، وماذا تفعلني اآلن؟

يعمل  التي  لعائلتي  كمرافقة  جئت  أجابت: 
أقوم  رعايتهم،  جانب  وإىل  هنا،  أفرادها  بعض 
واهتاممي  باختصايص  تتعلق  أخرى  بأنشطة 
وتاريخ،  لغة  ومدرسة  كاتبة  املكسيك  يف  فأنا 
إطار  ضمن  ذلك  مامرسة  متابعة  أحاول  لذا 
الجالية  اإلسبانية، خاصة  تتحدث  التي  الجاليات 
واألنشطة  اللغة  بتدريس  فأقوم  املكسيكية، 
اإلرشاف  املثال،  سبيل  عىل  منها،  التي  الثقافية 
صغرية  مجموعة  للقراءة،  ورشة  أو  تجمع  عىل 
من النساء املكسيكيات نقوم من خاللها بقراءة 
والعربية  الالتينية  اآلداب  من  كتب  ومناقشة 

إيجابيات  األمر  ولهذا  اإلسبانية.  إىل  املرتجمة 
األم  الثقافة  مع  والتواصل  املحافظة  منها  كثرية، 
من جهة، والتعرف أكرث عىل الثقافة التي نعيش 
بني ظهرانيها من جهة ثانية. أعتقد بأنه ما دمنا 
التعلم  نحاول  أن  يجب  املكان،  هذا  يف  نعيش 
منه وعنه قدر اإلمكان، واألدب هو وسيلة رائعة 
الفراغ  لوقت  استثامر  أنه  كام  للتعلم،  وممتعة 
لتوسيع مساحة  بأنشطة مغذية ومنتجة. أسعى 
واالنسجام  والتمتع  والتطور  لقارئايت  التعايش 
املستقبل  ويف  الجديدة.  بيئتهن  مع  نية  بحسن 
القريب، سأبدأ بتشكيل مجموعة لتعليم الكتابة 
اإلبداعية، فقد طلب مني ذلك العديد من نساء 
وأعمل  تهمني  التي  األشياء  هي  هذه  الجالية. 
الصحية،  والحياة  والسينام  الفن واألدب  ضمنها. 
اآلخر  معرفة  ويعزز  للعيش،  للبناء،  يخدم  ما 

ومعرفة الذات.
وحني سئلت:  ما الذي أعجبك يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة؟
التعددية  األمان،  البلد:  هذا  يف  أحب  أجابت: 
الشمس،  البحر،  الَعمل،  النظافة، فرص  الثقافية، 
املأكوالت العربية، الزيتون والتمور وغريها. أحب 
العامل  ثقافة  من  كجزء  وهي  ثقافتهم،  يف  الكثري 
ثقافة قدمية وعريقة وواسعة،  التي هي  العريب، 
تعرفت فيها عىل بعض مالمح جذور ثقافة بلدي 
القادمة من هذا الجانب من العامل. وجدت بأن 
الحرف  بعض  األطعمة،  بعض  مثل؛  هنا،  أصولها 
املعامرية،  املعامل  وبعض  السرياميك  اليدوية، 
الكثري  إن  اللغوي، حيث  اإلرث  الحال،  وبطبيعة 
من الكلامت اإلسبانية أصلها عريب. أحب التمتع 
بالنظر إىل الخط العريب، اللغة العربية املكتوبة، 
ألنها جميلة جداً. وإن كنت ال أفهمها، فاالستمتاع 

اإلمارات  يف  أحب  فهم.  إىل  يحتاج  ال  بالجامل 
بهويتهم  الناس  وفخر  واعتزاز  متسك  قوة  أيضاً 
الرتجامت  من  املزيد  وجود  وأمتنى  اإلماراتية.  
أمتنى  كام  واإلمارايت،  العريب  لألدب  اإلسبانية 
التعرف أكرث عىل الوسط الثقايف والفني اإلمارايت، 
خاصة النساء املبدعات، كيف يفكرن، دوافعهن 
للكتابة، املواضيع التي تشغلهن، وكيف هي حياة 

امرأة كاتبة إماراتية.. وما إىل ذلك.
العيش  تجربة  لك  أضافت  ماذا  سئلت:   وحني 

يف اإلمارات؟
حيث  من  الكثري  يل  أضافت  املعرفة،  أجابت: 
معرفة اآلخر ومعرفة نفيس، علمتني أن التسامح 
هو السبيل األفضل للعيش املشرتك. وأدركت من 
بأنني قوية، أقوى مام  خالل هذه التجربة أيضاً 
كنت أتصور نفيس، وأستطيع السري يف أي مكان 
يف العامل دون أن أنىس جذوري، والشعور بالفخر 
الثقافات  من  الكثري  تعلمت  وبلدي،  بنفيس 
األخرى، ولكن مهام ابتعدت بنا الطرق، وتغريت 
األرايض تبقى محبة األرض األوىل التي نولد فيها 

سارية يف الدم والقلب. 
وحني سئلت: هل كتبت أو تنوين كتابة يشء عن 

هذه التجربة؟
أجابت: نعم، لقد كتبت منذ بداية وصويل إىل هنا 
بعض ما أحسست أنه يتفاعل يف روحي وتحتاج 
العيش،  تعني  الكتابة  يل  فبالنسبة  عنه،  التعبري 
الحياة. وأينام كنت فأنا بحاجة إىل الكتابة. لقد 
كتبت العديد من القصائد والقصص. واآلن لدي 
تُرجم  والعربية،  اإلسبانية  باللغتني  جاهز  ديوان 
العرب،  املثقفني  من  عزيزين  صديقني  قبل  من 
وهو بصيغة القصائد القصرية (الهايكو)، آمل أن 
فرصة ملشاركة  يكون  قريباً، يك  أمتكن من نرشه 
ألصدقايئ  ميكن  خالله  فمن  به،  هنا  الناس 
من  يشء  عىل  قليالً  ولو  يتعرفوا  أن  اإلماراتيني 

تجربتي، من روحي وثقافتي.
بدولة  الجديدة  األمريكية  السفرية  وزادات 
هذا  عىل  ليف  باربرا  املتحدة  العربية  اإلمارات 
حني قالت: " تسامح اإلمارات وتفهمها للثقافات 
األخرى جعلها محط إعجاب شديد .. ما وجدته 
االعتدال  هو  هنا  الوطنية  الشخصية  يف  مثريا 
العميق الذي يقوم عىل (عش ودع غريك يعيش)، 
الرتحيب يب وبعائلتي،  ووجدت هذا عالمة عىل 
يف  الضخم  األمرييك  باملجتمع  مرحبا  ووجدته 
ويف  هنا  الثقافة  يف  مهم  ملمح  وهذا  اإلمارات. 

منطقة الخليج".
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تركزت منهجية تلك الدراســة يف تتبع التغريدات 
التــي تؤيــد «داعــش» أو تعارضها عــىل موقع 
«تويــرت»، يف الفرتة مــن أول يوليو 2014، وحتى 
30 أبريــل 2015، حيث أمكن رصــد 23 مليون 

تغريدة، صادرة عن 771 ألف حساب.
ورغم أن عدد التغريدات التي اعتربتها الدراســة 
مؤيدة لـ «داعش» مل يتجاوز 4.5 ماليني تغريدة، 
يف مقابــل 18.8 مليــون تغريــدة معارضة، فإنه 
يبــدو أن أثر التغريدات املؤيــدة كان أكرب وأكرث 

فاعلية.
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يعتقد الباحثون الذين أجروا الدراســة أن أسباب 
فاعلية التغريدات املؤيدة تكمن يف وتريتها، وسبل 
الرتويج اإللكــرتوين لها، عرب اســتخدام التقنيات 
الحديثــة، ويف هــذا الصدد وجدت الدراســة أن 

الحســاب املؤيد يصــدر نحو 60 تغريــدة يومياً 
يف املتوســط، مقابل 40 تغريدة فقط للحســاب 

املعارض.
يبدو أن دوالً وأجهزة اســتخبارات عاملية أدركت 
الخطــر املتولد عــن إتقان «داعش» الســتخدام 
مواقع التواصل االجتامعي يف أنشــطتها اإلرهابية 
منذ ســنوات؛ ففي أكتوبر من العام 2014، حل 
الجــرنال جون آلني، املنســق األمــرييك للتحالف 
الدويل ضد «تنظيم الدولة اإلســالمية» (داعش)، 
ضيفــاً عىل الكويــت، لحضور اجتــامع بني دول 
التحالف، بشــأن تنســيق الجهود ضــد الدعاية 

اإلعالمية لإلرهابيني.
ومن بني مــا قاله الجــرنال األمرييك عىل هامش 
هذا االجتامع إن دول التحالف نجحت يف تكبيد 
«داعــش» خســائر كبرية عــىل مســتوى العتاد 
واألفــراد، لكنهــا أخفقت يف مواجهته يف ســاحة 

«اإلنرتنت»، بعدما اعتــرب أن هذا التنظيم ميتلك 
«ماكينة دعائية رهيبة».

ميتلــك «داعش» اســرتاتيجية إعالميــة متكاملة، 
وتلك االسرتاتيجية تحول القدرات االتصالية التي 
ميتلكها التنظيم إىل «أداة قتال رئيســة»، وميكن 
القــول إن تلك األداة بالذات هــي األكرث فاعلية 
ونجاعة بني الوســائل املختلفة التي يســتخدمها 

لتحقيق أهدافه.
أوضحــت دراســات عديــدة حجــم املنظومــة 
اإلعالميــة/ الدعائية التي يســتخدمها «داعش»، 
وتنــوع وســائلها، وبــات من املعــروف أن تلك 
املنظومة تشــكل آليــة للدعاية، واالســتقطاب، 
والتجنيد، واالتصال امليداين، والتعبئة، والتدريب، 
وإصدار التكليفات، وصــوالً إىل تنفيذ العمليات 

اإلرهابية.
إن االعــرتاف بخســارة الحــرب اإلعالميــة ضد 
«داعش» مدخــل جيد لتقيص أســباب اإلخفاق 
ومحاولــة تجاوزها، لكنه يشــري، يف الوقت ذاته، 
إىل قصور خطري؛ إذ يــيش بأن هذا التنظيم قادر 
عىل االستمرار وتحقيق املكاسب، يف امليدان الذي 

يشكل نصف ساحة املعركة.
يقول الخبريان الدوليان «فيليب ســيب»، و»دانا 
جانبــك»، يف كتابهام «اإلرهــاب العاملي واإلعالم 
الجديد»، إن عدد املواقع اإللكرتونية التي تخدم 
الجامعــات اإلرهابيــة فاق 50 ألــف موقع، وأن 
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تلــك املواقــع ال يقترص دورها عىل االســتقطاب 
والتجنيــد، ولكنها تقوم أيضاً بالتنســيق امليداين، 
والتدريب، وجمع املســاعدات املالية، فضالً عن 

أنشطة الدعاية.
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ويف دراســة بعنوان «القوى الخفيــة لـ (داعش) 
يف اإلعالم الجديد»، أجرتها جامعة امللك ســعود، 
تحت إرشاف الدكتور مطلق املطريي، أثبت فريق 
البحث أن النســبة األكرب مــن األعضاء الجدد يف 
التنظيــامت اإلرهابيــة تم تجنيدها عرب شــبكة 

«اإلنرتنت».
تتفق تلك النتائج مع ما أوضحته دراسات غربية 
عديــدة مــن أن 80% مــن األعضــاء الذين يتم 
تجنيدهم لالنضامم إىل «داعش» يف أوروبا يأتون 

عرب «اإلنرتنت».
ويذهــب جيف باردين، الخبري يف قضايا اإلرهاب 
الرقمي، إىل ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يؤكد أنه قام 
بدراســة األنشطة اإللكرتونية ملجموعات إرهابية 
عىل مدى مثاين ســنوات، ليلخص إىل أن «داعش» 
يجند شــهرياً أكرث مــن 3400 عنرص عرب حمالت 

إلكرتونية.
ويفــرس نيك أوبرايــان، الرئيس الســابق لوحدة 
مكافحة اإلرهاب يف الرشطة الربيطانية، أســباب 
النجاح الباهر لـ «داعش» يف اســتخدام وســائل 

التواصــل االجتامعــي، بقولــه: «إنهــا وســيلة 
تكنولوجية رخيصة الثمن، ويسهل التحكم فيها، 
ســواء من مغارة يف جبال أفغانســتان، أو من أي 
مقهى يف أي مدينة، قرب حاسوب مرتبط باألقامر 

االصطناعية... فالتغريدة ال تكلف شيئاً».
مثة محــاوالت أكرث جرأة جرت مــن أجل تقيص 
األساليب التي يســتخدمها «داعش» يف اصطياد 
أعضاء جدد؛ مــن بينها تلك املحاولة التي قامت 
بهــا الصحفية الفرنســية آنا إيريــيل، من خالل 
كتابها املهم: «يف جلــد جهادي... صحفية صغرية 
تدخل شــبكة التجنيد يف (داعش)»، والصادر عن 

دار «نيويورك هاربر كولينز»، يف 2015.
فقــد انتحلــت آنــا، كام تقــول، شــخصية فتاة 
فرنســية صغرية تسعى إىل االنضامم لـ «داعش»، 
وتواصلــت إلكرتونياً مع من وصفته بأنه «قيادي 

عسكري مقرب من البغدادي».
تلخص الصحفية الفرنســية تجربتهــا بالقول إن 
القيــادي «الداعيش» املفرتض بدأ معها بإغراءات 
االنضامم إىل التنظيم، والعيش كـ «مســلمة حقة 
يف البلد املســلم الوحيد، عوضاً عن البقاء يف ديار 
الكفــر»، قبل أن يعرض عليها الــزواج، ويجذبها 
بالحديث عن «حيــاة مهمة، تتحقق من خاللها، 

يف أجواء من املغامرة».
من جانبي، سأسعى يف السطور املقبلة إىل محاولة 
رشح الخطــوات التي يتبعها ناشــطو «داعش»، 
الســتقطاب مجندين جدد، عرب وسائط التواصل 
االجتامعي، استناداً إىل متابعة دقيقة لبعض تلك 

املواقع، وما يرشح من شهادات املتفاعلني معها.
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تتجســد الخطــوة األوىل يف «البحــث»؛ إذ تقوم 
العنــارص الفعالــة يف «داعــش» بعمليات بحث 
واســعة عــرب املواقــع والحســابات واملنتديات، 
لتصطاد مســتخدمني يظهر مــن أقوالهم واملواد 

التي يبثونها أنهم مؤهلون للتجنيد.
أمــا الخطوة الثانيــة، فيمكن تســميتها بخطوة 
«الفــرز»، إذ يتــم التأكــد مــن هويــات هؤالء 
املســتخدمني عــرب وســائل تقنيــة ومــن خالل 
تحليل محتوى مســاهامتهم، وحني يقع االختيار 
عىل بعــض هؤالء املســتخدمني، تبــدأ الخطوة 
الثالثــة، والتــي تتمثــل يف «االختبــار»؛ إذ يتم 
تصميم اختبــارات معينة، لضــامن أهلية هؤالء 
املرشــحني لالنضامم إىل «داعــش». وتعتمد تلك 
االختبارات عىل توجيه أسئلة معينة، تتصل مبدى 
استعدادهم لالنخراط يف «حياة الجهاد»، وصالبة 

مواقفهم إزاء مجتمعاتهم وأنظمة الحكم فيها.
وتتعلــق الخطوة الرابعة يف هــذا الصدد بعملية 
«التأويل»؛ إذ يقــوم العنرص «الداعيش» املكلف 
بتجنيد العنارص الجديدة بتأويل اآليات القرآنية، 
واألحاديــث النبويــة، بشــكل يلــوي معانيهــا، 
ويجعلها مواتية للتفكــري «الجهادي»، كام يقوم 
بتأويــل مواقف الــدول والجامعات والتنظيامت 
املعاديــة للتنظيــم، بشــكل يشــيطنها جميعاً، 

ويضمن والء كامالً من قبل املرشح للتجنيد.
تشــري دراسات عديدة أجريت يف شأن «الخطاب 
الداعــيش» إىل أن هــذا الخطــاب يتمتع بدرجة 
جاذبيــة كبرية خصوصــاً للمراهقــني واملأزومني 
ومضطــريب التفكري، لكونه يركز عــىل «املفاصلة 

والحسم»، وميتلئ بالوعود واإلغراءات.
يف تلك األثناء، يكون العنرص املستهدف بالتجنيد 
قد أصبــح جاهزاً لتلقي العــرض؛ وهي الخطوة 
الخامســة املتعلقة بـ «التجنيــد»؛ إذ يتم الطلب 
مبارشة إىل العنرص املســتهدف برضورة االنضامم 
إىل «الدولة اإلســالمية»، وقد ترتافق تلك الخطوة 
بوعــود وإغــراءات ماليــة وجنســية ومعنوية، 

بحسب شخصية املستهدف.
تتعلــق الخطوة السادســة بعمليــات «التأهيل 
والتدريب» الالزمة لتعزيــز قدرات العنرص عىل 
التعامل مع السلطات واألجهزة الرسمية، وتلقينه 
بالتعليــامت األمنية املختلفة، فضالً عن التدريب 
التخصيص الــذي يتعلق باملجال الذي ســيعمل 
فيه، أو الخطط التي يجب أن يشرتك يف تنفيذها.

وتأيت الخطوة السابعة؛ وهي خطوة «التكليف»، 
ليتــم إخطــار العنرص املســتهدف، الــذي جرى 
تجنيــده، باملطلــوب منــه تحديداً، وقــد يكون 
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املطلــوب هو الســفر إىل ســورية، لالنضامم إىل 
التنظيم مبارشة، أو القيــام مبهام يف املكان الذي 

يعيش فيه، أو الذي يسهل أن ينتقل إليه.
يوضح لنا هذا العرض األسباب التي توفر قدرات 
اســتقطاب وتجنيــد مســتدمية للتنظيــم، وهي 
القدرات التي متكنه من الحشــد والتعبئة الحقاً 

لخوض معاركه اإلرهابية.
تتيح مواقع التواصل االجتامعي فرصة كبرية آللية 
التجنيد التــي تتبعها «داعش» ليك ترفد التنظيم 
بعنــارص متنوعة من بيئــات وخلفيات متعددة، 
كــام متنحه القــدرة عىل االنتشــار الجغرايف عىل 

رقعة كبرية يف مختلف دول العامل.
يتضح من هــذا العرض أن تلك العملية متكاملة 
مبا يكفي ليك تُفعل اسرتاتيجية استقطاب وتجنيد 
وتعبئة وتجهيز وتدريب وتنفيذ تامة، كام يتضح 
أيضــاً أن الحرب مــع «داعش» أصعــب من أن 

نكسبها، من دون أن نفقده ورقته الرابحة.
ويف هذا الصدد، فإن دراســة «راند» تضع بعض 
التوصيــات التــي تــرى أن العمل بهــا ميكن أن 
يحد من عمليات التجنيد واالســتقطاب الواسعة 
ملصلحــة «التنظيم»، فضالً عــن الدعاية وجذب 

األنصار واملتعاطفني.
تويص «راند» باســتخدام معــاريض التنظيم عىل 
«تويرت» منوذج «داعش» يف مقابل منوذج «تنظيم 

الدولة اإلسالمية».
لقد غريت «داعش» اســمها رســمياً يف 29 يونيو 
2014، مــن «تنظيم الدولة اإلســالمة يف العراق 
والشــام»، إىل «تنظيم الدولة اإلسالمية»، مع كل 
ما يحمله االسم الجديد من إغراءات عىل صعيد 
االتســاع الجغرايف، والرغبة يف ضم أتباع وأعضاء 
من مختلف املناطق يف الرشق األوســط والعامل، 

والتوسل بحلم «الدولة اإلسالمية».
إن اســتخدام منوذج «داعــش» ال ينجح فقط يف 
التعريض بهذا التنظيم والتنميط السلبي الساخر 
لــه، ولكنــه رضوري أيضــاً لتوحيــد القوى عىل 
«تويرت»، وبلورة «الهاشتاجات»، وسهولة البحث 

واالنضامم والتفاعل.
من بني وصايا «راند» أيضاً يف هذا الصدد رضورة 
تكثيف معاريض التنظيم لتغريداتهم، فقد أثبتت 
الدراســة أن معدل التغريد يبقــى عند تغريدة 
واحدة لكل معارض مقابل ســت تغريدات لكل 
مؤيــد، وهــو أمر يــؤدي إىل زيادة ملموســة يف 

املحتوى املؤيد مقابل املحتوى املعارض.
يجب أيضاً أن تواصل الحكومات املعنية جهودها 
يف غلق الحســابات املؤيدة للتنظيم، عرب تتبعها 
بدقة واهتامم، بالنظر إىل أن الكثري من الحسابات 

التي يتم إغالقها رسعــان ما تعاود الظهور تحت 
أسامء جديدة.

تــويص «رانــد» أيضــاً بإقامــة دورات تدريبية 
للناشطني يف مواجهة التنظيم، وبقية املجموعات 
اإلرهابيــة، عىل مواقع التواصــل االجتامعي، ألن 
تلك الدورات ســتمكن هؤالء من تعزيز املحتوى 
الذي يتم بثه عرب الشــبكة، عــرب األدوات التقنية 

الحديثة.
ال ميكــن أن تنجــح جهــود التصــدي للحركات 
اإلرهابيــة، وعــىل رأســها «داعش»، مــن دون 
مواجهــة ذكيــة ومدروســة ومســتدمية لهــا يف 
الســاحة التي ما زالت تحقق فيها االنتصارات... 

«اإلنرتنت».
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مع  حوارا  الوطن»  «درع  مجلة  أجرت  وقد   
لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
عىل  الضوء  لتسليط  بينيني،  إنزيو  إلكرتونيكا، 
نقاط القوة الرئيسية لدى الرشكة، وحجم تعاونها 
وتعامالتها مع دولة اإلمارات، ومعرفة إىل أي حد 
ساهمت منتاجات الرشكة يف جعل العامل أكرث أمنا 

وأمانا.
فيام نص هذا الحوار:

إحدى  إلكرتونيكا  رشكة  تعترب  الوطن»:  «درع 
الرشكات العاملية الرائدة يف مجال أجهزة الدفاع 
لدى  األساسية  القوة  نقاط  هي  فام  اإللكرتوين، 

الرشكة؟
مدى  عىل  إلكرتونيكا  رشكة  نجحت  بينيني:   •
تكتيكية  أسلحة  تطوير  يف  قرن  نصف  من  أكرث 
التي  اإللكرتونية  الحرب  مجال  يف  واسرتاتيجية 
تالئم عددا كبريا من الطائرات واملنصات املتحركة 
الخاصة  النقطة  تنوع  إىل  وباإلضافة  والثابتة. 
أعتقد  الرشكة  تنتجها  التي  اإللكرتونية  بالحرب 
عالقات  يف  تكمن  لديها  القوة  نقاط  أبرز  أن 
مع  إقامتها  يف  نجحت  التي  الحقيقية  الرشاكة 
عمالئها. ونجحت يف تجميع نقاط القوة األساسية 
الكامنة فيها والتي استمدتها من تقنياتها املبتكرة 
بنائها،  الذين عكفوا عىل  املبدعني  أفرادها  ومن 
أوال  العميل  مصلحة  تراعي  التي  خططها  ومن 
واملتطلبات  االحتياجات  االعتبار  يف  تضع  والتي 

الحقيقية ملستخدمي تلك املنتجات.
«درع الوطن»: ترتاوح منتجات رشكة إلكرتونيكا 

التي  املتكاملة   واألنظمة  املستقلة  األجهزة  بني 
تناسب التطبيقات البحرية والجوية والربية، فهل 
ميكنكم إلقاء املزيد من الضوء عىل هذه النقطة؟

واألمن  الدفاع  قضايا  إن  اعتقد  بينيني:   •
صياغة  إعادة  اليوم  علينا  تحتم  التغري  الرسيعة 
العامل  أنحاء  الجيوبوليتيكية يف جميع  األولويات 
أثناء محاولة الدول وضع معايري جديدة لحامية 
هذه  كل  يجمع  الذي  الخيط  ويتمثل  سكانها. 
الدول  توقعات  أن  يف  البعض  ببعضها  القضايا 
جميعها برفع مستوى التعاون فيام بينها من أجل 
بناء الردع االسرتاتيجي. ويف هذا السياق، نجد أن 
جديدة  طرق  إليجاد  تسعى  إلكرتونيكا  رشكة 
العملية،  تلك  إىل  تضيفها  التي  القيمة  لزيادة 
خاصة من خالل قدرتها عىل طرح حلول كاملة 
استثامرات  إىل  الخطة  تلك  وتحتاج  متكاملة. 
يف  يساعدنا  الذي  األمر  ولكن  للغاية  ضخمة 
هو  ومتطلباته  العميل  احتياجات  من  االقرتاب 
استعدادنا ملواجهة أي تهديدات جديدة وتحسني 

األداء ورفع مستوى جودة منتجاتنا يف األسواق.
تصدرون  التي  الدول  عدد  كم  الوطن»:  «درع 
إليها منتجاتكم؟ وملاذا تلقى هذه املنتجات قبوال 

وإقباال كبريين للغاية عىل مستوى العامل؟

عىل  دولة   28 من  ألكرث  نصدر  نحن  بينيني،   •
مستوى العامل، ويعتمد هذا النجاح عىل القدرة 
اهتاممنا.  بؤرة  يف  بالفعل  العميل  وضع  عىل 
عىل  أيدينا  وضع  من  متكننا  الوثيقة  فالعالقة 
ومن  الفعلية،  ومتطلباته  العميل  احتياجات 
سياسة خاصة  املناسبة ووضع  الحلول  ثم عرض 
لدعم العميل طوال فرتة العمر االفرتايض للمنتج. 
األحدث  عليها  نعتمد  التي  التكنولوجيا  وتعترب 
عىل مستوى العامل، حيث ندرك متاما أن عميلنا 
يبحث عن الحلول املتقدمة. وليك نظل مرتبعني 
عىل القمة تضخ رشكة إلكرتونيكا حوايل %10 من 

إيراداتها عىل مجال البحوث والتطوير.
«درع الوطن»: ما الذي مييز أنظمتكم اإللكرتونية 
املعنية بالبحث عن االبتعاثات اإللكرتومغناطيسية 
موقعها  وتعيني  وتحديدها  وتحليلها  واعرتاضها 

ومكانها ESM/Elint solutions ؟
• بينيني: إن تاريخنا الطويل يف األسواق املعنية 
من  أكرث  إىل  ميتد  والذي  اإللكرتونية،  بالحرب 
نصف قرن، جعل رشكتنا إحدى الرشكات العاملية 
مستوى  عىل  القليلة  الرشكات  وإحدى  الرائدة 
العامل التي تتمتع بخربات عملية طويلة يف هذا 
القوات  مع  تعاوننا  ساهم  كام  الحيوي.  املجال 
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مساعدتنا  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  املسلحة 
للمتطلبات  تبعا  املناسبة  الحلول  وضع  يف 
من  ومكننا  للعميل،  الحقيقية  واالحتياجات 
التصدي  مجال  يف  وإمكانياتنا  قدراتنا  بناء 
أن  كام  إجهاضها.  وكيفية  الجديدة  للتهديدات 
تجعل  التي  الالزمة  املتقدمة  التكنولوجيا  لدينا 
منتجاتنا قادرة عىل مواجهة أكرث السيناريوهات 
إلكرتوتيكا  قامت رشكة  وقد  التشغيلية صعوبة. 
بالبحث  املعنية  اإللكرتونية  األنظمة  بتأمني 
واعرتاضها  اإللكرتومغناطيسية  االنبعاثات  عن 
ومكانها  موقعها  وتعيري  وتحديدها  وتحليلها 
ESM/Elint solutions بغرض تسليح الطائرات 
والغواصات  والسفن  األخرى  والطائرات  املقاتلة 
أداء  من  مؤخرا  تحققنا  وقد  الخاصة.  واملركبات 
 SEI (Specific Emitter يُدعى  جديد  جهاز 
النوعي)  البث  جهاز  (متييز    (Identification
نزع  أي  مراقبة  من  العمالء  أجهزة  ميكن  الذي 
من االتصاالت واالنبعاثات الرادارية. عالوة عىل 
الالزم  الدعم  تقديم  عىل  الرشكة  تحرص  ذلك، 
لعمالئها من حيث إقامة وحدة محلية لدى بلد 
املعلومات  من  كبرية  مجموعات  إلدارة  العميل 
بالبحث  تتعلق  مهمة  أي  نجاح  فرص  وتعزيز 
واعرتاضها  اإللكرتومغناطيسية  االنبعاثات  عن 

وتحليلها وتحديدها وتعيري موقعها ومكانها.
عىل  الضوء  إلقاء  ميكنكم  هل  الوطن»:  «درع 
 counter-measure املضادة  اإلجراءات  أنظمة 
systems (ECM) املعنية بالحرب اإللكرتونية؟

• بينيني: من بني كل الرشكات العاملة يف مجال 
إلكرتونيكا  رشكة  أن  أعتقد  اإللكرتونية  الحرب 
بقية  بني  لنفسها  خاصة  مكانة  حفر  يف  نجحت 
الحرب  مجال  يف  األخرى   املنافسة  الرشكات 
تطوير  يف  الرشكة  نجحت  فقد  اإللكرتونية. 
بالفعل  وتحتل  بها،  الخاصة  الحديثة  تقنياتها 
يف  اإللكرتونية  الحرب  سوق  يف  الصدارة  مركز 
عىل  اعتمدنا  وقد  العاملية.  املنافسة  مجال 
استخدام تقنياتنا الخاصة بدرجة كبرية يف تنفيذ 
التطبيقات واالستخدامات امللحة داخل الطائرات 
املجال  يف  أو  «تايفون»  يوروفايرت  مثل  املقاتلة 
البحري داخل الفرقاطتني «هورايزن» و «فريم»، 
الجديدة  اإليطالية  السفينة  داخل  اليوم  ونراها 
التشويش  أجهزة  أن  كام    PPA Ship Class
وقدرات  املتقدمة  التكنولوجيا  بني  تجمع  لدينا 
هندسة األنظمة، وهو ما يولد قوة هائلة بالفعل، 
الرتكيب  ومزايا  التهديدات  إدارة  إىل  باإلضافة 

األخرى.

عىل  إلكرتونيكا  رشكة  تحرص  الوطن»:  «درع 
إنتاج أنظمة حرب إلكرتونية تناسب التطبيقات 
تلك  مييز  الذي  فام  البحرية،  واالستخدامات 

األنظمة عن بقية األنظمة املامثلة األخرى؟
• إن هدف أنظمتنا هو تعزيز الفعالية التشغيلية 
وإمكانياتنا  قدراتنا  أن  كام  البحرية،  للقوات 
وتدعم  وسياسته  العميل  احتياجات  تعكس 
تنفيذ الخطط واالسرتاتيجيات البحرية عن طريق 
املحافظة عىل التفوق البحري عن طريق أعامل 
ذلك  كل  الحامية.  وتأمني  امليدانية  الداوريات 
التكلفة.  يف  كبرية  زيادات  أي  حدوث  دون  يتم 
تقنياتها  من  تفوقها  إلكرتونيكا  رشكة  وتستمد 
تصميم  حيث  من  الهندسية  أقسامها  وكفاءة 
 Self-Defence املتكامل»  الذايت  الدعم  «نظام 
االتصاالت  Integrated System سواء يف مجال 
متابعة  الرشكةعىل  وتحرص  الرادار.  أجهزة  أو 
التي  الحلول  تأمني  أجل  من  األسواق  توجهات 
تناسب التهديدات الحديثة يف الحروب املتكافئة 
وغري املتكافئة. تلك هي القيمة املضافة الحقيقية 
بكل  نعلن  يجعلنا  الذي  السبب  وهي  لعمالئنا 
املاضية  العرش  الشنوات  مدار  عىل  أنه  فخر 
عىل رشكة  بحرية  وحدة   60 حوايل  اختيار  وقع 

إلكرتونيكا لتأمني أنظمة الحرب اإللكرتونية.
«درع الوطن»: تحظى أنظمة الحرب اإللكرتونية  
وإقبال  بقبول  إلكرتونيكا  رشكة  تنتجها  التي 
عدد كبري من برامج االتحادات (الكونسورتيوم) 
والربامج الدولية، فهل ميكنكم إعطاءنا مزيدا من 

التفاصيل حول هذا املوضوع؟
االتحادات  برامج  تستخدم  ما  عادة  بينيني:   •
مستويات  الدولية  والربامج  (الكونسورتيوم) 
الحرب  إدارة  سياسة  يف  الصعوبة  من  عالية 
اسرتاتيجيات  دمج  إن  عامة.  بصورة  اإللكرتونية 
للجودة  عالية  معايري  ووضع  نوعية  تصدير 
كلها  التكنولوجيا  لنقل  قوية  سياسات  ووجود 
الخيار  إلكرتونيكا  رشكة  تجعل  عوامل  مجتمعة 
األول واملفضل لتأمني أنظمة الحرب اإللكرتونية. 
فعىل مدار خربتنا التي متتد إىل أكرث من خمسني 
عاما حرصت الرشكة تأكيد حرصها عىل بناء الثقة 
يف  الرئيسيني  الالعبني  مع  قوية  رشاكات  وإقامة 

مجال الحرب اإللكرتونية.
رشكة  لدى  القوة  نقاط  هي  ما  الوطن»:  «درع 

إلكرتونيكا يف مجال أجهزة املالحة الجوية؟
التي  الجوية  املالحة  أجهزة  تحتل  بينيني:   •
الحرب  سوق  يف  الصدارة  موقع  الرشكة  تنتجها 
نجحت  فقد  العامل.  مستوى  عىل  اإللكرتونية 

الرشكة يف تطوير حلول قادرة عىل مواكبة أصعب 
من  السيناريوهات  وأصعب  البيئية  الظروف 
حيث االنبعاثات اإللكرتومغناطيسية. أما بالنسبة 
لنقاط القوة فتكمن يف تقنياتنا الخاصة وقدرات 
أنظمتنا الهندسية: فاألوىل متنحنا أنظمة مدمجة 
صغرية ميكن االعتامد عليها- وهي عامل مهم يف 
متكاملة  منتجات  متنحنا  والثانية  الطريان-،  عامل 
التي  الطريان  وأنظمة  املهام  أنواع  كل  تناسب 
األكرث  التشغيلية  للمتطلبات  تبعا  تصميمها  يتم 

إلحاحا.
الرئيسية  منتجاتكم  تضم  الوطن»:  «درع 
البحث  لعمليات  املتحركة  املحطات  عائلة 
واعرتاضها  اإللكرتومغناطيسية  االنبعاثات  عن 
ومكانها  موقعها  وتغيري  وتحديدها  وتحليلها 
ELINT activity (ELT-888) التي تلقى رواجا 
هذا  سبب  هو  فام  العاملية،  األسواق  يف  هائال 

النجاح؟
بدرجة  املجال  هذا  يف  النجاح  يعود  بينيني:   •
اإلمارات  دولة  يف  عمالئنا  مع  تجربتنا  إىل  كبرية 
عىل  بناء  املنتج  طورنا  فقد  الربي.  املجال  يف 
منحنا  ما  وهو  الفعلية،  التشغيلية  االحتياجات 
الفرصة لبناء عالقة تعاون قامئة عىل الثقة واتباع 
وضامن  املنتج  لتحسني  للغاية  قوية  سياسات 
حسن أدائه طوال فرتة عمره االفرتايض. لقد أدى 
إلكرتونيكا  وتقنيات  العميل  معرفة  بني  الجمع 
يزال  وما  للغاية  ناجح  نظام  إنتاج  إىل  املتقدمة 

موجودا يف الخدمة يف الوقت الحايل.
أيضا  إلكرتونيكا  رشكة  تطرح  الوطن»:  «درع 
 MAW Tx, مثل  الفنية  األنظمة  من  مجموعة 
تلك  نجاح  مدى  هو  فام  RF Source،،،إلخ، 

األنظمة يف األسواق العاملية؟
 MAW مثل  الفنية  األنظمة  جاءت  بينيني:   •
Tx, RF Source نتيجة مشاركة رشكة إلكرتونيكا 
الضخم. وتستعد  «تايفون»  يوروفايرت  برنامج  يف 
قد  عاملي  ألسطول  النظام  لتسليم  حاليا  الرشكة 
يصل  بسجل  تحتفظ  طائرة   600 نحو  إىل  يصل 
إىل مئات اآلالف من ساعات التشغيل والخدمة 
املختلفة.  الجغرافية  املناطق  من  العديد  يف 
مساعدتنا  يف  كثريا  املشاريع  تلك  ساهمت  وقد 
جديدة  سياسات  ووضع  تقنياتنا  تحسني  عىل 
مصدر  أهم  أنها  نعتقد  الهندسية  للتصميامت 
العميل  تواصل  جديدة:  مضافة  قيمة  إلرساء 
معنا إىل جانب الخربة. وقد أصبحت تلك الحلول 
الفنية مبثابة حجر الزاوية بالنسبة ملنتجاتنا التي 

تحظى بإقبال كبري من جانب عمالئنا.
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تحرص  «أوستال»  رشكة  أن  سينجلتون  وذكر 
وقاعدة  أنشطتها  رقعة  زيادة  عىل  الحرص  كل 
دول  يف  ودعمها  وجودها  وتكثيف  عمالئها، 
الرشكة  وأن  السيام  الخليجي،  التعاون  مجلس 
ترصد فرصا متعددة إلنتاجها من السفن الحربية 
كبريا يف  إقباال  استخدامها  يشهد  التي  والتجارية 

منطقة الرشق األوسط».
وأردف سينجلتون أنه بعد نجاح رشكة «أوستال» 
يف تسليم زورقني فائقي الرسعة للدعم واملساندة 
العامين  املليك  البحرية  لسالح  مرتا   72 بطول 
هذه  تسويق  عىل  حرصا  أكرث  الرشكة  أصبحت 
يف  األخرى  للدول  الفريدة  البحرية  الزوارق 

منطقة مجلس التعاون الخليجي».
التي  «أوستال»،  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
كانت تركز يف البداية عىل السوق العاملية لسفن 
الركاب التجارية، أصبحت اليوم إحدى الرشكات 
ودعم  وبناء  تصميم  مجال  يف  الرائدة  العاملية 
زوارق الداوريات، ونجحت يف تسليم 72 زورق 
للداوريات البحرية منذ عام 1998، منها أسطول 
الداوريات الحدودية البحرية التابع للكومنولث 
األسرتايل كله والذي ضم 30 زورق بحري لسالح 
البحرية املليك األسرتايل وحرس الحدود األسرتايل.

واليوم، أصبحت زوارق الداوريات البحرية التي 
القيايس  النموذج  تنتجها رشكة «أوستال» تجسد 
يبلغ  الذي  «كيب»  طراز  من  الداوريات  لزورق 
زوارق  مثانية  هناك  وأصبحت  مرتا،   58 طوله 

تعمل لدى سالح حرس الحدود األسرتايل وسالح 
زورقني  إىل  باإلضافة  األسرتايل،  املليك  البحرية 
آخريني يجري بناؤهام يف الوقت الحارض. ورصح 
سينجلتون بأن الفئات الجديدة من طراز «كيب» 
والحرب  البحري  األمن  تحقيق  يف  املتخصصة 
 - الهيدرو  املسح  وعمليات  لأللغام  املضادة 
جغرايف سيجري عرضها داخل منصة عرض رشكة 
(نافدكس)  البحري  الدفاع  معرض  يف  «أوستا» 

.2017
«أوستال»  رشكة  قادت  العسكري  املجال  ويف 
الرسعة  ذات  الدعم  «سفن  فئة  تطوير  عملية 
العالية» (HSSV) class، حيث أوضح سينجلتون 
أن «النسخة األخرية التي أنتجتها الرشكة من فئة 
عىل  العالية  القدرة  ذات  هذه  الحربية  السفن 
التكيف، والتي يصل طولها إىل 113 مرتا، سيجري 

عرضها أيضا يف معرض «نافدكس» 2017».
أيضا  «حريصة  الرشكة  أن  سينجلتون  وأكد 
لعبته  الذي  الرائد  القيادي  الدور  إبراز  عىل 
زوارق  وبناء  تصميم  مجال  يف  «أوستال»  رشكة 
عىل  أيضا  تحرص  كام  خاص،  بوجه  الداوريات 
الذي  «كيب»  طراز  من  الداوريات  زورق  طرح 
للداوريات  قوي  زورق  باعتباره  كفاءته  أثبت 
البحرية أو منصة لألمن البحري يعتربها الخرباء 
مثالية للعمل يف ظروف التشغيل الصعبة يف دول 

مجلس التعاون الخليجي».
 255 من  أكرث  بناء  يف  «أوستال»  ونجحت رشكة 
قطعة بحرية تخدم أكرث من 100 عميل يف 44 

الرشكة  طورت  وقد  العامل.  مستوى  عىل  دولة 
بل  املحتلفة،  السفن  لفئات  مبتكرة  تصميامت 
لتلبية متطلبات العمالء  ووضعت فئات جديدة 

عىل مدار ال 28 عاما املاضية.
أما يف املجال التجاري، فقد قادت رشكة «أوستال» 
الرسعة  ذات  البحرية  القطع  تطوير  عملية 
ونجحت  األملنيوم،  مادة  من  املصنوعة  العالية 
يف بناء سمعة عاملية يف مجال الزوارق األحادية 
أيقونة  أصبحت  التي  البحرية  والسفن  الهيكل 
السفينة  منها  العاملية،  السفن  لصناعة  بالنسبة 
 127 طولها  يبلغ  التي   Benchijigua Express
مرتا والتي تعترب أكرب سفينة ركاب ثالثية الهيكل.

ويف املجال العسكري نجحت رشكة «أوستال» يف 
الدول  لخدمة  قوية  أصلية  بحرية  قطع  تطوير 
الحدود  حرس  وأسلحة  البحرية  واألساطيل 
مثل  الرشطة،  وقوات  البحري  األمن  ووكاالت 
الداوريات (التي يرتاوح طولها بني 16 و  زوارق 
الفرقاطات  بحجم  السطحية  والسفن  مرتا)   58
املرسحي  الدعم  وسفن  الساحيل)  القتال  (سفن 
مثل سفينة النقل الرسيع وسفينة الدعم العالية 

الرسعة.
لديها  «أوستال»  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
منذ  دامئة  بصفة  عامن  يف  مقيم  هنديس  فريق 
الدعم  خدمات  تقديم  أجل  من   2008 عام 
السفن  «رشكة  مثل  للعمالء  الالزمة  واملساندة 
الوطنية» و «حرس الحدود املليك التابع لرشطة 

عامن» و «سالح البحرية العامين املليك» مؤخرا.
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ومبقارنة سياسية بني هذين التحالفني فإننا نجد 
من  يتكون  السعودي  الحلف  إن  أوالَ،  التايل: 
دول الخليج العريب ومعظم الدول العربية، فيام 
العراق  ومعها  إيران  من  اإليراين  الحلف  يتكون 
وسوريا وحزب الله والحوثيني يف اليمن. فاملالحظ 
أن الحلف السعودي حلف طبيعي حيث يتكون 
من دول ذات سيادة، وبالتايل فهو تحالف دويل 
ثالث  من  يتكون  اإليراين  الحلف  أن  إال  رشعي. 
دول ومعها تنظيمني إرهابيني مسلحني هام حزب 
التحالف ال  الله والحوثيني؛ لذلك فإن مثل هذا 
ميكن أن يكون تحالفاً طبيعياً يف املنظور الدويل 
داخل  تعمل  الدول  غري  من  أطراف  يضم  ألنه 
تلك  تتبع  أن  املفرتض  ومن  سيادة  ذات  دول 
السعودي  فالحلف  الدول.  تلك  لسيادة  الجهات 
باعتباره  القانونية  الناحية  من  رشعي  حلف 
فيام  التحالف،  هذا  يف  سيادة  ذات  دول  يضم 
الحلف اإليراين فهو تحالف غري رشعي ألنه يضم 
دول  داخل  تعمل  وتنظيامت  إرهابية  جامعات 
ذات سيادة. ثانياً، إن الحلف السعودي هو حلف 
دفاعي أي أنه ال يعمل عىل توسعة نفوذه عىل 
حساب أطراف ودول أخرى وإمنا يسعى للعمل 
عن  أو  القائم  الوضع  عن  للدفاع  فعل  كردة 
األمن الوطني للدول األعضاء يف منظومته. فهذا 
التحالف مل يتحرك يف البحرين إال بعد أن أصبحت 
وكادت  للجميع  واضحة  اإليرانية  التهديدات 
التحالف  يتحرك  ومل  البلد.  بذلك  تعصف  أن 
الحوثيني  تحرك  أن  بعد  إال  اليمن  يف  السعودي 
وأرادوا  القامئة  واالتفاقات  الدويل  القانون  ضد 
مل  التحالف  وهذا  املنطقة.  عىل  أجندتهم  فرض 
يتحرك يف سوريا إال بعد توغل الطرف اآلخر وقام 
بارتكاب جرامئه ضد الشعب العريب السوري. أما 
عن الحلف اإليراين فهو حلف عدواين مل يتوقف 
تحت  املنطوية  األطراف  عن  الدفاع  عند حدود 
يف  التدخل  يف  عدوانياً  أصبح  بل  التحالف  لواء 
فاإليرانيون  صارخ.  بشكل  األخرى  الدول  شؤون 
والعراقيون يحاربون إىل جانب النظام يف سوريا، 
لنقض  الحوثيني  ودعموا  حفزوا  الذين  وهم 
ثالثاً،  الرشعية.  عن  والخروج  الدولية  تعهداتهم 
مستقرة  دول  من  يتكون  السعودي  الحلف  إن 
كام  االزدهار  يف  املثل  يعطي  وبعضها  وناجحة 
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املستقرة  الدول  العريب.  الخليج  دول  الحال  هو 
دامئاً ما تكون دول مساملة ومسئولة يف محيطها 
اإلقليمي والدويل رغبًة يف إبقاء االستقرار وتنمية 
التحالف اإليراين يضم دول غري  االزدهار. إال أن 
أنها  عىل  مصنفة  وأطرافه  وفاشلة،  بل  مستقرة 
الدول  وفشل  االستقرار  عدم  إرهابية.  أطراف 
وهشاشتها يجعلها أطرافاً مهددًة ألمن واستقرار 
واليمن  ولبنان  وسوريا  فالعراق  األخرى.  الدول 
ما  واملشاكل  األزمات  من  وبها  هشة  دول  كلها 
تصبح  فإنها  وبالتايل  أمنياً،  مستقرة  غري  يجعلها 
الرجعية  واألفكار  والفشل  للعنف  تصدير  نقطة 

ليس فقط ملحيطها اإلقليمي بل وللعامل بأرسه. 
األهداف  يف  مختلفني  حلفني  أمام  فنحن  لذلك 
االختالفات  وهذه  التوجهات.  يف  ومتناقضني 
يك  العامل  أمام  الوضوح  كل  واضحني  تجعلهام 
يختار ما يراه األنسب لألمن واالستقرار العامليني. 
أنهم  يدعون  من  عند  منطق  هناك  ظل  فإذا 
أهل السياسة فعليهم أن يُحكموا ضامئرهم بني 
الحلف الساعي لألمن واالستقرار والحلف الداعم 

للعنف واإلرهاب. 
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يف  والكفاءات  القدرات  مختلف  الرشكة  وتجمع 
اإلمارات  دولة  يف  العسكرية  الصناعات  مجال 
بهدف  إطار منصة موحدة   املتحدة يف  العربية 
والرشكاء  واملساهمني  للعمالء  القيمة  تحسني 

والجهات املعنية.
سوف  املختلفة  الدمج  مراحل  من  االنتهاء  مع 
قطاعات  مختلف  يف  أصوال  إديك  رشكة  تضم 
والصيانة  والخرائط  املستقلة  واألنظمة  التصنيع 
واالتصاالت  والُعمرة  العمرات  وعمل  واإلصالح 

والخدمات اللوجستية والتطوير التقني.
ومن الجدير بالذكر أنه يرأس مجلس إدارة رشكة 
إديك سعادة السيد حميد الشمري، بعضوية كل 
من سعادة السيد سيف الهاجري، واللواء سيف 
طيار  الركن  واللواء  املسافري،  الله  عبد  مصبح 
والسيد/ سرييل  املزروعي،   فارس خلف خلفان 
عرار.    فيام يتوىل لوك فينريون منصب الرئيس 

التنفيذي.
وقد انفردت مجلة «درع الوطن» بإجراء مقابلة 
تطوير  مدير  املهريي،  فهد  سعادة  مع  حرصية 
األعامل ، يك يسلط الضوء عىل كيفية نجاح رشكة 
املتاحة  واإلمكانيات  القدرات  تجميع  يف  إديك 
اإلمارات  دولة  يف  العسكرية  الصناعات  لدى 
لتعزيز  متكاملة  واحدة  منصة  مظلة  تحت 
الضوء  وإلقاء  واملساهمني  العمالء  لدى  القيمة 
عىل خطط الرشكة وتوسعاتها يف املستقبل. فيام 

ييل مقتطفات من هذه املقابلة:
إديك  رشكة  أن  املعلوم  من  الوطن»:  «درع 
رشكات  دمج  خالل  من   2014 عام  يف  تأسست 
أصول من رشكة مبادلة للتنمية، وتوازن القابضة، 
فإىل  لالستثامرات،  املتقدمة  اإلمارات  ومجموعة 
أي حد ميكن أن يساهم هذا الدمج يف دعم النمو 

يف القطاعات العسكرية؟
املهريي: يعود الفضل يف املوافقة عىل رؤية رشكة 
والحكمة  الثاقبة  الرؤية  إىل  عام 2014  إديك يف 
الرشيدة،  قيادتنا  بهام  تتمتع  اللتني  الرصينة 
أسفرعن  ما  إديك،  رشكة  مهمة  بذلك  لتنطلق 
توسيع قاعدة هيكل الرشكة بهدف ضم األصول 
للتنمية،  مبادلة  رشكة  أسستها  التي  العسكرية 
اإلمارات  ومجموعة  القابضة،  توازن  ورشكة 
الدمج  عملية  وتعترب  لالستثامرات.  املتقدمة 
بالفعل  ملسنا  وقد  ومتواصلة،  مستمرة  عملية 
االسرتاتيجي  التكامل  نتيجة  القيمة  يف  ارتفاعا 
الصدارة  إديك  رشكة  وستحتل  به.  حظينا  الذي 
العسكرية  للصناعات  كمنصة  اإلمارات  دولة  يف 
كأول  العامل  ثقة  كسب  إىل  ونتطلع  املتكاملة، 
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التصنيع  عمليات  إلنجاز  املنطقة  يف  رشيك 
والخدمات العسكرية وتطوير التكنولوجيا. 

التطوير  عملية  تعزيز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الحتياجات  تبعا  إديك  لرشكة  االسرتاتيجي 
ومتطلباتها،  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات 
وتعزيز التعاون بني رشكاتنا عن طريق الخدمات 
اقتصادية  مكاسب  تحقيق  إىل  أديا  املشرتكة، 
نهاية  يف  املسلحة  قواتنا  يخدم  ما  وهو  كبرية، 
األصول  دمج  عملية  منحتنا  وقد  املطاف. 
القدرة عىل دمج العقول والقدرات واإلمكانيات 
األنظمة  عمل  بني  الالزم  التوافق  وتحقيق 
واألجهزة املختلفة، وهو ما تتميز به رشكة إديك. 
كام منحنا الهيكل التنظيمي للرشكة القدرة عىل 
تحقيق التوازن الالزم يف عالقاتنا برشكات تصنيع 
قطع الغيار األصلية، ومن ثم الرتكيز عىل كيفية 
والخربة  التكنولوجيا  نقل  عملية  وترسيع  زيادة 
القوات  مصلحة  يف  جميعها  تصب  التي  الفنية 
املسلحة اإلماراتية وتدعم احتياجاتها ومتطلباتها، 
طريق  عن  أفضل  بقيمة  تزويدها  إىل  باإلضافة 
التي تقدمها رشكة  الدعم واملنتجات والخدمات 

إديك.
للصيانة  املتقدم  «املركز  عمالء  أهم  هم  من 
العسكرية واإلصالح والُعمرة « (AMMROC)؟

العسكرية  للصيانة  املتقدم  املركز  نجح  املهريي: 
الرشكات  كربيات  مبساعدة  والُعمرة،  واإلصالح 
وبفضل  الطريان  صناعة  مجال  يف  العاملة 
إثبات  يف  إبرامها،  تم  التي  القوية  الرشاكات 
الصيانة  إجراء  مجال  يف  رئييس  كرشيك  نفسه 
الطريان  بقطاع  الخاصة  والعمليات  واإلصالح 
وخدمات  الصيانة  خدمات  بفضل  املنطقة  يف 
االحتياجات  مواكبة  بهدف  يقدمها  التي  الدعم 
املتغرية للرشكات العسكرية. واليوم، يعترب املركز 
والُعمرة  واإلصالح  العسكرية  للصيانة  املتقدم 
الجهة الوحيدة التي تقدم اإلمدادات اللوجستية 
 Performance Based األداء  عىل  املعتمدة 
بدولة  الجوي  والدفاع  الجو  لسالح   Logistics
اإلمارات بفضل ما يتمتع به املركز من إمكانيات 
وقدرات هندسية وريادة صناعية والحرص عىل 
االستعداد  أعىل درجات  تأمني  أجل  االبتكار من 
وسالمة  أمن  تضمن  والتي  للطائرات،  بالنسبة 
عىل  الرتكيز  فرصة  لهم  يتيح  ما  وهو  عمالئنا، 
املتقدم  املركز  أسس  وقد  الرئيسية.  العمليات 
العمرات  وعمل  واإلصالح  العسكرية  للصيانة 
توسيع  بهدف  العني  مدينة  يف  له  جديدا  فرعا 
تحقيق  مينحه  مبا  واإلمكانيات  القدرات  مجال 

التميز املطلوب لتحويله إىل مركز متميز لخدمات 
الطريان العسكري.

للخدمات  الطيف  «رشكة  مساهمة  مدى  ما 
الفنية» التابعة لكم، والتي تتعاون بصورة وثيقة 
مع القوات املسلحة يف دولة اإلمارات، يف تعزيز 

العمليات العسكرية؟
املهريي: تعترب « رشكة الطيف للخدمات الفنية» 
الدعم  تقديم  مجال  يف  الرائدة  الرشكات  إحدى 
لدى  العسكرية  لألنظمة  املتواصل  املتكامل 
وتستعد  اإلمارات.  بدولة  املسلحة  القوات 
الصيانة  عمليات  كفاءة  مستوى  لرفع  الرشكة 
تحصل  الذي  الدعم  بفضل  والعمرة  واإلصالح 
وقدراتها  املتكاملة  اإلمداد  سالسل  من  عليه 
الدعم  تقديم  بهدف  بها  الخاصة  الهندسية 
املسلحة  للقوات  التابعة  الربية  للقوات  الالزم 

املجنزرة  املركبات  من  بدءاً  اإلمارات،  بدولة 
األخرى.  املتحركة  باألنظمة  وانتهاءاً  واملدولبة 
عىل  الفنية»  للخدمات  الطيف  «رشكة  وتعتمد 
الخدمات  تقديم  يف  الذاتية  وإمكانياتها  قدراتها 
الواقع  عىل  االعتامد  من  بدءاً  املستقبلية  الفنية 
بورش  وانتهاءا    virtual reality االفرتايض 
 augmented العمل املعتمدة عىل الواقع املعزز
reality workshops عالوة عىل تدريب الطالب 
تدريباتهم  يتلقون  الذين  املواطنني  العسكريني 
تلك  وتساهم  العسكرية.  الخدمة  تأدية  أثناء 
لدى  املستقبلية  واإلمكانيات  والقدرات  الخربة 
لقواتنا  الالزم  الدعم  تقديم  يف  املهندسني  هؤالء 
وتوافر  الفني  االستعداد  درجة  وضامن  الربية 
القدرة  لزيادة  الالزمة  والخدمات  الغيار  قطع 
الحديثة  التكتيكية  الربية  العمليات  مواكبة  عىل 
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دون  داخلياً  الهندسية  الحلول  تأمني  عن طريق 
الحاجة لتكلفة إضافية.

إحدى  «بيانات»  رشكة  تعترب  الوطن»:  «درع 
الرشكات املحلية الرائدة يف مجال تأمني الخرائط 
واالستبيانات والخدمات الجيو-مكانية، فام هي 

القطاعات التي تخدمها هذه الرشكة؟
الرشكات  إحدى  «بيانات»  رشكة  تعترب  املهريي: 
الخرائط  تأمني  مجال  يف  الرائدة  املحلية 
وأنظمة  الجيو-مكانية  والخدمات  واالستبيانات 
إىل  الرشكة  وتتطلع   GIS الجغرافية  املعلومات 
القرار  اتخاذ  عملية  وتعزيز  الريادة  تلك  تعزيز 
عن طريق تطوير حلولنا الجيو- مكانية املتكاملة 
الرشكة  وتهدف  املتواصلة.  املكانية  واملعلومات 
حاليا إىل عرض قامئة خدماتها عىل كافة القطاعات 
ومن  تنافسية.  بأسعار  الحكومية  والدواوين 
الجدير بالذكر أن رشكة «بيانات» تتوىل مسؤولية 
تقديم الخدمات الجيو – مكانية املتكاملة لعدد 
كبري من الرشكات واألعامل التجارية يف القطاعات 
والغاز  والنفط  والبلدية  الدفاع  مثل  املختلفة 
والنقل والخدمات. كام تشمل الخدمات القيمة 

املسوحات  عمل  «بيانات»  رشكة  تقدمها  التي 
(الجوية والهيدروجرافية وامليدانية والجيوديسية 
ورسم  املكانية  املعلومات  وإدارة   (geodesy
الثالثة)  واألبعاد  (بالبعدين  والتصوير  الخرائط  

والخدمات االستشارية ذات العالقة.
 » رشكة  أن  املعروف  من  الوطن»:  «درع 
كراكال  «، التي تتوىل مسؤولية تصنيع األسلحة 
املتخصصة الصغرية، ساهمت يف إضافة املزيد من 
التي تقدمها  املنتجات  القوة لرشكتكم، فام هي 

«كاراكال»؟
إنرتناشونال»  كراكال    » رشكة  حققت  املهريي: 
رشكة  وباعتبارها  املايض.  العام  يف  كبريا  منوا 
وتطوير  الصغرية  األسلحة  تصنيع  يف  متخصصة 
األسلحة  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  وإنتاج 
بإنتاج املسدسات  الحديثة، تقوم الرشكة  النارية 
وبنادق  الهجومية  والبنادق  الرشاشة  واملدافع 
بقدرات   » كراكال    » رشكة  وتتمتع  القناصة. 
وإمكانية كبرية متكاملة تشمل البحوث والتطوير 
فاعلية  من  والتأكد  واملكونات  األجزاء  وتصنيع 
عىل  والتجميع  التوريد  بأعامل  والقيام  املنتج 

أمام  ممهد  الطريق  أن  يعني  ما  العامل،  مستوى 
الرشكة لتوسيع قاعدة منتجاتها أكرث فأكرث، وهي 
للفروسية  أبوظبي  معرض  أكدها  التي  الحقيقة 
والصيد 2016. كام تقدم رشكة « كراكال  « أيضا 
األسلحة،  بصيانة  الخاصة  املتكاملة  الخدمات 
املتقدمة  التدريبية  الدورات  تقديم  عىل  عالوة 

الخاصة بالرمي التكتييك.
للطريان» يف  الدولية  «أكادميية هورايزن  نجحت 
إثبات نفسها كمركز رائد للتدريب عىل الطريان 
تقوم  الخليجي، فهل  التعاون  يف منطقة مجلس 
دول  من  القادمني  األفراد  بتدريب  أيضا  الرشكة 
أخرى يف منطقة الرشق األوسط، وهل ساهمت 

الرشكة يف احتضان املواهب اإلماراتية الشابة؟
الدولية  هورايزن  «أكادميية  تعترب  املهريي: 
يف  نوعها  من  الوحيدة  األكادميية  للطريان» 
القياسية  التدريب  حلول  تقدم  التي  املنطقة 
التجاريني  لعمالئها  املروحية  الطائرات  عىل 
وجنوب  األوسط  الرشق  مناطق  يف  والعسكريني 
أكرث من 900  تلقى  أفريقيا، حيث  آسيا وشامل 
بعد  األكادميية  من  وتخرجوا  تدريبهم  طيار 
استخدام أسطولها من الطائرات املروحية وأجهزة 
أكادميية  األكادميية  وتعترب  الطريان.  محاكاة 
قبل  من  للتدريب  عليها  ومصدق  بها  معرتف 
الهيئة العامة للطريان املدين. وتساهم «أكادميية 
هورايزن الدولية للطريان» يف دعم رؤية أبوظبي 
الرامية إىل بناء اقتصاد متنوع مستدام قائم عىل 
وتحرص  اإلماراتيني،  املواطنني  لخدمة  املعرفة 
جديدة  قياسية  معايري  وضع  عىل  األكادميية 
الطيارين  من  التايل  الجيل  مع  للتعامل  للجودة 

املحليني واإلقليميني والغربيني.
«درع الوطن»: ما هي أبرز املنتجات التي تخطط 
ومؤمتر  معرض  دورة  يف  لعرضها  «إديك»  رشكة 
املقرر عقدها  بأبوظبي  (أيدكس)  الدويل  الدفاع 

خالل الفرتة بني 19 و 23 فرباير؟
للصناعات  اإلمارات  رشكة  تسعى  املهريي: 
العسكرية (إديك)، من خالل الرشاكة االسرتاتيجية 
(أيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  مع 
مجال  يف  الريادي  دورها  عىل  للتأكيد   ،2017
الصناعات العسكرية لدى دولة اإلمارات، وإبراز 
مساهمتها يف أحدث التطورات التي طرأت عىل 
التقنيات العسكرية. ومن املقرر أن تعرض إديك 
أحدث التقنيات واآلالت واألجهزة واملعدات التي 
كل  تعترب  والتي  لها،  التابعة  الرشكات  أنتجتها 
األسواق  يف  متخصصة  رائدة  رشكة  منها  واحدة 

املحلية والعاملية.
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حق  استخدام  منح  أثار  الدويل؛  الصعيد  وعىل 
األمم  لهيئة  التابع  األمن  ”الفيتو“ داخل مجلس 
والواليات  بريطانيا  هي  دول  لخمس  املتحدة 
السوفييتي  واالتحاد  وفرنسا  األمريكية  املتحدة 
سياسية  نقاشات  والصني؛  حاليا)  (روسيا  سابقا 

وأكادميية متباينة وواسعة.
إشارة  أية  يتضمن  مل  األممي  امليثاق  أن  ورغم 
رصيحة إىل ”الفيتو“ أو ”حق االعرتاض“ أو ”حق 
تشري  والعرشون  السابعة  املادة  فإن  النقض“؛ 
املسائل  يف  تصدر  األمن  مجلس  قرارات  أن  إىل 
اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه؛ فيام ”تصدر 
كافة  األخرى  املسائل  يف  األمن  مجلس  قرارات 
من  يكون  أعضائه  من  تسعة  أصوات  مبوافقة 

بينها أصوات األعضاء الدامئني متفقة..“.
الواليات  أن  إىل  الدراسات  من  الكثري  وتشري 
خالل  ”الفيتو“  فكرة  طرح  وراء  كانت  املتحدة 
أعقاب  يف  املتحدة  األمم  هيئة  لتأسيس  اإلعداد 
حينه  يف  لقي  ما  وهو  الثانية؛  العاملية  الحرب 
معارضة شديدة يف أوساط عدد من الدول التي 
هذا  توظيف  إمكانية  من  استياءها  عن  عربت 
الدامئة  للدول  خاصة  ألهداف  خدمة  ”الحق“ 

العضوية باملجلس.
ورغم أن الدول املتمتّعة بهذه اإلمكانية أعلنت 
خالل األشغال التحضريية لتأسيس األمم املتحدة 
نيّة؛  بحسن  ”الفيتو“  باستعاملها  ستلتزم  أنها 
وتسّخرها يف خدمة الّسلم واألمن الدوليني، فإن 
هذا  يف  لصالحياته  األمن  مجلس  مامرسة  واقع 
التقنية  هذه  استغالل  بامللموس  أكّد  الشأن؛ 
املتحدة  الواليات  قبل  من  فيه  مبالغ  بشكل 
خدمة  سابقا؛  السوفييتي  واالتحاد  األمريكية 
ألهداف خاصة وضيّقة عىل امتداد فرتات الحرب 

الباردة.
فقد استخدم ”الفيتو“ يف حوايل 279 حالة خالل 
1990؛  وسنة   1946 سنة  بني  ما  املمتّدة  الفرتة 
األمن؛  مجلس  داخل  كبريا  شلال  أحدث  ما  وهو 
السلم  بحفظ  املرتبطة  مبهامه  القيام  عن  عطّله 
املتحدة  األمم  ملصداقية  وأساء  الدوليني؛  واألمن 

بشكل عام.
الدويل  املجتمع  مصالح  عرقلة  يف  استغّل  كام 
داخل  إىل  القطبيني  بني  الرصاع  انتقل  بعدما 
األمم املتحدة؛ ماّم عرض العامل لكثري من املخاطر 
مسار  عىل  ضخمة  كلفته  كانت  فيام  واألزمات؛ 
العادلة  القضايا  من  وعدد  الفلسطينية  القضية 

باملنطقة.
ومع انهيار القطبية الثنائية ونهاية الحرب الباردة 
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مجلس  أداء  شهد  السوفييتي؛  االتحاد  برحيل 
الكثري من  الدينامية؛ اعترب معها  األمن قدرا من 
نهائيا  طيّا  يعكس  األمر  أن  والباحثني  املراقبني 
ملامرسة ”حق االعرتاض“ من الناحية الواقعية عىل 
األقل.. غري أن تزايد االنحرافات يف أداء املجلس 
تهميش  مقابل  يف  انتقائية  لتدخالت  وتكريسه 
واألولويات  واألزمات  القضايا  من  مجموعة 
للقضية  بالنسبة  الشأن  هو  كام  الدولية؛ 
التي مل يتحرك املجلس بشأنها رغم  الفلسطينية 
املرتكبة  املتكررة  واالعتداءات  الخروقات  حجم 
من قبل الكيان اإلرسائييل داخل األرايض املحتلة.. 
أبرز أن هذه اإلمكانية ما زالت تستخدم بصور 

مختلفة (كالتهديد باللجوء إليها..).. 
مل يتمكن مجلس األمن بعد من اتخاذ قرار حاسم 
املواطن  يالقيها  التي  للمعاناة  حّد  وضع  يدعم 
الّسوري؛ ووقف التدمري الذي يلحق بالبالد.. رغم 
التداعيات الخطرية التي خلفها األمر عىل السلم 
التدخل  تهافت  يعكسها  والتي  الدوليني  واألمن 
األوضاع  وتعّقد  األزمة؛  يف  والدويل  اإلقليمي 
األمنية واإلنسانية بالبالد وما ترتّب عن ذلك من 
الساكنة  ثلث  من  أكرث  رحيل  طرحها  إشكاالت 
فضاءات  عن  بحثا  اللجوء)  وطالبي  (مهاجرين 

آمنة.
ويبدو أن هذا العجز واالنحراف يف أداء املجلس؛ 
السيايس  الطابع  إىل  منه  كبري  جزء  يف  يعود 
القرارات؛  باتخاذ  املتصلة  وللتعقيدات  للمجلس 
غالبا  الذي  االعرتاض“  باستخدام ”حق  والتهديد 
يف  ونجاعتها  حيويتها  املجلس  قرارات  يفقد  ما 
تحمل املسؤوليات املتصلة بحفظ السلم واألمن 

الدوليني.
عن  األخرية  العقود  يف  الدولية  املامرسة  أثبتت 
معادلة مختلة، يعكسها التطور املذهل للعالقات 
الدولية بتشابكها وانفتاحها وتسارعها املذهل من 
القانون  قواعد  يف  الحاصل  والجمود  أوىل؛  جهة 
من  املتحدة  األمم  منظمة  أداء  وضمن  الدويل 

جهة ثانية..
وتجد هذه األخرية نفسها يف واقع دويل مختلف 
القرن  منتصف  يف  التأسيس  ظروف  عن  متاما 
املايض؛ وهو ما يفرض إعامل إصالحات حقيقية؛ 
الرئيسية،  أجهزتها  بني  التوازن  بتحقيق  تسمح 
وتجاوز اإلشكاالت املرتبطة بالتمثيلية والتصويت 
الحق“  ”هذا  عن  والتخيل  األمن؛  مجلس  داخل 
املنصوص  السيادة  يف  املساواة  مببدأ  يخّل  الذي 

عليه امليثاق األممي.
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معرض  دورة  يف  مارتن  لوكهيد  رشكة  تركز  عالم 
ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) املقرر عقدها يف 

مدينة أبوظبي هذا العام؟
معرض  يف  مشاركاتنا  أولويات  رأس  عىل  يأيت 
العام  هذا  (أيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر 
حول  واإلقليميني  املحليني  عمالئنا  مع  التواصل 
متطلباتهم  لدعم  املمكنة  الوسائل  أفضل 
أفضل  طرح  عىل  تركيزنا  وينصب  التشغيلية. 
معقولة  بأسعار  املتقدمة  التكنولوجيا  أنظمة 
بهدف حامية املواطنني، وتزويد عمالئنا ورشكائنا 
ميكن  التي  املهمة  واإلمكانيات  القدرات  بكافة 
أن تساعدم يف مواجهة أصعب التحديات األمنية 

التي يواجهونها.
يتمحور املوضوع الرئييس للدورة املقبلة ملعرض 
أن  توشك  التي  (أيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر 
املقبل حول  الشهر  أبوظبي  العاصمة  يف  تنطلق 
«عرقلة االبتكار يف مجايل الدفاع واألمن» ماهي 

 – %������� A;�����
 E'T�� *�LV�� 5�

�@��)�� ��c ������
 «5�'�� k�7» ��T� F+@&
 �"C� >� ��+(Q ����-�

 ��+P� 5"�0"V6��� *���$��
 �7��'1 `'� �5;��� �"N�'�

 ��+P�� 7����=� �,8
 #+�� �! ����P$��

 ������ k�!��� +$;U��
 34� /�-	 �+-$�� (����&)
 23 ���Z�� 19 5"� �� 
+�V��

 ?�+� �! ��,-$�� +��+,!
 .#���$�� �6�'�� �,X'�&
 u�Q& ��	 ��T$�� J�����

 �N;�'� ���� F������9�
:��'��� | ��� �$"! .��+P��

املجال  هذا  يف  مارتن  لوكهيد  رشكة  اسهامات 
الحيوي؟

مدفوعة  نفسها  مارتن  لوكهيد  رشكة  تجد 
من  االبتكار  يف  والرغبة  بالهدف  باالحساس 
ذلك،  عىل  عالوة  املستقبل.  مالمح  تغيري  أجل 
نجد أن هذا النوع من عرقلة االبتكار يف مجايل 
الرشاكة  من  نوعا  يتطلب  الدويل  واألمن  الدفاع 

والجامعية والتكاتف.
نتيجة  تأيت  ما  املبدعة والخالقة غالبا  األفكار  إن 
تطوير  أجل  من  وتكاتفها  الشعوب  تعاون 
األفكار  من  وابتكارا  إبداعا  أكرث  أو  أفضل  أفكار 
من  النابعة  القوة  هذه  إن  السائدة.  التقليدية 
األفكار  بتوليد  تسمح  أو خلق مساحة  املشاركة 
جديدة  أفكارا  تصبح  أن  إىل  وتطويرها  وتبادلها 
يتسم  الذي  عاملنا  يف  خاصة  أهمية  تحتل 
وتالقحها  األفكار  تبادل  إن  والتعقيد.  بالصعوبة 
يف  جامعية  بصورة  العمل  إمكانية  لنا  يتيحان 

تطويع  أجل  من  املختلفة  التجارية  املجاالت 
ملتطلبات  تبعا  التكنولوجيا  استخدام  عملية 

العمالء املستجدة.
ما هي أهم الربامج واملجاالت التي تتعاون فيها 

رشكة لوكهيد مارتن مع دولة اإلمارات؟
اإلقليميني  وخلفائنا  اإلمارات  دولة  حامية  تظل 
رشكائنا،  مع  عالقتنا  يف  القلب  موقع  تحتل 
وقت  أي  من  أهم  اليوم  الحامية  تلك  وتعترب 
بدولة  تجمعنا  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  مىض. 
وهي  عقود،  عدة  منذ  قوية  عالقة  اإلمارات 
الدعم  تقديم  خالل  من  بدأت  التي  العالقة 
الشحن  طائرة  مثل  العسكرية  للربامج  الالزم 
اف16-  املقاتلة  والطائرة  «هركيوليز»  يس130- 
والصاروخ االعرتايض املتقدم «باتريوت» (باك – 
للدفاع  املضاد  الباليستي  الصاروخي  والنظام   (3
 Terminal عالية   ارتفاعات  عىل  املنطقة  عن 
 (High Altitude Area Defense (THAAD
ونحن نتعاون اليوم يف كل املجاالت، بدءا بالفضاء 

الجوي وانتهاء بالفضاء الخارجي.
«درع الوطن»: تسعى رشكة لوكهيد مارتن أيضا 
هل  اإلمارات.  دولة  يف  املجتمع  خدمة  لتحسني 
ميكنكم إلقاء املزيد من الضوء عىل هذا املوضوع 
العلوم  عىل  مارتن  لوكهيد  رشكة  تركيز  وعىل 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ؟

نحن نسعى دامئا لتقديم الدعم الالزم للمجتمع 
يف دولة اإلمارات من خالل األنشطة والفعاليات 
«تحدى  هو  ذلك  عىل  األمثلة  أحدث  املختلفة. 
وبرنامج   Robotics Challenge الروبوتات» 
التدريب  برنامج   :Generation Space الفضاء 
للتدريب  برنامج  إىل  باإلضافة  األساسيات،  عىل 
االبتكار  مركز  يف  مؤخرا  الصناعية  املشاريع  عىل 
من  يتخذ  والذي  لنا  التابع  األمنية  والحلول 
دولة  يف  نقوم  كام  له.  مقرا  «مصدر»  مدينة 
اإلمارات حاليا بدعم خدمات التدريب والتطوير 
الخاصة بالجيل القادم من خالل برامج التدريب 

والتطوير املشار إليها.
الرشكات  إحدى  مارتن  لوكهيد  رشكة  وباعتبار 
الفضاء والدفاع، حيث  الرائدة يف مجال  العاملية 
يعمل بها أكرث من 70,000 مهندس، تدرك الرشكة 
بناء مستقبل أفضل لن يتحقق إال عن  أن  متاما 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تكريس  طريق 
تحتل  ولذلك،  اليوم.   (STEM) والرياضيات 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
لوكهيد مارتن عىل  تركيزا كبريا من جانب رشكة 

املستويني العاملي والرشق أوسطي.
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ما هي أهم رشاكاتكم يف دولة اإلمارات؟
نحن ندرك متاما اليوم أن الرشاكات كفيلة ببناء 
عامل مختلف، ونحن نفخر بالتعاون مع حكومة 
اإلمارات والرشكات الصناعية واألوساط األكادميية 
تكريس  بهدف  املختلفة  الربامح  من  العديد  يف 
األمن واملساهمة يف تحقيق رؤية اإلمارات التي 

تقوم عىل بناء اقتصاد قوي ومتني.
ومن الجدير بالذكر أن رشاكاتنا املتعددة هنا يف 
دولة اإلمارات تشمل التعاون مع رشكة «مبادلة» 
«توازن»  ورشكة  اإلمارات»   فضاء  «وكالة  و 
مركز  ويعترب  وغريها.  «مصدر»  ومدينة  القابضة 
يتخذ  والذي  لنا  التابع  األمنية  والحلول  االبتكار 
عىل  دليل  أقوى  له،  مقرا  «مصدر»  مدينة  من 
لوكهيد  رشكة  بني  تجمع  التي  الطويلة  الرشاكة 

مارتن ودولة اإلمارات,
ما مدى مساهمة مركز االبتكار والحلول األمنية 

التابع لكم يف تطوير الحلول اإلبداعية؟
حرصت رشكة لوكهيد مارتن دوما عىل املحافظة 
التكنولوجية  االبتكارات  مجال  يف  ريادتها  عىل 
باإلضافة  الكربى،  العاملية  التحديات  تواجه  التي 
عىل  عمالئنا  ملساعدة  تنافسية  حلول  طرح  إىل 
املقدمة  يف  والبقاء  العرص  مستجدات  مواكبة 
مركز  حرص  وقد  التوقف.  يعرف  ال  عامل  يف 
وحدة  إقامة  عىل  األمنية  والحلول  االبتكار 
 Modeling واملحاكاة  للتصميم  دامئة  تخصصية 
بهدف   and Simulation (M&S) capability
تنتجها  التي  املنتجات  تعريف املستخدمني بكل 
املركز  حرص  كام  تقريبا.  مارتن  لوكهيد  رشكة 
للرسم  متقدمة  دامئة  وحدة  تطوير  عىل  أيضا 

computer- اآليل  الحاسب  مبساعدة  والتصنيع 
aided drafting (CAD) and computer-

 aided manufacturing (CAM) capability
التخيلية  التكنولوجيا  استخدام  طريق  عن 
بالفعل  وحصل   visualisation technology
عىل طابعة باألبعاد الثالثية لتحسني أداء وحدة 

الرسم والتصنيع مبساعدة الحاسب اآليل.
هل تقدمت رشكة لوكهيد مارتن بأي مبادرة يف 

املنطقة يف مجال إدارة الطاقة؟
ضخ  عىل  طويلة  عقود  منذ  الرشكة  حرصت 
الطاقة  تقنيات  مجال  يف  ضخمة  استثامرات 
الدويل  الذكية والطبيعية واآلمنة مبا يعزز األمن 
املناخ  وحامية  قوي  اقتصادي  مستقبل  وبناء 
لألجيال القادمة. وخالل السنوات األخرية عززت 
يف  كبريا  تقدما  وأحرزت  الجهود  هذه  الرشكة 
االستحواز عىل رشكات  الطاقة عن طريق  قطاع 
األنشطة  وتعزيز  جديدة  رشاكات  وبناء  جديدة 
الرشكة منوها  تواصل  التجارية. وليك  والعمليات 
وتوسعاتها يف هذا املجال الحيوي، قامت الرشكة 
إدارة  يف  الطاقة  وتقنيات  منتجات  كافة  بدمج 
«لوكهيد  اسم  عليها  سنطلق  واحدة  تجارية 
ونتطلع  مارتن)،  لوكهيد  (طاقة  إنرجي»  مارتن 
اإلقليميني  وعمالئنا  رشكائنا  مع  التعاون  إىل 
للمساعدة يف حل بعض مشكالت الطاقة امللحة 

يف املستقبل.
استثامرات  ضخ  علةى  اإلمارات  دولة  تحرص 
واالستكشافات  التقنيات  مجال  يف  ضخمة 
الفضائية. ما مدى مساعدتكم لدولة اإلمارات يف 

هذا املجال؟

منذ أكرث من خمسني عاما تبوأت رشكة األنظمة 
التابعة  كومباين)  سيستمز  (سبيس  الفضائية 
تصميم  مجال  يف  الصدارة  موقع  مارتن  للوكهيد 
وإنتاج السفن الفضائية التي ساهمت يف تكريس 
الذي  للكوكب  فهمنا  وتعميق  اإلنسانية  الجهود 

نعيش عليه من عدة مناظري مختلفة.
فضاء  «وكالة  مع  املايض  العام  يف  تعونا  وقد 
اإلمارات» ورشكة «مبادلة» بهدف تقديم الدعم 
طريق  عن  الفضاء  إىل  اإلمارات  لرحلة  الالزم 
«رؤية  مع  ومتشيا  الصاعدة.  األجيال  تدريب 
سبيس»  «جرنيشن  مبادرة  طرح  تم  اإلمارات» 
انتهينا  الذي  أربعة شهور  مدته  كربنامج مكثف 
لتونا منه يف شهر ديسمرب املايض والذي تضمن 
وتلقينهم  الشبان  اإلماراتيني  املهندسني  قبول 
مبادئ الفضاء األساسية وتبني أصحاب املواهب 
اإلماراتيني  الطالب  من  الخاصة  والقدرات 
واألمريكيني متهيدا لتأهيلهم لتويل وظائف طويلة 

األجل يف مجال صناعة الفضاء.
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األوسط  الرشق  «منطقة  بأن  سوكوداتو  ورصح 
لرشكة  بالنسبة  كربى  اسرتاتيجية  أهمية  تحتل 
«ليوناردو»، وهو ما تم ترجمته يف شكل افتتاح 
فروع كثرية للرشكة يف أبوظبي والدوحة والرياض 
الحايل  الوقت  يف  الرشكة  تخطط  كام  ومسقط، 

لفتح فروع جديدة يف دول أخرى».
العام  يف  فازت  «الرشكة  أن  سوكودلتو  وأضاف 
طائرات  لتوريد  تاريخها  يف  عقد  بأكرب  املايض 
أن  كام  الكويت،  لدولة  «تايفون»  يوروفايرت 
يستخدمون  األوسط  الرشق  منطقة  يف  عمالءنا 
رشكة  إنتاج  من  مروحية  طائرة   200 من  أكرث 
«ليوناردو»  رشكة  تقوم  قطر  ويف  «ليوناردو. 
املنحفض  املستوى  ذات  الرادار  أنظمة  بتأمني 
اختيار  وقع  كام  والدفاع،  الجوية  املراقبة  لعمل 
املسؤولون يف قطر أيضا عىل تقنياتنا لبناء أسطول 

بحري جديد».
ينعقد  حيث  اإلمارات،  دولة  «يف  أنه  وأردف 
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) يف أبوظبي 
صداقة  إقامة  يف  الرشكة  نجحت  عامني،  كل 
إمدادها  تم  التي  اإلمارات  دولة  مع  تاريخية 
«قطاع  اسم  اليوم  عليها  نطلق  التي  باملنتجات 
عالوة  طويلة،  سنوات  منذ  الدفاعية»  األنظمة 
عىل طائرات التدريب واألسلحة البحرية األخرى. 
وتشعر رشكحة «ليوناردو» بسعادة بالغة عندما 
ترى فريق «الفرسان» لأللعاب الهوائية البهلوانية 
وهو يحلق بطائرات رشكة «ليوناردو» التي جرى 

تصنيعها يف إيطاليا».
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وفيام يتعلق مبشاركة رشكة «ليوناردو» يف معرض 
ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) الذي سيعقد يف 
أبوظبي خالل الفرتة من 19 إىل 23 فرباير املقبل، 
الرشكة عىل تحقيق  أعرب سوكوداتو عن حرص 
الكثرية  الوفود  عدد  من  ممكنة  استفادة  أقىص 
تجمع  التي  املهمة  الفعالية  هذه  ستحرض  التي 
الجدد  املحتملني  والعمالء  الحاليني  العمالء  بني 

تحت سقف واحد.
سيزورون  الذين  «الزوار  إن  سوكوداتو  وقال 
رقم  «ليوناردو»  رشكة  منتجات  عرض  منصة 
االطالع  ميكنهم  أيدكس  معرض  يف   (06-A03)
مقصورة  بها  تتمتع  التي  والفخامة  الراحة  عىل 
 AW609 بالطائرة  الخاصة  الشخصيات  كبار 
منوذج  زيارة  طريق  عن  الدوارة  املروحة  ذات 
عىل  االطالع  عن  فضال  للطائرة،  كامل  مجسم 
لتدريب  الرشكة  تنتجها  التي  التدريب  أجهزة 
من  الحديثة  الرسيعة  النفاثة  الطائرات  طياري 
خالل منوذج لطائراتنا من طراز M-346  وعندما 
نتحدث عن عروض رشكة «ليوناردو» فيام يتعلق 
الرشكة  أن  نؤكد  أن  يجب  املروحية،  بالطائرات 
 AW101 ستعمل عىل تسويق طائراتنا من طراز
من  الطائرة  إىل  باإلضافة   VVIP و   CSAR و 

طراز AW159 املخصصة لسالح البحرية.
تستعد  «ليوناردو»  «رشكة  إن  سوكوداتو  وقال 
من  إنتاجها  أحدث  عىل  الجدد  عمالئها  إلطالع 

األنظمة اإللكرتونية مثل نظام Miysis وهو عبارة 
العامل  املضادة  لإلجراءات  متقدم  «نظام  عن 
 advanced الحمراء»  تحت  املوجهة  باألشعة 
 Directed InfraRed Countermeasure
وهو  الطائرات،  لحامية   (DIRCM) system
الرشق  ملنطقة  متاما  لتصديره  مسموح  نظام 
«كرونوس»  رادارنا  إىل  باإلضافة  األوسط، 
Kronos وأنظمة االتصاالت التي تنتجها الرشكة. 
ومن املقرر أيضا عرض أسلحتنا البحرية يف منصة 
 (06-A03) عرض منتجات رشكة «ليوناردو» رقم
 Vulcano الذخرية أيدكس من خالل  يف معرض 
 ATAS «أتاس»  السونار  وجهاز   DART و   76
سونار  جهاز  وأقوى  أصغر  يعترب  الذي  الجديد 
مقطور قادر عىل العمل عىل أعامق متفاوتة من 
بإمكان  أن  اآلن». وأوضح سوكوداتو  املياه حتى 
الزوار أيضا االطالع عىل أحدث جيل من األنظمة 
خالل  من  وذلك  الرشكة،  أنتجتها  التي  البحرية 
مبعرض  الخاصة  «ليوناردو»  رشكة  عرض  منصة 

الدفاع البحري «نافدكس».
وقال سوكوداتو إن «قامئة املنتجات التي سيجري 
للغاية  طويلة  أيدكس  معرض  خالل  عرضها 
ويحتاج رسدها إىل وقت طويل، لذلك سأتوقف 
أذكر  أن  البد  ولكن  مؤقتا  عنها  الحديث  عن 
من  منتجاتنا  لعرض  فرصة  هناك  ستكون  أنخ 
التقنيات الخاصة باالتصاالت املتعلقة ب «نظام 

(االنسيايب)  اإليرودينامييك  اإلنطالق  من  الحد 
ونظام    (Drag Reduction System (DRS
املهام املتكامل، عالوة عىل أنظمة الفضاء بالطبع 
املشرتك  مرشوعنا  خالل  من  عرضها  سيتم  التي 

.“Telespazio
لديها  «ليوناردو»  رشكة  بأن  سوكوداتو  ورصح 
عدد من أنظمة األمن السرباين (اإللكرتوين) التي 
غسيل  مثل  مختلفة  مجاالت  يف  عرضها  سيتم 
رشكة  عملت  وقد  الرصافة.  وماكينات  األموال 
الرشق  مبنطقة  املالية  القطاعات  يف  «ليوناردو» 
األوسط منذ أكرث من عرشين عاما عندما بدأت 
الراجحي.  لبنك  وأنظمتها  خدماتها  تقديم  يف 
اإلسالمية،  املصارف  صناعة  يف  خربتها  وبفضل 
املصارف واملؤسسات  اختيار عدد كبري من  وقع 

املرصفية يف املنطقة عىل رشكة «ليوناردو».
تدرك  ليوناردو  «رشكة  بأن  سوكوداتو  وأوضح 
التي  القطاعات  من  واملصارف  البنوك  أن  متاما 
تتعرض للجرائم اإللكرتونية عىل وجه الخصوص، 
 95% لنسبة  املالية  املؤسسات  تتعرض  حيث 
وليس  (اإللكرتونية).  السربانية  الهجامت  من 
النصب واالحتيال وتفخيخ الربمجيات عن طريق 
بالوصالت  املتعلفة  واملشاكل  املرضة  الفريوسات 
تقنية  ألنظمة  وتعرض  املعلومات  وترشب 
املعلومات للتوقف سوى مناذج محدودة لبعض 
العمليات  أمن  تهدد  أن  ميكن  التي  التهديدات 
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التي  «ليوناردو»  دور رشكة  يأيت  وهنا  التجارية. 
تستطيع أن تساهم يف تحسني الحامية السربانية 
طريق  عن  ذلك  يتم  ما  وعالبا  (اإللكرتونية)، 

التعاون مع رشكائنا البارزين يف الخارج.
ليوناردو  «رشكة  أن  إىل  النظر  سوكوداتو  ولفت 
املالية،  للمؤسسات  متكاملة  كاملة  حلول  تقدم 
وتصميم  وتحديد  احتياجاتها  بتحليل  تقوم  كام 
الحلول  وتنفيذ  للمؤسسة  التنظيمي  الهيكل 
املناسبة مثل دمج املهام واملسؤوليات، األمر الذي 
مببادئ  املؤسسة  لدى  الحساسة  األنظمة  يغذي 
تأمني  ثم  ومن  (اإللكرتونية)  السربانية  الحامية 
الجدير  ومن  ككل.  للمؤسسة  الشاملة  الحامية 
بالذكر أن شعبة األمن السرباين (اإللكرتوين) لدى 
املعلومات  بتحليل  أيضا  يقوم  «ليوناردو»  رشكة 
السوداء»  العنكبوتية  «الشبكة  من  الواردة 

’Dark Web‘ بشكل فوري.
وأعاد سوكوداتو إىل األذهان واقعة حدثت منذ 
الرشيك  «ليوناردو»  رشكة  كانت  عندما  عامني 
للقضايا   2015 ميالنو  معرض  يف  التكنولوجي 
الكربى  الفعاليات  سالمة  أن  موضحا  األمنية، 
التي تقدمها رشكة  البارزة  الخدمات  هي إحدى 
األخرية  اآلونة  يف  الرشكة  وقامت  «ليوناردو». 
إلقامة  الالزمة  التكنولوجية  الخدمات  بتأمني 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  جديد  ريايض  استاد 
بتقديم  حاليا  الرشكة  تقوم  كام  أفريقيا،  ورشق 
خربتها الطويلة يف مجال التقنيات األمنية إلقامة 

استادات رياضية «ذكية» جديدة يف إيطاليا.

 Aermacchi وأشار سوكوداتو إىل طائرة التدريب
M-345 ذات الكفاءة العالية التي تعترب أحدث 
طائرة تدريب للطيارين العسكريني التي طورها 
أن  مضيفا  «ليوناردو»،  برشكة  الطائرات  قطاع 
األسواق  يف  كبرية  تسويق  بفرص  تتمتع  الطائرة 
العاملية. وأوضح «أننا نعتقد أن طائرة التدريب 
 ،  (M-345HET (High Efficiency Trainer
التي تعترب أحدث الطائرات املتخصصة يف تنفيذ 
الدورات التدريبية األساسية إىل املتقدمة، تتمتع 
بالقدرة عىل االستحواز عىل نسبة %25 من سوق 
حلول  مع  املحتملة  األسايس  التدريب  طائرات 
 M-345 عام 2038. وعند مقارنة طائرة التدريب
نجد  التوربينية  املراوح  ذات  التدريب  بطائرات 
انخفاض  حيث  من  املميزات  بنفس  تتمتع  أنها 
التشغيل  مصاريف  وقلة  الرشاء  عند  القيمة 
ولكنها متنح الطيارين أيضا قدرا أكرب من الخربة 
تلك  تناسب  ميزة  وهي  الحقيقية،  التدريبية 

السوق.
الطائرات لدى رشكة  وذكر سوكوداتو أن «قطاع 
دولة  مع  طويلة  بعالقة  يتمتع  «ليوناردو» 
اإلمارات العربية املتحدة التي وقع اختيارها عىل 
طائرة التدريب MB.339 لخدمة فريقها الوطني 
لألعاب الهوائية البهلوانية «الفرسان». وقد جرى 
باستخدام  إيطاليا  يف  الفريق  أعضاء  تدريب 
التدريب  وأنظمة  «ليوناردو»  رشكة  طائرات 

املتخصصة األخرى.
اإلعجازي  املنتج  عن  سوكوداتو  تحدث  كام 

املائلة  املروحة  ذات   AW609 الطائرة  الجديد 
ومزايا  املروحية  الطائرة  مزايا  بني  تجمع  التي 
الطائرة  أن  مؤكدا  الثابت،  الجناح  ذات  الطائرة 
أن  وأوضح  كبري.  باهتامم  حظيت  الجديدة 
يف  بالفعل  نجاحها  أثبتت   AW609 الطائرة 
منطقة الرشق األوسط، السيام يف دولة اإلمارات 
الطائرة  يتم دخول نسخة  أن  املنتظر  حيث من 
 SAR واإلنقاذ  البحث  لعمليات  املخصصة 
variant يف صفوف الخدمة لدى «قيادة الطريان 
لدى   Joint Aviation Command املشرتكة» 
أن  بشدة  نعتقد  نحن  ذلك،  عىل  عالوة  الدولة. 
الرشكات  أمام  املستقبل  يف  كبرية  فرصا  هناك 
لدى  األخرى  والعامة  الحكومية  واملؤسسات 
مهام  يف   AW609 الطائرة  الستخدام  الدولة 

جديدة مثل مهام النقل.
تتمتع   AW609 «الطائرة  أن  سوكوداتو  وذكر 
مبزيج نادر يجمع بني القدرة عىل اإلقالع والهبوط 
التي  واملدى  واالرتفاع  والرسعة  عمودي  بشكل 
تتمتع بها الطائرة ذات املروحة التوربينية، األمر 
عىل  مسبوقة  غري  قدرة  الطائرة  سيمنح  الذي 
منطقة  دول  عواصم  بني  متواصلة  رحالت  عمل 

مجلس التعاون الخليجي.
الطائرة AW609 تعترب  أن «  وأضاف سوكوداتو 
أثناء  النقل  قدرات  لرفع  أيضا  مثالية  طائرة 
الفعاليات الدولية الكربى يف املنطقة، عالوة عىل 

عمليات البحث واإلنقاذ».
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حلف  بني  للتعاون  اسطنبول  مبادرة  انطالق  منذ 
الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  األطليس  شامل 
للتعاون األمني واالستشاري  يف يونيو 2004  وذلك 
العسكري بني الطرفني انضمت حسب تاريخ االنضامم 
للمبادرة-دولة الكويت تلتها مملكة البحرين وبعدها 
اإلمارات  دولة  انضمت  وأخريا  قطر  دولة  انضمت 
العربية املتحدة. وحتى تاريخه وإن أبدت كل من 
اهتامما  ُعامن  وسلطنة  السعودية  العربية  اململكة 
وشاركت باجتامعات-إال انهام مل تنضام حتى اليوم 

إىل مبادرة اسطنبول.
مبادرة اسطنبول ال تعني وجود عسكري لحلف الناتو 
قواعد  تعني  وال  للمبادرة  انضمت  التي  الدول  يف 
عسكرية وال رشاء اسلحة بالرضورة من دول الحلف 
الناتو. بل تعني  وال حامية عسكرية يوفرها حلف 
دولة   28 ودراية  خربة  وتقديم  والتعاون  التنسيق 
األعضاء-من  الدول  من  دولة  كل  تطلبها  قضايا  يف 
قامئة يقدمها الحلف لدعم وتطوير القدرات األمنية 
املبادرة.  يف  األعضاء  الخليجيني  للرشكاء  والعسكرية 
الدفاعية- املجاالت  يف  االستشارات  تقديم  تشمل 
اإلرهاب  العسكري-العسكري،ومكافحة  والتعاون 
والتنسيق وتبادل املعلومات-التي عادة تفيد حلف 
الناتو أكرث من الدول الخليجية-وتبادل املعلومات كام 
توقع توقيعه مع دولة الكويت-واتفاقية العبور مع 
الكويت لنقل قوات الناتو إىل ومن أفغانستان. وأمن 
أسلحة  تهديدات  األزمات-ومواجهة  الحدود-وإدارة 
الدمار الشامل وخاصة يف حال ترسب اشعاع نووي-
والتدريب والتأهيل للقوات املسلحة-ومشاركة ضباط 
الدراسة  يف  األعضاء  الدول  يف  املسلحة  القوات  من 
لتطوير قدراتهم العسكرية يف كلية دفاع حلف الناتو 
الضباط من  يف روما-التي استضافت عدد كبري من 

الدول الخليجية األعضاء يف مبادرة اسطنبول. 
واضح أن هناك مصالح مشرتكة-وحاجة ملحة لحامية 
األمن  تهدد  يتعرض ملتغريات  الذي  الخليجي  األمن 
الدول.  غري  من  الفاعلني  ومن  دول  واالستقرار-من 
يؤثر  معوملا-ألنه  بات  الخليجي  األمن  أن  وواضح 
بأمن الطاقة واالستثامرات والرثوات السيادية-وواضح 
أن مبادرة اسطنبول بعد مرور حوايل 12 عاما عل 
انطالقها-بحاجة لتطوير وتحديث وشمولية-إىل اليوم 
مل تنضم دولتني مهمتني للمبادرة-السعودية وعامن. 
املايض“املركز  الشهر  الكويت  افتتاح  من  وبالرغم 
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ومبادرة  األطليس  شامل  حلف  ملنظمة  اإلقليمي 
الكويت-وبالرغم  أرض  للتعاون“عىل  اسطنبول 
ينس  األطليس  شامل  حلف  عام  أمني  إشادة  من 
شتولتنربغ(رئيس وزراء الرنويج األسبق)إال أن حلف 
شامل األطليس مل يحقق الطموح املتوقع من دوره-

وشعاره“نساعدك لتساعد نفسك.“مل يوضح الحلف 
األعضاء  الدول  الحلف  يطمِنئ  .ومل  اسطنبول  مبادر 
عىل دوره املطلوب ومل يفصل بني مبادريت اسطنبول 
ومل  إرسائيل.  عضويتها  يف  تشارك  التي  واملتوسط 
والهجامت  القرصنة  مواجهة  يف  محوريا  دورا  يقدم 

االلكرتونية. 
دبلوماسية  مع  بالتنسيق  شارك  كباحث  وشخصيا 
العالقات العامة ومبادرة اسطنبول يف أكرث من عرشة 
مؤمترات خالل السنوات العرشة املاضية وقاد فريق 
دراسات  مراكز  ورؤوسا  واألكادمييني  الباحثني  من 
إسرتاتيجية يف الكويت يف زيارة رسمية ملقر الحلف يف 
بروكسل والتقينا مع األمني العام والقادة العسكريني 
واملدنيني يف عام -2006وشاركت يف 10 مؤمترات يف 
ثالثة قارات-حول مبادرة اسطنبول للتعاون مع الدول 
الخليجية،مل اشهد تطورا للمبادرة يرقى لطموح الدول 
الكويت  دولة  انضامم  من  عاما   12 بعد  األعضاء. 
للمبادرة-مل ينجح حلف الناتو يف إقناع،أو االستجابة 
ُعامن  وسلطنة  السعودية  العربية  اململكة  ملطالب 
مبادرة  ستبقى  للتعاون.  اسطنبول  ملبادرة  لتنضام 
مجلس  دول  مع  الناتو  لحلف  للتعاون  اسطنبول 
من  الجهد  من  للمزيد  وبحاجة  ناقصة  التعاون 
الطرفني-لتحقيق لطموح املأمول منها وتتحول لقيمة 
مضافة يف مواجهة التهديدات والتحديات التي تهم 

الطرفني الخليجي والناتو معاً.
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تتسم  العسكرية  العمليات  أن  املعروف  ومن 
عىل  فالهجوم  الشديدين.  والتعقيد  بالصعوبة 
العدو يتطلب قدرا كبريا من التنسيق والتواصل 

بني قائد العملية وعنارصه القتالية.
إن صعوبة الحرب غالبا ما تعني أنه حتى أفضل 
التعديل  إىل  تحتاج  املوضوعة  النظرية   الخطط 
والتغيري عىل أرض الواقع. والبد أن يتمتع القادة 
قواتهم  توجيه  إعادة  عىل  بالقدرة  العسكريون 
عىل أرض الواقع إذا أرادوا التعامل مع العمليات 
إصدار  عن  العملية  قائد  عجز  وإذا  املعادية. 
العجز  هذا  فإن  العملية  لتنفيذ  الالزمة  األوامر 
فضال  وإمكانياته،  بقدراته  الرضر  أشد  يلحق 

ويعترب  ذاتها.  العملية  نجاح  فرص  تراجع  عن 
الهجوم عىل خطوط االتصاالت تلك وسيلة فعالة 

ومبتكرة للحد من قدرات العدو.
ومن الجدير بالذكر أن سالح الجو األمرييك يعمل 
حربه  يف  يوم  كل  الوسيلة  هذه  استغالل  عىل 
والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد 
 EC-130H (داعش) عن طريق استخدام الطائرة
Compass Call  ورصح العقيد جوش كوسلوف، 
الثالث  اإللكرتوين  العسكري  الهجوم  رسب  قائد 
”كامباس  الطائرة  تحلق  ”عندما  بأنه  واألربعني، 
كول“ يف األجواء من أجل تقديم خدمات الدعم 
هذا  فإن  العراق  يف  لحلفائنا  الالزمني  واملساندة 

يعني ببساطة حرمان تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
قيادة  عىل  القدرة  من  (داعش)  والشام  العراق 
عملياته  تنسيق  أجل  من  فيها  والتحكم  قواته 
القوات  مع  التواصل  عن  العجز  إن  الهجومية. 
القتالية يعني ببساطة شديدة العجز عن القتال“.

3�(;9� h'H� >H8
 EC-130H Compass Call الطائرة  وتقوم 
املتعلقة  املعادية  االتصاالت  خطوط  بقطع 
قدرته  الحد من  والسيطرة، عالوة عىل  بالقيادة 
عىل عمل التنسيق الالزم إلدارة القوات. وتستغل 
الطائرة قدرتها عىل استخدام معلومات هجومية 
تقديم  بهدف  إلكرتونية  هجامت  وشن  مضادة 
الدعم واملساندة الالزمني للقوات الجوية والربية 
التابعة  الخاصة  العمليات  وقوات  التكتيكية 

للجيش األمرييك وقوات التحالف.
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 EC-130H Compass Call الطائرة  وتقوم 
والتشويش  املعادية  االتصاالت  تلك  باستهداف 
جويا  مالحا   12 حوايل  تضع  فهي  ولهذا  عليها، 
الخاص بطائرة  القيايس  القيادة  بينهم طاقم  من 
الطائرة،  من  األمامي  الجزء  يف  يس130-  النقل 
والخرباء  الضباط   من  فريق  وضع  عىل  عالوة 
يف  اإللكرتونية  الحرب  يف  املتخصصني  اللغويني 
من  فرد  كل  ويعترب  الطائرة.  من  الخلفي  الجزء 
إنجاز  عملية  من  يتجزأ  ال  جزءا  املجموعة  تلك 
سالح  هي  اللغة  أن  كوسلوف  وأوضح  املهمة. 
تحديد  يف  يساعدوننا  الذين  اللغويني  الخرباء 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  التابعة  العنارص  موقع 
األولويات  وتحديد  (داعش)  والشام  العراق  يف 
املناسبة، ومن ثم استهدافها بكل كفاءة واقتدار. 
املناسبة  الولويات  بتحديد  الخرباء  هؤالء  ويقوم 
لإلشارات التي نستهدفها عىل املستويني التكتييك 

ضابط  يساعدون  كام  واالسرتاتيجي،  (التعبوي) 
املناسبة  القرارات  اتخاذ  يف  اإللكرتونية  الحرب 
لعملية التشويش عىل االتصاالت املعادية بهدف 
تحقيق النتائج التي يحددها قائد القوات الربية. 
تكون  بنجاح  الوسيلة  هذه  استخدام  وعند 
الطائرة EC-130H Compass Call قد نجحت 
يف إرباك وتشتيت انتباه العنارص التابعة لتنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)، وهو 
إىل  بالنسبة  سهال  هدفا  العنارص  تلك  يجعل  ما 

القوات املرابطة عىل األرض.

F�������
 EC-130H Compass Call الطائرة  متنح 
التحالف  وقوات  والعراقية  األمريكية  القوات 
تفوقا واضحا لدرجة أنها أصبحت تحظى بإقبال 
ولكن  الربية،  القوات  قادة  جانب  من  كبري 

عند  تحديات صعبة  يواجهان  وفريقه  كوسلوف 
تنفيذ عملياتهم، حيث ال يوجد سوى 14 طائرة 
األمرييك  الجو  لدى سالح   EC-130H من طراز
إىل  باإلضافة  نسبيا،  املحدود  العدد  وهذا  كله. 
امللقاة عىل عاتق  الكبري ملتطلبات املهام  الحجم 
السالح مام يجعل الطائرة "كامباس كول" طائرة 
نادرة تحظى بإقبال كبري. عالوة عىل ذلك، يتجاوز 
عمر الطائرات نفسها الخمسني عاما، ما يجعلها 
بحاجة إىل طاقم صيانة متخصص ومتفرغ حتى 
تصبح الطائرات قادرة عىل تنفيذ مهامها بنجاح 

عىل طول الخط.
 EA-6B و EC-130H تقوم الطائرات من طراز
الدفاعات  إخامد  F-16CJبدور  و   EA-18G و 
 Suppression of Enemy املعادية  الجوية 
Air Defense (SEAD)  حيث انها تعترب غرفة 
العمليات  غرفة  اصابة  حالة  ىف  بديلة  عمليات 
يضا عىل  ا  تحتوى  و  املسلحة  للقوات  الرئيسية 
( 3 ) قنوات اتصال رئيسية من القمر الصناعى 
كل قناة رئيسية بها ( 240 قناة فرعية ) مؤمنة و 
مشفرة " encrypted subchannels " باإلضافة 
 ( اإللكرتونية  الحرب   ) "EW"أو  ال  مهامت  إىل 
ومهام ( الحرب املعلوماتية ) أو "IW " وحروب 
االنرتنت  Cyberwarfare/Hacking وقد أدت 
إىل  الطائرات  تلك  عىل  املربمجة  التحديثات 
طائرة  رشاء  طريق  عن  عملياتها  نطاق  توسيع 
 EA الهجومية  اإللكرتونية  للعمليات  ثانوية 
باإلنذار  الخاصة  الرادار  أجهزة  ضد   capability
الطائرة  الهدف. وتحرص  املبكر واالستحواذ عىل 
واألساليب  القدرات  تجربة  عىل   EC-130H
التهديدات  باستمرار من أجل مواجهة  الجديدة 

الجديدة وتلبية متطلبات القادة العسكريني.


+C�H�� 5	 
0,
يف  األوىل  رحلتها  كول"  "كامباس  الطائرة  نفذت 
عام 1981 وتم تسليمها إىل سالح الجو األمرييك 
املبديئ  التشغيل  مرحلة  ودخلت   ،1982 عام  يف 
االلكرتونية  الحرب  طائرة  وتعترب   .1983 عام  يف 
"EC-130/H Compass Call"  ىف األصل طائرة 
 C-130 Compass" األمريكية  العسكرى  النقل 
مبكر  انذار  طائرة  وتعترب  الشهرية،    "Call
تعمل  خاصة  مالحة  انظمة  مع  تعمل  وسيطرة 
ويف  االلكرتوين  التشويش  ظروف  أسوأ  تحت 

مختلف الظروف الجوية ليال أو نهارا .
وعىل مدار 32 عاما هي عمر الطائرة التشغييل 
شبكات  ضد  الكبرية  قدراتها  الطائرة  أثبتت 
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القيادة والسيطرة املعادية يف ساحات العمليات 
العسكرية العديدة مثل كوسوفا وهايتي وبناما 
تم  وقد  وأفغانستان.  ورصبيا  والعراق  وليبيا 
بقيادة  كول"  "كامباس  طائرات  كافة  إلحاق 

القتال الجوي.


+C�H�� 5	 �"6V�� F��'��$��
عىل  والتشويش  السيطرة  مبهام  الطائرة   تقوم 
 Transmission" شبكات االذاعة والتليفزيون أو
تستطيع  حيث    "Hijacking/Jamming
نسبيا  قريبة  ملسافات  وحدها  التسلل  الطائرة 
العدو ولكن عىل مسافة آمنة من دفاعات  من 
انبعاثات االذاعة  العدو وتقوم بتحديد ترددات 
لربامج  الطبيعى  التوقف  واثناء  والتليفزيون. 
بني  الطبيعية  والفواصل  والتليفزيون  االذاعة 
الربامج تقوم الطائرة ببث اذاعى وتليفزيوىن من 
اجهزتها ومن الصعب جدا أن يالحط املستمعون 

ذلك .
خاصة  رئيسية  بقناة  مزودة  الطائرة  أن   كام 
كام  االفرع  وقادة  للقادة  كونفرانس   بالفيديو 
 ) مشفرة  خاصة  اتصال  بقنوات  مرتبطة  انها 
من  للتمكن  تعديلها  تم  التى   ( الرئاسة  بطائرة 

اجراء الفيديو كونفرانس مع هذه الطائرات .
 "  ELINT  " منظومة  عىل  الطائرة  و تحتوى 
   (  2-18GHz  ) الرتددى من  الحيز  ويعمل بني 
وتحليل  رصد  ويعني  نسبياَ  حديث  نظام  هو 
من  الصادرة  الكهرومغناطيسية  االنبعاثات 
املعلومات  استخالص  اجل  املعادية من  االجهرة 

الطائرة  تقوم  حيث  االستخباراتية  و  الرسية 
بالتسلل الصامت داخل شبكات االتصال الخاصة 
اىل  ترسلها  و  املعلومات  منها  وتستقى  بالعدو 
بأعامل  تقوم  كام  لها  التابعة  اإلستقبال  مراكز 
وحدات  بني  األتصال  عمليات  واعاقة  التشويش 

العدو .
 كام متتلك الطائرة نظام " ACESII " ، وهو نظام 
الكهرومغناطيسية ويعمل ىف  تجميع االنبعاثات 
و   (  VHF اىل  MHz  2  ) الرتددات  حيز  نطاق 

.COMINT " يسمى
تعمل  رؤية  جهاز  اجهزة  الطائرة  متتلك   كام 
نهارى  رؤية  وجهاز  الحمراء  تحت  باالشعة 
تليفزيوىن واجهزة ليزرية لتحديد االتجاه واملدى. 
تليفزيونية  صورة  توفري  الطائرة  تستطيع  كام 
تحتوى  كام  العمليات  ملرسح  الوضوح  عالية 
عىل  الكرتونية  تشويش  انظمة  عىل  الطائرة 
واالنذار  والسيطرة  القيادة   وانظمة  االتصاالت 
املبكر املعادية .تحتوى الطائرة أيضا عىل انظمة 
مدمجة  متطورة  ومعلومايت  الكرتوين  هجوم 
القوات  وانظمة  والبحرية  الجوية  االنظمة   مع 
الخاصة وتقوم بامداد معلومات خاطئة لالنظمة 

املعادية .
لالشارات  تحليل  انظمة  عىل  الطائرة  و تحتوى 
عىل  تحتوى  ، كام  املشفرة  والبيانات  الرقمية 
 . الكرتونية  واستشارة  لالخطاء  تحديد  انظمة 
طائرات  وبني  بينها  بالتعاون   - الطائرة  وتوفر 
اإلنذار املبكر (االواكس) - بيئة نظيفة  للمقاتالت 
من  وقائية  مظلة  تحت  بعملها  لتقوم  الصديقة 

والحامية  والتشويش  والتجسس  الرصد  انظمة 
الجوية  والدفاعات  الرادارات  ضد  االلكرتونية 

املعادية .
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تحمل الطائرة EC-130H طاقام عسكريا مكونا 
قيادة  عن  مسؤولون  أربعة  منهم  فردا،   13 من 
الطائرة ومالحتها (قائد الطائرة ومساعده ومالح 
اآلخرون  التسعة  يتوىل  بينام  جوي)،  ومهندس 
الخاصة  األجهزة  واستخدام  تشغيل  مسؤولية 
إلحاقها  جرى  التي  اإللكرتوين  الهجوم  مبهمة 

مبخزن العفش بصفة مستدمية. 
حرب  (ضابط  املهمة  قائد  املهمة  طاقم  ويضم 
حرب  (ضابط  التسلح  نظام  وضابط  إلكرتونية) 
لغوي  (خبري  املهمة  طاقم  ومرشف  إلكرتونية) 
وأربعة  السفرات)  وضح  يف  متخصص  محنك 
عىل  االستحواذ  ومسؤول  (لغويون)  محللني 
الهدف وفني صيانة مجوقلة. ويتم دمج الطائرة 
التكتيكية  الجوية  العمليات  مع  كول"  "كامباس 
الطائرة  وتتمتع  مستوى.  أي  عىل  (التعبوية) 
يتيح  الذي  األمر  واملرونة،  بالقوة  وطاقمها 
أي  اإللكرتونية يف  الحرب  استخدام قوة  إمكانية 

عملية قتالية.

Block 35 Baseline 1&2 F�+C�H��
عدد  من   EC-130H طائرات  أسطول  يتكون 
مختلط من طائرات Baseline 1 and 2 وتستمد 
التكيف  عىل  قدرتها  كول"  "كامباس  الطائرة 
بفضل اسرتاتيجيتها الجديدة الخاصة باالستحواز 
 Big عىل الهدف التي يرشف عىل تنفيذها مكتب
Safari Program office ورسب األنظمة الجوية 
Aeronautical Systems Squadron رقم 661 
األمرييك  الجو  بسالح  املهامت  لقيادة  التابع 
واملتمركز يف "واكو" بوالية تكساس. وتأيت الجهود 
املشرتكة بني هاتني الجهتني لتضمن قدرة الطائرة 
االتصاالت  تقنيات  مواجهة  عىل   EC-130H
 Block 35 الطائرة  ومتنح  الناشئة.  أو  الجديدة 
األمرييك  الجو  سالح   Baseline 1 EC-130H
ألجهزة  جديدة  إضافية  وإمكانيات  قدرات 
االتصاالت  عىل  التشويش  يف  املتخصصة  الرادار 
وأنظمة  الهدف  عىل  االستحواز  املبكر/  واإلنذار 
املالحة عن طريق زيادة فعالية القوة اإلشعاعية 
وإطالة   effective radiated power  higher
  extended frequency range الرتددات  مدى 
 digital وإضافة عملية تجهيز اإلشارات الرقمية
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القدمية  بالطرازات  مقارنة   signal processing
 Baseline وتتمتع الطائرات EC-130H للطائرة
أي  مواكبة  من  متكنها  كافية  مبرونة   1 aircraft
تقنية جديدة قد يلجأ العدو إىل استخدامها. كام 
الطائرات بإمكانية تعديل مقصورتها  تتميز تلك 
وإدخال أي إضافات عليها بأقل عدد ممكن من 
رفع  يف  الطائرات  هذه  وتساهم  الطاقم.  أفراد 
كفاءة أطقم الطائرات وتعزيز الصيانة وإمكانية 
عن  النظر  بغض  الجوي  األسطول  مع  العمل 
أجهزة  وجود  إىل  باإلضافة  تشكيله،  أو  تكوينه 
وزيادة  جديدة   operator interface تشغيل 
األخطاء  رصد  عملية  وتحسني  االعتامدية  نسبة 
فقد   Baseline 2 الطائرات  أما  وتحديدها. 
تخفيف  بهدف  التحديثات  بعض  عىل  حصلت 
وزيادة  التشغيل  طاقم  كاهل  عن  العمل  عبء 
تحديثات جديدة عىل  إدخال  تم  وقد  الفعالية. 
بفضل   – املمكن  من  وأصبح  التشغيل  نظام 
 automated resource للمواد  املؤمتتة  اإلدارة 
الطرازات  مع  استخدامه   -management
القدمية. وتأيت االتصاالت الخارجية املتطورة لتتيح 
لطاقم الطائرة "كامباس كول" إمكانية االحتفاظ 
األخرى  القوات  مع  والتواصل  امليداين  بالوعي 
إن  والتكتيكية.  الديناميكية  التشغيل  بيئات  يف 
يزود  أن  شأنه  من   Baseline-2 الطائرة  تسليم 
الجيل  من  "طائرة  ب  األمريكية  االدفاع  وزارة 
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اإللكرتونية  الحرب  األساسية:  الوظيفة 
وإخامد الدفاعات الجوية املعادية ومترير 

املعلومات الهجومية املضادة.
توربينية  محركات  أربعة  الطاقة:  مصدر 

Allison T56-A-15 من طراز
قوة الدفع: 4,910 حصانا

بوصات  و7  قدما   132 الجناح:  طول 
(39,7 مرتا)

طول الطائرة: 97 قدما و9 بوصات (29,3 
مرتا)

 11,4) بوصات   3 و  قدما   38 االرتفاع: 
مرتا)

الوزن:
 48,534) رطال   107,000  :1 بلوك   •

كيلوجراما)
 46,720) رطال   103,000  :2 بلوك   •

كيلوجراما)
الحد األقىص للوزن هند اإلقالع: 155,000 

رطال (69,750 كيلوجراما)
 28,182) رطال   62,000 الوقود:  حجم 

كيلوجراما)
الرسعة: 300 ميال يف الساعة (ماخ 0,52) 

عىل ارتفاع 20,000 قدما (6,060 مرتا)
املدى: 2,295 ميال (3,694 كيلومرتا)

الحد األقىص  لالرتفاع: 25,000 قدما (7,6 
كيلومرتات)

غري  للطاقة  موجية  أشكال  التسليح: 
الحركية

الطاقم: 13 فردا (طياران ومالح ومهندس 
ومرشف  إلكرتونية  حرب  وضابطا  جوي 
لغويني  خرباء  وأريعة  املهمة  طاقم 
متخصصني يف الشفرة ومشغل االستخواز 

عىل الهدف وفني صيانة مجوقلة).

الخامس للهجوم اإللكرتوين". إن معظم التطورات 
 EC-130H Compass التي طرأت عىل طائرات
رسية  تعديالت  عن  عبارة   Call Baseline-2
زيادة  بهدف  املهمة  نظام  عىل  إدخالها  جرى 
عىل  عالوة  الهجومية.  القدرات  وتعزيز  الدقة 
ذلك، جرى إعادة تصميم الطائرة وزيادة قدرتها 
عىل االستجابة الرسيعة، األمر الذي مكن الربنامج 
من التصدي لتهديدات خطرية فريدة من نوعها. 
عن  الطائرات  اتصاالت  أجهزة  تحسني  تم  وقد 
التي  االتصاالت  مع  التواصل  تحسني  طريق 
يتناسب  ومبا  الصناعية  األقامر  طريق  عن  تتم 
الدفاع  وزارة  لدى  الجديدة  التصميامت  مع 
املتعددة  التنسيق  شبكات  وزيادة  األمريكية، 
لوصالت  الطرفية  النهايات  وتحسني  الوصالت 
التعديالت  تساهم  ذلك،  إىل  باإلضافة  البيانات. 
التي جرى إدخالها عىل الهيكل الخارجي للطائرة 
وزيادة  الطائرة  أداء  تحسني  يف   Baseline-2

قدرتها عىل التحليق لساعات طويلة.

 5	 ���	 F��'���
Compass Call EC-"
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 130/H
 4000  ) مسافة  الطريان  الطائرة  هذه  تستطىع 
/670 او  590كم/ساعة   ) رسعتها  تبلغ  و   ( كم 

كم ساعة ) حسب املحرك املزودة به كام تسطيع 

البقاء ىف الجو ملدة تزيد عن ( 30 ) ساعة متصلة 
ويقوم بتشغيل اجهزتها ( 13 ) فردا ( 3 ) لقيادة 
القادة  من  اشخاص   (4) لعدد  وتتسع  الطائرة 
بجانب محلل معلومات ومتخصص فك شفرات 

وفنى خاص لصيانة اجهزتها الحساسة.

http://www.af.mil :مصدر النص/الصور
www.lockheedmartin.com



نائب  فيدينتيكوف  الكسندر  االدمريال  ويقول 
األوىل  العاملية  الحرب  أن  الرويس  البحرية  قائد 
كانت هي مرسح العمليات الذي أطهر بوضوح 

قدرة الغواصات عىل تغيري مسار الحرب.
يف  بدأت  روسيا  أن  إىل  فيدينتيكوف  ويشري 
النووية  الغواصات  من  الخامس  الجيل  بناء 
من  مستقل  هوايئ  دفع  بنظام  املزودة 

 .(Bulava) و (Varshavynka)طراز
يف  الرويس  االسطول  أن  فيدينتيكوف  ويوضح 
كام  غواصات   6 عىل  سيحصل  االسود   البحر 
سيحصل االسطول الرويس يف املحيط الهادي عىل 

6 غواصات أيضا.
التي  (هوسيك)  الغواصة  تزويد  موسكو  وتعتزم 
ببنائها  املتحدة  الروسية  املالحة  رشكة  تقوم 
بصواريخ (زيركون) األرسع من الصوت والعابرة 

للقارات .
ويقول الخرباء الروس أن الغواصة الجديدة متلك 
قدرة إزاحة تصل إىل 6 أالف طن وهو ما يعني 
السائل  باملعدن  التربيد  تقنية  ايل  ستحتاج  انها 

التي طورها االتحاد السوفيتي سابقا.
من  هائل  قدر  املفاعالت  من  النوع  هذا  ويتيح 
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الطاقة كام أن تصميمه أكرث انضغاطا مقارنة مع 
املفاعالت النووية التي تعمل باملاء املضغوط.

ولكن املشكلة تكمن يف أن املفاعالت التي تعمل 
بنظام تربيد املعدن السائل ال ميكن أغلقها  كام 

انها بحاجة إىل موانئ ذات مرافق متخصصة.
وتعتزم روسيا استخدام أنواع مبتكرة من السبائك 

إلنتاج جسم الغواصة لتقليص بصمتها املائية.
تحتوي  التي  السبائك  أن  الروس  الخرباء  ويقول 
عىل طبقات من معدن التيتانيوم مخلوط بنسب 
معينة مع معادن اخري تقلص البصمة الصوتية 
مهمة  من  يصعب  ما  الغواصات  عن  الصادرة 
اكتشافها حتى يف ظل االستعانة بالتقنية الحديثة.

ووفقا لفالريي فولفا كني املستشار العسكري ملركز 
الجديدة  الغواصة  فان  للدولة  اململوك  كريلوف 
قوة  تقليص  يعني  ما  عالية  عزل  بكفاءة  تتسم 
يف  امليكانيكية  االجهزة  عن  الناتجة  االهتزازات 

الغواصة.
وتعتزم روسيا استخدام السبائك يف كافة مكونات 
الغواصة بدءا من جسم الغواصة وانتهاء بأنظمة 

الدفع. 
السبائك  استخدام  يؤدي  أن  موسكو  وتتوقع 

وزيادة  للغواصة  التشغيلية  التكلفة  تقليص  إىل 
وال  تتآكل برسعة  ال  ألنها  التشغيلية  اعتامديتها 

تحتاج إىل إعادة الطالء بصورة متكررة .
ويف نفس الوقت تواصل روسيا العمل يف املرشوع 
 (  Varshavyanka) فارشافيانكا  الغواصة  لبناء 
التي تعمل الديزل والكهرباء والتي ستحل محل 
العام  روسيا  ستبدأ  كام   (kilo) كيلو  الغواصة 
وهى   (kalian) كالينا  الغواصة  بناء  يف  املقبل 

غواصة مزودة بنظام دفع هوايئ مستقل .
وباإلضافة إىل ذلك بدأت روسيا يف بناء الغواصة 
نووية  غواصة  وهي   (Shchuka) شاكوكا 
أطالق  عىل  وقادرة  املهام  متعددة  هجومية 
والصواريخ  وكاليرب   (  p-800oniks صواريخ( 

املضادة للسفن.

';�6�� \��)�
سوي  حاليا  الحديثة  الروسية  البحرية  متلك  ال 
50 غواصة فقط وهو ما يعادل خمس االسطول 
الذي كان ميلكه االتحاد السوفيتي السابق والذي 
العدد  هذا  وحتى  غواصة   250 نحو  يضم  كان 
املحدود ال ميكن تشغيل سوي نصفه فقط يف اي 
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لحظة من اللحظات. 
قلقاً  األمريكيني  املسئولني  يبدي  ذلك  ورغم 
ليس  الروسية  البحرية  نفوذ  تنامي  من  متزايداً 
فقط بسبب أحياء نفوذ البحرية الروسية ولكن 
ايضا بسبب افتقار الواليات املتحدة وحلف الناتو 
التصدي  ميكنها  التي  االسلحة  ملنصات  عموما 

ألنشطة الغواصات الروسية.
حلف  يواجهها  التي  املشكلة  أن  الخرباء  ويقول 
السوفيتية  البحرية  القوة  إحياء  الناتو ليست يف 
املضادة  االسلحة  منصات  نقص  يف  ولكن 

للغواصات.
الواليات  افتقار  أن  العسكريون  الخرباء  ويؤكد 
التصدي  لقدرات  الناتو   وحلف  املتحدة 
التهديد  حجم  من  يفاقم   (ASW للغواصات( 

الذي متثله الغواصات الروسية. 
لعدد  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  متلك  وال 

كاف من الغواصات 
وطائرات  واملدمرات  والصواريخ  الهجومية 
الن  التعديات  من  قواتهم  لحامية  الهليوكوبرت 
نهاية  منذ  بالضمور  اصيبت  القدرات  مثل هذه 

الحرب الباردة .
ويقول االدمريال االمرييك البحري املتقاعد جريي 
الغواصات  تهديدات  صعود  أن  هندريكس 
الطائرات  تحييد قدرات حامالت  يعني  الروسية 

االمريكية  
املتحدة  الواليات  ان  إىل  هندريكس  ويشري 
االمريكية بحاجة إىل إدخال  طائرات جديدة إىل 
الخدمة  يف البحرية لتحل محل طائرات (اس 3- 

فايكينج)
طوربيدات  ميلكون  الروس  أن  الخرباء  ويقول 
الطائرات  حامالت  وإغراق  اعطاب  عىل  قادرة 
التي تعمل بالطاقة النووية مثل حاملة الطائرات 
 533 خاصة صواريخ  وبصفة  و(فورد)  (نيمتس) 

ملليمرت و 650 ملليمرت وDF-21 البالستية.
الروسية  الصواريخ  أن  إىل  هندريكس  ويشري 
الضخمة ال تحتاج إىل التالمس مع هيكل السفن 
فقط  يكفي  وإمنا  لتعطلها  الطائرات  وحامالت 
ان تحدث انفجار هائل اسفل السفينة ما يخلق 
السفينة من  ترفع  فراغ وفقاعات هوائية هائلة 

املاء وتقلبها. 
ويؤكد الخرباء ان الجيل الخامس من الغواصات 
الروسية يصعب اكتشافها حتى يف املياه الساحلية 
للسفن  كامئن  نصب  تستطيع  وبالتايل  الضحلة 
فرصة  هناك  تكون  أن  دون  بسهولة  االمريكية 

تذكر للتحذير أو اتخاذ اجراءات وقائية .

من  الخامس  الجيل  أن  الروس  الخرباء  ويقول 
الطوربيدات  اطالق  ميكنها  الروسية  الغواصات 
من مسافة تزيد عىل 70 كيلومرت  وبالتتايل ميكنها 
القتالية  السفن  مجموعة  مع  االشتباك  تفادي 
ويتمتع  الطائرات  حامالت  حراسة  تتوىل  التي 
بهيكل  الروسية  الغواصات  من  الخامس  الجيل 

مزدوج  يوفر حامية إضافية لجسم الغواصة. 
وتوفر املفاعالت النووية املركبة يف الغواصة طاقة 
كهربائية هائلة تصل إىل 1200 ميغاوات لتشغيل 
الخامس  الجيل  تصل رسعة  أن  وميكن  الغواصة 
الساعة   يف  ميل   40 إىل  الروسية  الغواصات  من 

وهي تحت املاء. 
 كام يتميز الجيل الخامس من الغواصات الروسية 
عىل  القدرة  وزيادة  املاء  يف  الغطس  برسعة 

املناورة مقارنة مع اجيال الغواصات السابقة.
حمل  الخامس  الجيل  غواصات  وتستطيع 
يصل  التي  للسفن  املضادة  (جرانيت)  صواريخ 
 8 إىل  وزنها  يصل  فيام  أمتار  عرشة  إىل  طولها 
اطنان وميكن اطالقها من تحت سطح املاء عىل 
االهداف الطافية من مسافة تصل إىل 400 ميل 
إىل 2.5 ماخ وهي  الصواريخ  وتصل رسعة هذه 
تهتدي إىل أهدافها تحت سطح املاء عن طريق 

توجيه االقامر الصناعية .
وميكن لهذا النوع من الصواريخ الذي يطلق يف 
كشبكة  بينها  فيام  العمل  تنسق  أن  مجموعات 
تعديل  ميكنها  كام  للغواصة  معلومات  وترسل 

مسارها إلصابة الهدف من زوايا متعددة.
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عام   110 قبل  الروسية  الغواصات  تاريخ  يعود 
وخالل هذه الفرتة مرت البحرية الروسية بالعديد 
من مراحل التطور من الغواصات الصغرية الرسية 

إىل أكرب الغواصات يف العامل املزودة بالصواريخ .
ومن املؤكد أن االسطول الرويس تعاىف من اسوأ 
الباردة  الحرب  بعد  ما  مرحلة  يف  بها  مر  أزمة 
العمل  عن  الروسية  الغواصات  توقفت  عندما 

تقريبا .
الشأن  يف  املتخصص  العسكري  الباحث  ويقول 
البحري  التحليل  مركز  يف  الرويس  العسكري 
األمرييك جيمس ديفيد أن البحرية الروسية نالها 
بدأ  املوقف  هذا  ولكن  املوارد  شح  من  نصيب 

يتحسن  مع مطلع عام 2005.
يف  ازمة  اسوأ  من  الروسية  الغواصات  وعانت 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة يف 12 أغسطس عام 
 K141» 2000 عندما انفجر طوربيد يف الغواصة

كورسك» ما أدى إىل توقف مرشوع الغواصات 
التي تعمل بالطاقة النووية واملزودة بالصواريخ 

«949A املوجهة والذي يعرف باسم «املرشوع
وأدى هذا الحادث إىل إدراك الرأي العام الرويس 
للحالة املزرية التي وصلت إليها البحرية الروسية 
املناسبة  الصيانة  تتلقى  ال  والغواصات  فالسفن 

واألطقم البحرية ال تتقىل التدريب املناسب.
ويف السنوات الالحقة اجرى الكرملني سلسلة من 
اإلصالحات يف البحرية الروسية شملت املعدات 
أبرز  العاملني أيضا وكان من  كام شملت اوضاع 
عن  الروسية  البحرية  توقف  التغيريات  هذه 
إىل  ذلك  من  بدال  وتحولها  باملجندين  االستعانة 

األطقم االحرتافية التي تعمل بعقود.
بدء  مع  كبرية  نقلة  الروسية  البحرية  وشهدت 
بالطاقة  تعمل  التي  بوري  للغواصة  مرشوع955 
 955) البالستية  بالصواريخ  واملزودة  النووية 
 Borey -Class Nuclear Powered Ballistic
محل  حلت  (والتي   Missiles  Submarines

الغواصة دلتا 111
هذا  من  غواصات  مثانية  بناء  موسكو  وتعتزم 
النووي االسرتاتجية إال  الردع  النوع يف اطار قوة 
ان مصري غواصات ياسني Yasen  الهجومية مازال 
املرتفعة والتي تصل  غري واضحا بسبب تكلفتها 

إىل ضعف تكلفة الغواصة بوري.
ويشري الخرباء العسكريون إىل أن فرتات االختبار 
الطويلة التي مرت بها  الغواصة بوري تشري إىل 
أنها تعاين من مشكالت فنية رغم انضاممها إىل 

الخدمة .

 g�6; �"=��
 F�W�'I

 �"T��
 ���)��

 �"�'TN��
���'6��



1465�� ���� 7����541+GG��+,!2017

 
��7� �! >���P$�� +��� ?�+Q 5� �"�= �$�� n�6N$��
:�,X'�& ����,� ������� F�1?�6$��� [C�����

 �"6�'�� ���)��
 �"�L;� *9�� *�$�c

  5�'�� �",= �!
 >���P$�� +��� ?�+Q 5� �"�= �$�� n�6N$�� ` +	&

 �,X'�� ����,� ������� F�1?�6$��� [C����� 
��7� �!
 7�0��� �5�'�� ���� 2@�� *�7K� :;7��=� :�Q+! 5	

 5� �V"�� i"P�� '$.�� 2Q�W *��6� ���T�=� �:6	
 F�'-�� ��	R� �C�-�� ������ �"C� %�"N 3� ����
 �$�� i"P�� '$.�� 2Q�W� �_ :OVQ ����.$��

 ��T� �"C� ������ �"C� 2C� B'��� 3� �^�� 5�
 i"P�� '$.�� 2Q�W� �_ /�	� ���7 ���Q *���'��

 2C� �,X'�& �N	 ��� %�"N 3� ���� 5� �$��
 '$.�� `��W&� ����.$�� F�'-�� ��	R� �C�-��

.F����<� B��Q ��	R� ��T$�� *�L	&

املهندس محمد سعيد بن حريز مدير 
املشاريع يف ادارة الحدائق واملنتزهات 

التابعة لبلدية ابوظبي الحاصل عىل درجة 
البكالوريوس تخصص الهندسة اإللكرتونية 

من كليات التقنية العليا عام 2012 
والحاصل عىل الدبلوم العايل يف الهندسة 

الكهربائية من كليات التقنية العليا  
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 ما هو رايكم الشخيص بقانون الخدمة الوطنية؟
بها  تتحىل  التي  الثاقبة  بالرؤية  أشيد  ان  أحب 
صاحب  بإصدار  تجلت  والتي  الرشيدة،  القيادة 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
الوطنية  الخدمة  قانون  الله،  حفظه  الدولة، 
واالحتياطية الذي يصب يف مصلحة الدفاع عن 
أمن  عىل  للمحافظة  الدائم  واالستعداد  الوطن 
الوطنية  الخدمة  أن  البالد واستقرارها، وأوضح 
وواجب  الدولة،  أبناء  صدور  عىل  رشف  وسام 
وطني مقدس تجاه الوطن الذي مل يدخر جهداً 

يف سبيل عزة شعبه واستقراره.
وأكد  بأن قانون الخدمة الوطنية ساهم يف غرس 
يف  وترسيخها  والتضحية  واإلنتامء  الوالء  قيم 
نفوس الناشئة وربط هذه القيم الوطنية مببادي 
ميتلك  واثق  قوي  جيل  وتهيئة  الحنيف  ديننا 
مقومات الشخصية القيادية من حيث اإلنضباط 
وبقيادته  وبوطنه  بنفسة  واثقا  واإللتزام 

ومبؤسسات الوطن 
الوطنية  الخدمة  لنظام  تقييمكم  هو  ما 

واالحتياطية ( النظام الداخيل ) ؟
نظام ممتاز ساهم يف إعداد أجيال من القيادات 
للدفاع  األخالقية  املقومات  التي متتلك  الوطنية 
والوالء  الحقيقي  باالنتامء  وتدين  الوطن  عن 
لقيادته الرشيدة كام نجح يف إعداد أجيال ثابتة 
يف  للتضحية  تام  استعداد  ومستعدة  الحق  عىل 

سبيل الوطن.
 معرفتك بالضوابط العسكرية من خالل تنفيذك 

لها، ما مدى تأثريها عىل حسك الوطني؟
بشكل  وتعزز  لدينا  الوطني  الوعي  زادت  لقد 

ان  شك  وال  الوطنية  الخدمة  فرتة  خالل  كبري 
حامية  يف  فاعلة  بصورة  الخدمة  أسهمت  مدة 
أبناء الوطن وتحصينهم من خطر االنسياق وراء 
الدينية  والتيارات  الهدامة  الفكرية  املعتقدات 
الدور  إبراز  يف  كبري  دور  له  وسيكون  املتطرفة 
األمنية  واملؤسسات  املسلحة  للقوات  الريادي 
وحامية  الوطن  أمن  عىل  الحفاظ  يف  األخرى 
إىل  املنتسبون  يؤديه  الذي  الدور  وإن  إنجازاته 
الوطني  للدور  امتدادا  يعترب  الوطنية  الخدمة 

لهذه الجهات واملؤسسات.
 ماهي التحديات التي واجهتكم يف بداية مرحلة 
التدريب األسايس  لالنتقال من الحياة املدنية إىل 

الحياة العسكرية؟
الفكرية  الجوانب  الوطنية لدينا  عززت الخدمة 
بكافة  العسكرية  التامرين  والجسدية وساعدتنا 
أنواعها يف املحافظة عىل صحتنا وأكسبتنا خربات 
وزادت  حياتنا  منط  تغيري  يف  أفادتنا  متنوعة 
قيم  وعززت  لدينا  االنضباطية  مستوى  من 
الفكري  تحصيلنا  من  وزادت  واملشاركة  الوالء 

واألكادميي يف العلوم العسكرية.
االنضباط والوقت كان من ابرز التحديات التي 
املدنية  الصبغة  من  التحول  بداية  يف  واجهتنا 
املرحلة   لهذه  كان  ولقد  العسكرية  الصبغة  اىل 
بناء وترسيخ قيم  أهمية كبرية ودور رئييس يف 
نفوسنا  يف  والجدية  واإللتزام  واالنضباط  الوالء 
املجندين  كان  ولقد  العسكرية  قدراتنا  وتعزيز 
إياها  منحتهم  التي  الغالية  الثقة  قدر  عىل 
نداء  ولبوا  املسؤولية  وتحملوا  الرشيدة  القيادة 
إتقان شباب  الجميع قد الحظ  الواجب كام أن 

الجذرية  والتغريات  العسكرية  للمهام  الوطن 
مثار  أحد  وهذه  عليهم  طرأت  التي  اإليجابية 
الخدمة الوطنية التي تسعى القيادة الرشيدة إىل 

تحقيقها.
بعد  تدريجياً  تالشت  التحديات  هذه  ولكن 
لدينا  وأصبح  التدريب  من  األوىل  األسابيع 
تدريبات  من  به  نقوم  ما  بأهمية  أكرب  إدراك 
التزامنا باملهام  ومهام وانعكس ذلك عىل زيادة 

والتعليامت الصادرة إلينا.
 هل ألولياء األمور دور يف تشجيع ابناهم عىل 

االلتحاق بالخدمة؟
نعم لقد كان لهم دور مهم وفعال يف الوقوف إىل 
الوطن  بخدمة  االلتحاق  عىل  وتشجيعنا  جانبنا 
الغايل االمر الذي ساهم يف رفع الروح املعنوية 
لدينا وإقدامنا عىل التدريبات بقوة وروح عالية 

والتغلب عىل أي تحديات واجهتنا.
إنهاءك  بعد  ملسته  الذي  اإليجايب  األثر  هو  ما   
دورة  لعقد  حاجة  هناك  ترى  وهل  للدورة؟ 
صحتهم  عىل  للمحافظة  السنوية؟  اإلنعاش 

ولياقتهم البدنية؟
. وكانت لدورة الخدمة   . نعم هناك حاجة لها 
تخرجنا  بعد  ملحوظة  ايجابية  آثار  الوطنية 
متثلت  يف املحافظة عىل اسلوب التغذية السليم 
البدنية  اللياقة  عىل  واملحافظة  نتبعه  الذي 
وتقدير الوقت واالنضباط ورفع مستوى الوعي 

باملسؤولية والحس األمني لدينا. 
والجهات  الوزارات  تعاون  وجدتم  كيف 
موظفيها  مع  الخاص  والقطاع  الحكومية 

لاللتحاق بالخدمة الوطنية؟ 
أود أن أشكر تعاون الوزارات والجهات الحكومية 
والقطاع الخاص مع موظفيها لاللتحاق بالخدمة 
التسهيالت  كافة  وتقديم  وتشجيعهم  الوطنية 
إللتحاق موظفيها بالخدمة الوطنية وبالتأكيد ان 
ساهمت  التي  الفعالة  األداة  هي  الجهات  تلك 
وأهدافها  الوطنية  الخدمة  أجندة  تحقيق  يف 
االسرتاتيجية عىل جميع الصعد الوطنية واألمنية 
والتنمية  واالقتصادية  واالجتامعية  والسياسية 

البرشية.
التطوع يف الخدمة العسكرية هل أعطتك الدافع 
خارج  الوطن  نداء  وتلبيه  للعمل  واالستعداد 

أوقات العمل الرسمي؟
للذود  ومستعدون  الوطن  لهذا  جنودا  نحن 
عن حامه متى ما طلب منا ذلك خدمة الوطن 
مواطن  لكل  وفخر  رشف  املسلحة  والقوات 

يعيش عىل هذه األرض الطيبة.
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إجاميل قيمة املساعدات 5،9 مليار درهم   .1
إمارايت. 

-تعزيز التعاون يف املجال األمني.  .2
-تعزيز التعاون عند التصدي ألنشطة إيران   

املزعزعة لألمن واالستقرار يف املنطقة.
-التعاون من أجل حل أزمات وقضايا املنطقة  

السـؤال األول: تقوم فلسفة    •
املساعدات اإلنسانية الخارجية 

اإلماراتية عىل مجموعة من الثوابت 
واملرتكزات.. اذكر عدد منها.

السـؤال الثاين: كم يبلغ قيمة التبادل    •
التجاري بني اإلمارات والهند؟

:%�?C�V��
راما رائد أحمد.    .1

حسني عبداملطلب األرسج.   .2
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جائزة  عىل  حاصلة  ناجحة،  أعامل  سيدة 
واملميزة،  البارزة  إلنجازاتها  للسيدات  اإلمارات 
تشغل منصب رئيس ”منظمة القيادات العربية 
”مجموعة  يف  التجزئة  قسم  ومديرة  الشابة“، 
الخريية  باألعامل  تهتم  القرق“،  صالح  عيىس 

وبدعم رواد األعامل الشباب العرب.
منى القرق الحاصلة عىل شهادة يف إدارة األعامل 
من ”الجامعة األمريكية“ بديب، وماجستري يف إدارة 
عملت  لألعامل“،  لندن  ”مدرسة  من  األعامل 
إىل  تسعى  وهي  أهدافها  تحقيق  عىل  جاهدة 
النساء يف تجاوز تحدياتهم ويف  إلهام غريها من 
يف  حوارها  يف  تقول  كام  لديهم،  ما  أفضل  إبراز 
التخرج  بعد  لقد عزمت  اإلمارات“،  ”االقتصادي 
معروفة،  عاملية  إعالنات  وكالة  يف  العمل  عىل 
وقد استغرق معي األمر ستة أشهر ألحصل عىل 
& ساتيش“ بعد عدم  تدريب يف رشكة ”ساتيش 
تجاوب الرشكات األخرى معي، وقد علمني ذلك 
أكرب  منذ البداية أنّني كنت بحاجة ألبذل جهداً 
يف سبيل تحقيق أهدايف، وأّن طريق النجاح ليس 

بتلك السهولة.
السنوات  مدى  عىل  القرق  مجموعة  يف  عملت 
القيادة  بأّن  وعرفت  املاضية،  عرشة  االثنتي 
املناسبني  األشخاص  بإيجاد  مرتبطان  والنجاح 
للعمل، وقد حالفني الحظ بأن عملت مع فريق 
أثق بهم وأوكلهم بأشياء عدة،  رائع يضم أفراداً 
فسوف  جيد،  نحو  عىل  بعملِك  قمِت  ما  فإذا 
تلقني احرتام الناس لجدارتك وبرصف النظر عن 
كونك أنثى، ولحسن الحظ، هكذا كانت مسرييت 

كسيدة أعامل.
وتضيف، إذا ما آمنت بيشء، فسوف تسعى دامئاً 
إليجاد الوقت للقيام به، فأنا ال أتنازل إطالقاً عن 
الوقت األسبوعي املخصص لعائلتي، ولذلك أنظم 
رس   هو  وهذا  األساس،  هذا  عىل  أعاميل  جدول 
الجو االجتامعي/ من  أكون جزءاً  أن  نجاحي يف 
ممتعاً  وقتاً  أقيض  وأن  وبهم،  يب  املحيط  املهني 

مع عائلتي كذلك.
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•مفهوم التسمم الغذائي:-
هي حالة مرضية تصيب شخص أو عدة أشخاص 
الضارة  بالميكروبات  ملوث  تناول طعام  بسبب 
أو بسموم الميكروبات الضارة أو بسموم أخرى 
كيميائية أو طبيعية, و قد تظهر األعراض خالل 

ساعات أو أيام أو حتى أسابيع. 
•أعراض التسمم الغذائي:-
- ارتفاع في درجة الحرارة 

- غثيان
- آالم في الجسم و صداع 

- تقلصات في المعدة و األمعاء 
- قيء 

- إسهال 
- في بعض الحاالت قد تصل إلى شلل في الجهاز 

العصبي يسبب تشويش في الكالم و الرؤية 
• كيفية الوقاية من التسمم الغذائي:-

- غسل اليدين جيداً بالماء و الصابون قبل و بعد 

9.2.2013

10.2.2014

10.2.2014
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فعاليات  الوطن» عددا خاصا مبناسبة  اصدرت مجلة « درع 
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل أيدكس 2013 الذي يقام تحت 
رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس 
بالتعاون  للمعارض“  أبوظبي  الله» يف ”مركز  الدولة «حفظه 

مع القيادة العامة للقوات املسلحة.

هوالند  فرانسوا  الفرنيس  الـرئيس  فخامة  منح 
ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  سعادة  اليوم 
وسام  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
يف  لخدماته  تقديرا   - قائد   - برتبة  الرشف  نوط 
املسلحة يف  القوات  الدفاعي بني  التعاون  تعزيز 
دولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة 

الفرنسية.

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، حفل 

افتتاح مهرجان الوحدات املساندة للرماية يف دورته الثانية.

�C�0Z�� �$.���
تحضير الطعام وقبل و بعد تناوله.

خالل  أو  إعداده  فور  الطعام  تناول  يفضل   -
ساعتين من إعداده لمنع نمو الميكروبات.

- يجب تنظيف أدوات الطبخ جيداً بعد تحضير 
الطعام وبعد استخدامها في األغذية النيئة (مثل 
اللحوم والدواجن) حيث أن ذلك يقلل من فرص 
النيئة إلى األغذية  انتقال الملوثات من األغذية 

المطهية.
- الطهي الجيد لألغذية بحيث تصل الحرارة إلى 

جميع أجزاء الطعام و في درجة حرارة جيدة 70ْ 
مئوية حتى يتم قتل الميكروبات الضارة.

آمنه  مصادرة  من  األطعمة  على  الحصول   -
وسليمة منعاً لنشر التلوث.

- عدم استخدام القفازات التي ينصح باستخدامها 
لمرة واحدة أكثر عن مرة لتجنب حصول التلوث 

الخلطي.
- مكافحة كافة أنواع الحشرات بصفة مستمرة.
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فثبت َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: «َخرْيُ 
إِلَيِْه،  يُْحَسُن  يَِتيٌم  ِفيِه  بَيٌْت  الُْمْسلِِمنَي  ِمَن  بَيٍْت 
َوَرشُّ بَيٍْت ِيف الُْمْسلِِمنَي بَيٌْت ِفيِه يَِتيٌم يَُساُء إِلَيِْه» 

رواه البغوي يف رشح السنة وغريه، 
اليَِتيِم  وَكَاِفُل  «َوأَنَا  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  وقال 
بَّابَِة َوالُوْسطَى، َوفَرََّج  ِيف الَجنَِّة َهَكَذا» َوأََشاَر ِبالسَّ

بَيَْنُهاَم َشيْئًا) متفق عليه
مال  حفظ  بوجوب  الربانية  األوامر  جاءت  وقد 
اليتيم ،قَاَل اللَُّه ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل: {َوال تَْقَربُوا َماَل 

الْيَِتيِم إِال ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن} [اْألَنَْعام: 152].

عز  فقال  ورعايتهم  اليتامى  حال  بإصالح  وأمر 
لَُهْم  إِْصالٌح  قُْل  الْيَتَاَمى  َعِن  {َويَْسأَلُونََك  َوجل: 

َخرْيٌ} [الْبََقرَة: 220].
ونهى سبحانه وتعاىل عن اإلساءة إىل اليتيم، قَاَل 
جّل ذكره: {فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ الْيَِتيَم} [املاعون: 2]، 

أَي: يَْدفَعُه بعنف.
أم  أيتام  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  كفل  وقد 
مع  تزوجها وجعلهم  عنها حني  الله  سلمة ريض 

عياله.
طالب  أيب  بن  جعفر  أبناء  إىل  باإلحسان  وأمر 
حني استشهد أبوهم؛ فقام أبو بكر ريض الله عنه 

بكفالة أبناء جعفر ريض الله عنهم جميعاً.
وقال َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: ” اللُهمَّ إِينِّ أَُحرُِّج 
: الْيَِتيِم َوالَْمْرأَِة ”رواه أحمد وغريه. ِعيَفنْيِ َحقَّ الضَّ
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هو أقدم مساجد صنعاء عاصمة اليمن ، وقد بني 
يف أول زمن دخول اإلسالم إىل اليمن يف عهد نبينا 
الله عليه وسلم يف السنة السادسة  محمد صىل 

للهجرة . 
هذا  توسعة  جاءت  األموية  الخالفة  عهد  يف  ثم 
عبد  بن  الخليفة األموي الوليد  بأمر   املسجد 

امللك و من جاء بعده. 
املخطوطات  من  كنز  عىل  املسجد  هذا  يحتوي 
آالف  أربع  عن  عبارة   وهي  اإلسالمية  العربية 
اإلسالم  صدر  من  نادرة  عربية  مخطوطة 
النفائس  وهذه  األموي  العهد  من  ومراسالت 

محفوظة اآلن مبكتبة الجامع
األموي  الخليفة  بها  أمر  التي  التوسعة  ولعل 
الوليد بن عبد امللك هي ما ميثل مساحة املسجد 
وهيئته الحالية ، فوصف الجامع بأبعاده الحالية 
أمر  الذي  الجامع  شكل  عىل  تقريباً  ينطبق 
عبدامللك“  بن  ”الوليد  األموي  الخليفة  بإنشائه 
مستطيل  فالجامع  (86هـ96-هـ/ 715-705م) 
مرت)   65×68) حوايل  مساحته  تبلغ  الشكل، 
الحبش األسود  الخارجية بحجر  جدرانه  بيت 
عىل  يحتوي  العليا بالطابوق والجص،  والرشفات 
(أثنى عرش باباً) ثالثة يف جدار القبلة منها باب 

*��6W �! +",��� >��T��
من  نقل  القديم  التاريخ  فرتة  إىل  تاريخه  يعود 
ميني املحراب،  عىل  وهو  غمدان“  ”قرص  أبواب 
بالباب  يعرف  واحد  مدخل  الجنويب  الجدار  ويف 
الرشقي  الجدار  ويف  قبة صغرية،  تتقدمه  العدين 
ثالثة  الغريب  الجدار  ويف  مداخل،  خمسة 
الجامع فناء مكشوف  مساحة  يتوسط  مداخل 
تتوسطة  (38.90×38.20مرت)  حوايل  مساحته 
 6) ضلعه  طول  الشكل  مربعة  معامرية  كتلة 
أمتار) تغطيها قبة حفظت فيها وقفيات الجامع 

ومصاحفه ومخطوطاته
الناحية  يف  مئذنتني،  بوجود   الجامع  ويتميز 
الجنوبية واحدة، والثانية يف الناحية الغربية منه، 
فاملئذنة الرشقية أعيد تجديدها يف أوائل (القرن 
قاعدة  من  املئذنة  هذه  وتتكون  13هـ/19م)، 
يف  أحدهام  مدخالن  بها  الشكل  مربعة  حجرية 
 ، الرشقية  الناحية  يف  واألخرى  الشاملية  الناحية 
املئذنة الرشقية إىل  الغربية يف تشبه  املئذنة  أما 
مرت)   4.25) مربعة  قاعدة  عىل  مبنية  كبري  حد 
ويوجد  مرتات)،   5) القاعدة  هذه  ارتفاع  يبلغ 
بذخائر  مملوءة  مكتبة  الغربية  املنارة  غرب 
الرتاث العلمي والثقايف واليمني يف كافة املجاالت, 
وفيها املخطوطات النادرة, ومنها نسخ من القرآن 

بن  ”عثامن  الخليفة  الذي نسخ يف عهد  الكريم 
الله عنه، كام يوجد قربان يف فناء  عفان ” ريض 

الجامع تحت املنارة الرشقية.
ويبقى هذا املسجد شاهداً عىل العمق الحضاري 
نور  انبثاق  فمنذ  الشقيق  اليمن  يف  اإلسالمي 
اإلسالم انبثقت معه الحضارة العمرانية وسطعت 

شمس الرقي عىل أرجاء اليمن السعيد.
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باملال يف متويل  العربية  االمارات  ساهمت دولة 
صندوق نفقات هذه القوة.

قلب  اىل  اكبادها  بفلذات  االمارات  دولة  بعثت 
االحداث لوقف نزيف الدم.

أوال:
شاركت دولة االمارات العربية املتحدة ممثلة يف 
شخص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، رئيس الدولة يف مؤمتر القمة العريب الثامن 
يف  اشرتكت   _1976 أكتوبر   26  ،25 بالقاهرة- 
الحوار الذي دار بني ملوك ورؤساء الدول العربية 

السمو  صاحب  وظل  العربية،  الجامعة  مبقر 
وجهات  يتبادلون  بإخوانه  يلتقي  زايد  الشيخ 
حيث  هيلتون  بفندق  الخاص  جناحه  يف  النظر 

يستقبلهم، ثم حني يقيمون.
عىل  اللقاءات  وهذه  الحوار  هذا  كانت حصليه 
مؤمتر  قرارات  عىل  املوافقة  القمة،  مستوى 
لبنان،  يف  النار  اطالق  بوقف  السدايس  الرياض 
وانهاء االقتتال يف كافة االرايض اللبنانية وتحويل 
تعمل  عربية  ردع  قوات  اىل  العربية  االمن  قوة 

داخل لبنان.
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املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بدأت  وهكذا 
ممثلة يف شخص زايد باملشاركة الفعالة يف صنع 

القرار.
ثانياً:

يف  مرة  ألول  ولدت  التاريخي  القرار  صدور  مع 
تاريخ امتنا قوة ردع عربية تفرض وقف االقتتال 
وتفصل بني القوات املتحاربة وتردع اي مخالف.

ليك ال يصبح القرار حرباً عىل ورق كان ال بد من 
رصد املال واختيار الرجال.
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