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ثم  اإلمارات  لدولة  الوطني  بالسالم  االحتفال  بدأ  و 

أدت فرقة الرئاسة املوسيقية الروسية عرضا رائعا أمام 

الحضور .. ثم شهد سموهام عرضا عسكريا وسيناريو 

ملكافحة عملية إرهابية شاركت فيها طائرات عسكرية 

مكافحة  ووحدات  مدرعة  وعربات  ومروحيات 

االرهاب استمرت حوايل نصف ساعة.

وفور انتهاء الحفل الرسمي قام  صاحب السمو الشيخ 
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محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

سمو  يرافقه  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد 

ديب .. بجولة تفقدية لعدد من أجنحة الدول العربية 

الدويل ” آيدكس  الدفاع  واألجنبية يف معرض ومؤمتر 

 . “2017

العربية  اململكة  جناح  جولته  بداية  يف  سموه  وزار 

الصناعات  بعض  عىل  اطلع  ..إذ  الشقيقة  السعودية 

للصناعات  العامة  املؤسسة  تنتجها  التي  الدفاعية 

العسكرية السعودية .

واستمع سموه إىل رشح حول هذه الصناعات ومنها 

بأيد  تصنيعها  تم  طيار  بدون  استطالعية  طائرة 

سعودية..كام شاهد سموه مناذج من مدرعات وآليات 

عسكرية سعودية بالكامل. (تتمة ص 2)
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وشملت جولة سموه جناح جمهورية السودان حيث 

الصناعات  أهم  عىل  الجناح  عىل  القامئني  من  اطلع 

الوطنية السودانية التي يتم تصنيعها يف هيئة التصنيع 

الحريب التابعة لوزارة الدفاع السودانية ومن بني هذه 

األسلحة صواريخ وذخائر وسالح فردي. 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وعرج 

عىل  واطلع  أوكرانيا  جمهورية  جناح  عىل  مكتوم 

يتم  التي  والعسكرية  الدفاعية  املنتجات  أحدث 

بني  من  جدا  متطورة  بتقنيات  أوكرانيا  يف  تصنيعها 

حاملة  الربمائية  العسكرية  العربات  الصناعات  هذه 

أرضية  مضادات  تحمل  عسكرية  ودبابات  الصواريخ 

والتقنيات  األسلحة  من  متعددة  أنواع  جانب  إىل 

العسكرية الحديثة.

ثم توقف سموه عند جناح جمهورية كوريا الجنوبية 

الكورية   ”  Hanwa  ” رشكة  منتجات  عىل  واطلع 

عىل  تعتمد  التي  الدفاعية  الصناعات  يف  املتخصصة 

أحدث التقنيات العسكرية يف العامل.

العربية  مرص  جمهورية  جناح  كذلك  سموه  وزار 

الشقيقة .. واطلع عىل أهم الصناعات الدفاعية التي 

تنتجها وزارة اإلنتاج الحريب املرصية ومن بينها آليات 

عسكرية وصواريخ وذخائر ملختلف أنواع األسلحة.

وختم سموه جولته - يف ردهات املعرض الذي يستمر 

الصني  بجناح جمهورية   - القادم  الخميس  يوم  حتى 

كبار  من  الجناح  عىل  القامئني  من  واستمع  الشعبية 

املسؤولني الصينيني إىل رشح حول التقنيات املتطورة 

لألسلحة  املصنعة  الصينية  الرشكات  تستخدمها  التي 

واملعدات الدفاعية .. من بني هذه املعدات املعروضة 

الصواريخ  من  ومناذج  ومدرعات  حديثة  دبابات 

واملضادات الدفاعية الجوية وغريها من األسلحة.

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأبدى 

مكتوم إعجابه بتنظيم املعرض ومشاركة معظم دول 

العاملي  الحدث  بينها دول عربية يف هذا  العامل ومن 

عاصمتنا  رحاب  يف  اإلمارات  دولة  تستضيفه  الذي 

أبوظبي .

ورحب سموه بالعارضني الذين ميثلون نحو  60  دولة 

عربية وأجنبية ..

مؤكدا سموه أن دولة اإلمارات ستظل رائدة بسواعد 

خاصة  الدولية  املعارض  صناعة  يف  شبابها  وإدارة 

املعارض املتميزة كمعرض ” آيدكس ” و“ نافدكس ” 

ومعرض ديب للطريان وغريها من املعارض التخصصية.

وهنأ سموه أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان عىل حسن التنظيم وكرم الضيافة التي تحاط 

بها الوفود املشاركة والزوار ما يعكس اهتامم سموه 

خارطة  عىل  وترسيخه  الحدث  هذا  إلنجاز  ومتابعته 

املعارض الدفاعية العاملية التي يشار لها بالبنان.

ما  عىل  جهودهم  الوطن  لشباب  سموه  بارك  كام 

ومساعدة  وخدمة  وطني  واجب  من  به  يقومون 

ضيوف اإلمارات الذين يحظون بكل االحرتام والتقدير 

من قيادة وشعب دولتنا العزيزة. 
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وشملت الصفقات شملت 15 رشكة محلية 6 رشكات 

عاملية وجاء هذا االعالن خالل مؤمتر صحفي بحضور 

صالح  اسحاق  طيار،  الركن  اللواء  سعادة  من  كل 

البلويش، نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعريض 

البحري  الركن  والعقيد   ،2017 ونافدكس  أيدكس 

الدفاع  معرض  باسم  الرسمي  املتحدث  الذهيل،  فهد 

البحري (نافدكس 2017).

الشاميس  راشد  طيار  الركن  العميد  سعادة  وأعلن 

 (IGG) انرتناشيونال جولدن جروب التعاقد مع  عن 

قيمته  مببلغ  الربية  القوات  لصالح  ذخائر  لرشاء 

394,323,197 درهم.

املتقدمة  للحلول  نافال  مع  التعاقد  جرى  أنه  وأشار 

العلميات  مركز  يف  البحرية  األرصاد  منظومة  لتطوير 

بقيمة 13,689,175 درهم.

أبوظبي  رشكة  مع  التعاقد  عن  سعادته  وأفاد 

اتصاالت  أنظمة  وتركيب  لتوريد  السفن  لبناء 

مببلغ  البحرية  للقوات  املعلومات  وتبادل  الكرتونية 

 HESCO رشكة  مع  والتعاقد  درهم،   100,401,795

الربيطانية لرشاء عدد من   BASTION LIMITED

الحوائط الدفاعية (تحصينات) مبلبغ 91,426,185.66 

درهم.

 THALES رشكة  مع  التعاقد  تم  كام 

الفرنسية   UNDERWATER SYSTEM SAS

البحرية  للقوات  املقطور  السونار  أجهزة  لرشاء 

 Tawazun مع  والتعاقد  درهم،   85,238,000 مببلغ 

مببلغ   (8*8) آرما  آليات  لرشاء   Operation

2,428,657,820.05 درهم.

 Patria Land رشكة  مع  املسلحة  القوات  وتعاقدت 

الجيل  من  الباتريا  آليات  لرشاء  الفنلنديا   Systems

درهم،   255,420,000 مببلغ  الربية  للقوات  الرابع 

الدعم  لتقديم  للطريان  ستار  نورث  مع  والتعاقد 

نوع  من  العمودية  للطائرات  واللوجستي  الفني 

BELL407 مبلبغ 15 مليون درهم، ورشكة ستار ساتل 

االتصاالت  غيار معدات  لالتصاالت لرشاء قطع  ليات 

الفضائية مببلغ 30,344,783.34 درهم.

وتم التعاقد مع جلوبال المداد الطريان – جال لتقديم 

الرئييس  الصيانة  مركز  يف  والتخصيص  الفني  الدعم 

للقوات الجوية والدفاع الجوي مببلغ 50 مليون درهم، 

وتدريب  وتشغيل  إلدارة  جت  رويال  مع  والتعاقد 

 (IMOC) الدولية  العمليات  حركات  مركز  وتوطني 

أبوظبي  رشكة  مع  والتعاقد  درهم،  مليون   80 مببلغ 

لصالح  والخدمات  الصيانة  اعامل  لتقديم  للحفريات 

والتعاقد  درهم،   17,306,100 مببلغ  البحرية  القوات 

لصالح  الفني  االسناد  لتقديم  الرميثي  مؤسسة  مع 

القوات الربية مببلغ 15 مليون درهم.

اإلمارات  مع  التعاقد  األول  اليوم  صفقات  وشملت 

(صيانة  الفني  اإلسناد  لتقديم  الدفاع  لتكنولوجيا 

وتوريد قطع غيار لآلليات) بقيمة 30 مليون درهم، 

ذخائر  لرشاء  الخفيفة  للذخائر  كركال  مع  والتعاقد 

املسلحة مببلغ 181,340,020  للقوات  بنادق  وتوريد 

درهم.

ذخائر  لرشاء  العاملية  الطف  رشكة  مع  التعاقد  وتم 

متنوعة للقوات املسلحة مببلغ 147,355,075 درهم، 

راجامت  وتوريد  لرشاء  الجابر  رشكة  مع  والتعاقد 

رشكة  مع  والتعاقد  درهم،   6,650,000 صواريخ 

MBDA Italia األيطالية لرشاء ذخائر لصالح القوات 

البحرية مببلغ 343,797,390 درهم، والتعاقد مع رشكة 

معدات  لتوريد   Watts Defence Optics & Hall

ضابط الرصد للقوات الربية مببلغ 40,770,040 درهم.

 International AG رشكة  مع  التعاقد  وتم 

Rosenbauer النمساوية التعاقد لرشاء آليات إطفاء 

 Beltech مببلغ 36,500,000 درهم، والتعاقد مع رشكة

Export من بيالروسيا لتوريد قطع غيار املدرعة 3 - 

لها  الفنية  واملعاونة  االصالح  BMP وتقديم خدمات 

مببلغ 52,800,000 درهم.

وقال سعادة العميد الركن أن حجم الصفقات يف اليوم 

للمعرض  الكبرية  األهمية  يعكس  املعرض  من  األول 

والدولية  املحلية  الرشكات  قبل  من  اإلقبال  وحجم 

عرض  عىل  الرشكات  تلك  حرصت  حيث  املشاركة 

لالستفادة  وسعت  والتكنولوجيات  التقنيات  أحدث 

من املنصة املثالية التي يوفرها املعرض حيث حرص 

للمعرض  الحضور  عىل  واملعنيني  الخرباء  من  العديد 

من  االستفادة  وكيفية  الرشكات  جديد  عىل  والتعرف 

املجاالت وخاصة عىل  تلك  العاملية يف  التكنولوجيات 

مستوى العمليات الدفاعية واألمنية واملدنية .

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تفقد 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب ”رعاه الله“ يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب .. املركز اإلعالمي يف 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ” آيدكس ” الذي جهز 

بأحدث وسائل االتصال والتواصل االجتامعي لتمكني 

عرشات اإلعالميني والصحفيني العرب واألجانب الذين 

يغطون فعاليات املعرض من إيصال املعلومة والصورة 

بأقىص رسعة  دولهم  يف  ميثلونها  التي  املؤسسات  إىل 

نظرا لتطور األجهزة التي وفرت لهم من خالل املركز 

املفتوح طوال مدة أيام املعرض.

املوجودين يف  والصحفيني  اإلعالميني  وقد حيا سموه 

املركز ومتنى لهم النجاح يف مهمتهم.

التقنية  واإلمكانات  املركز  بتجهيزات  سموه  وأشاد 

العالية التي يوفرها لإلعالميني.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وفخامة عمر حسن البشري رئيس جمهورية 

السودان إزاحة الستار عن مدرعة ”ربدان“ وهي الية 

مشاة قتالية برمائية ذات دفع مثاين املطورة من قبل 

رشكة الجسور – وهي مرشوع مشرتك بني رشكة هيفي 

وأوتوكار  القابضة  لتوازن  اململوكة  اندسرتيز  فيكل 

تقوم  حيث  الرتكية  أوتوكار  لرشكة  التابعة  اإلمارات 

يف  اآلليات  بتصنيع  خاصة  اتفاقية  مبوجب  الجسور 

منشآت التصنيع القامئة مبجمع توازن الصناعي.

وتم إزاحة الستار يف جناح رشكة توازن القابضة خالل 

آيدكس  الدويل“  الدفاع  ملعرض  األول  اليوم  فعاليات 

2017 ” الذي يقام يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقام سعادة سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي 

املطورة  االلية  عن  موجز  بتقديم رشح  توازن  لرشكة 

وقدرتها عىل التعامل مع أي مخاطر ناجمة عن األلغام 

وتستطيع  شخصا   11 تحمل  الية  وهي  القذائف  أو 

عبور األنهر والبحريات بكفاءة قتالية عالية.
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واطلع سموه من ممثيل الرشكات واالجنحة املشاركة 

عىل أحدث ما انتجته رشكات صناعة السالح والدفاع 

األمنية  التحديات  مختلفات  ملواجهة  الحلول  وأبرز 

هذه  مثل  أهمية  حول  األحاديث  معهم  وتبادل 

معارض  سلسلة  مقدمتها  ويف  املتخصصة  املعارض 

ألحدث  عاملية  عرض  منصة  توفر  كونها  ايدكس 

ابتكارات صناعة الدفاع.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  الجولة  نهاية  يف 

واألمن  الدفاع  واهتامم صناعة  أنظار  أصبحت محط 

يف العامل مبا تتمتع به من استقرار وما تحظى به من 

ثقة كبرية من دول العامل كافة.

الدفاع  ومؤمتر  معرض  انعقاد  مبناسبة  سموه  وقال 

الدويل ”أيدكس 2017“ يف أبوظبي إن صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 

جميع  وتسخري  الطاقات  كل  توفري  عىل  حريص  الله 

العربية  اإلمارات  تتبوأ دولة  أن  أجل  اإلمكانيات من 

املتحدة موقع الصدارة دامئا وأن يرتفع علمها خفاقا يف 

كل محافل العز والرشف والتقدم والنهضة الحضارية 

واإلنسانية .

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 

التي  املستوى  رفيعة  اللقاءات  بأن  ثقته  عن  نهيان 

تعقد خالل املعرض توفر البيئة املناسبة لتبادل الرؤى 

مبا  العاملية  القضايا  من  الكثري  حول  البناءة  واألفكار 

يساعد عىل بلورة املواقف والسياسات التي من شأنها 

التحديات  مع  والجاد  الفاعل  التعامل  يف  تساهم  أن 

التي تواجه األمن الدويل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ”أيدكس 2017“ يعكس 

تشهدها  التي  الشاملة  النهضة  من  مهمة  جوانب 

كافة  املستويات  املتحدة عىل  العربية  اإلمارات  دولة 

وبرشية  وفنية  تنظيمية  مقومات  من  به  تتمتع  وما 

يف  تفوقها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أثبتت  إذ 

رائدة  عاملية  ومؤمترات  معارض  وتنظيم  استيعاب 

مكنتها من تبوؤ موقع متقدم يف العامل .

الدفاع  ومؤمتر  معرض  تنظيم  أن  إىل  سموه  وأشار 

والنجاح  بالتطور  الحافل  وتاريخه  ”أيدكس“  الدويل 

 1993 عام  أبوظبي  يف  األوىل  دورته  انطالق  منذ 

يؤكدان هذا التفوق وثقة العامل الكبرية بقدرة الدولة 

الدولية  واألنشطة  الفعاليات  كربى  استضافة  عىل 

وأضخمها يف املجاالت كافة.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأشاد 

نهيان مبستوى الصناعة الوطنية والتقدم املتميز الذي 

الوطنية  الرشكات  عىل  القامئني  وطالب  إليه  وصلت 

الجودة  مبعايري  يتعلق  فيام  خاصة  الجهود  مبضاعفة 

الدفاعية  الصناعات  خريطة  عىل  أقدامهم  وتثبيت 

املتطورة.

مساهمة  يعد   “2017 ”أيدكس  أن  سموه  واعترب 

تعزيز  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  جانب  من 

كونه  أجمع  والعامل  باملنطقة  واالستقرار  األمن  جهود 

بات ميثل ملتقى مرموقا ملناقشة التحديات واملخاطر 

وسبل التعامل معها وهذا ينطوي عىل قدر كبري من 

األهمية خاصة يف ظل ما تشهده املنطقة والعامل من 

حولنا من تطورات متسارعة.
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حرض االفتتاح اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

املرشخ، قائد القوات البحرية، واللواء ركن بحري طيار 

نائب  نهيان  آل  بن محمد  بن حمدان  الشيخ سعيد 

قائد القوات البحرية وعدد من ضباط وزارة الداخلية، 

املهتمني  من  املسؤولني  وكبار  البحرية  والقوات 

واملدعوين.

والعاملية  الوطنية  الرشكات  أجنحة  يف  سمّوه  وجال 

املشاركة يف املعرض البحري، وتبادل سمّوه األحاديث 

منتجات  من  يقدموه  ما  أهم  حول  العارضني  مع 

متطورة  حديثة  تقنية  ومعدات  وآليات  وتقنيات 

ومبتكرة.

وأكّد سمّوه أن   أجهزتنا الوطنية اكتسبت املزيد من 

الدولية  املعارض  لتنظيم  العملية  والخربات  التجارب 

مستلهمني  العاملية  املعايري  ألفضل  وفقاً  املتخصصة؛ 

ذلك من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله“، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

ومبتابعة  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  حثيثة من صاحب 

للقوات  القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد 

الريادة  بتحقيق  العليا  القيادة  ومن حرص  املسلحة؛ 

والصدارة العاملية.

وما  و“نافدكس“  ”آيدكس“  أن  سموه  وأوضح 

خاصة ضمن  أهمية  يحتالن  فّعاليات  من  يصاحبهام 

إذ  الدولة،  يف  تنظيمها  يجري  التي  املعارض  خارطة 

الوطنية  الرشكات  من  للعديد  مميزة  منّصة  ميثالن 

والعاملية لعرض منتجاتها املتطورة واملبتكرة.
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جاء ذلك خالل حفل أقيم بهذه املناسبة بحضور كٍل 

من سعادة/ صالح البعيجان سفري دولة الكويت لدى 

الركن  الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الرشكة، والعميد 

بحري مشعل العتيبي ممثالً عن رئيس هيئة التسليح 

يف  العسكري  امللحق  اىل  إضافة  الكويتي،  العسكري 

يوسف  ركن  العقيد  أبوظبي  يف  الكويتية  السفارة 

بوقمرب.

التي وقّعتها  االتفاقية  الزورق يف إطار   وجاء تدشني 

الدفاع  وزارة  مع  السفن“  لبناء  ”أبوظبي  رشكة 

مثاين  وبناء  لتصميم  املايض  العام  بداية  يف  الكويتية 

قطع بحرية بأحجام مختلفة لتأمني املنشآت البحرية 

فإن  االتفاقية  ومبوجب  الكويت.  بدولة  الحيوية 

الرشكة سوف تزّود القطع البحرية العسكرية بأحدث 

التجهيزات والتقنيات وقدرات الحامية املتطورة والتي 

تضمن تنفيذ املهام املوكلة إليها بأعىل درجات الكفاءة 

لبناء  ”أبوظبي  رشكة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  والدقة. 

السفن“ قامت قبل شهر بتسليم خمسة زوارق إنزال 

زورق،  لكل  مرتاً   16 بطول  الكويتية  البحرية  للقوة 

لتسليمها.  املقرر  املوعد  من  أشهر  عدة  قبل  وذلك 

ببناء  حالياً  الرشكة  تقوم  الزوارق،  لهذه  وباإلضافة 

تسليمها  وسيتم  مرتاً،   64 بطول  عسكريتني  سفينتني 

والثالث  الثاين  الربعني  خالل  الكويتية  الدفاع  لوزارة 

من العام الجاري.

ويف هذه املناسبة، قال الدكتور خالد املزروعي، الرئيس 

كلمته  يف  السفن“،  لبناء  ”أبوظبي  لرشكة  التنفيذي 

زوارق  مثاين  بناء  ”يعد  الحفل:  بداية  يف  ألقاها  التي 

وسفن إنزال لصالح وزارة الدفاع الكويتية محل تقدير 

وثقة نفتخر به، وهو شهادة عىل استمرار الرشكة يف 

تعزيز ريادتها وقدراتها املتميزة يف مجال بناء السفن 

القطع  هذه  ستساهم  حيث  وصيانتها،  العسكرية 

القوة  قدرات  تعزيز  يف  الحديثة  العسكرية  البحرية 

البحرية الكويتية للقيام بواجباتها الدفاعية.“  وأشار 

الدكتور املزروعي إىل أن رشكة ”أبوظبي لبناء السفن“ 

تسعى لتوسيع شبكتها يف مجال بناء السفن العسكرية 

والتجارية وصيانتها خالل الفرتة القادمة، حيث  قامت 

لألساطيل  خدماتها  بتوفري  املاضية  األعوام  يف  الرشكة 

البحرية العسكرية لدول يف مجلس التعاون الخليجي 

ودول إفريقية ويف شبة القارة الهندية. 
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الظاهري وكيل وزارة  استقبل سعادة مطر سامل عىل 

السيد   » آيدكس2017   » مبعرض  مكتبة  يف  الدفاع 

محمد جوهري  بن بهاروم نائب وزير الدفاع املاليزي 

والوفد املرافق له .

كبار ضباط  الذي حرضه عدد من  اللقاء  جرى خالل 

وزارة الدفاع استعراض مجاالت التنسيق والتعاون بني 

والدفاعية  العسكرية  املجاالت  من  عدد  يف  البلدين 

وبحث عدد من األمور ذات االهتامم املشرتك وأفضل 

السبل لدعمها وتطويرها.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير 

آيدكس   ” معرض  يف  مبكتبه  الدفاع  لشؤون  الدولة 

2017 ” كال عىل حده معايل ساكن جاسوزاكوف وزير 

رئيس  كينيدي  توماس  والدكتور  الكازاخستاين  الدفاع 

رايثيون  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

األمريكية وسعادة دومينيكو روسو نائب وزير الدفاع 

للدفاع  العام  الفريق ماجرايس األمني  اإليطايل يرافقه 

ورئيس التسليح الوطني اإليطايل.

والتنسيق  التعاون  أوجه  بحث  اللقاءات  خالل  تم 

من  وكل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  القائم 

أعضاء وفود الدول الزائرة وجوانب تفعيلها وتطويرها 

ذات  الشؤون  اىل  اضافة  املشرتكة  املصلحة  يخدم  مبا 

الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.

كام تم مناقشة عدد من املواضيع ذات وأشاد الضيف 

بنجاح معرض آيدكس 2017 وما تضمنه من فعاليات 

متميزة، كام أبدى إعجابه بالتنظيم وحجم املعروضات 

التي يتضمنها املعرض.
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استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف معرض الدفاع 

الدويل « ايدكس2017» الفريق أول الركن عبدالرحمن 

العامة للقوات  البنيان رئيس هيئة األركان  بن صالح 

املرافق  والوفد  السعودية  العربية  باململكة  املسلحة 

معرض  فعاليات  لحضور  حاليا  الدولة  يزور  الذي  له 

الدفاع الدويل « آيدكس 2017 » .

هيئة  برئيس  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  ورحب 

عالقات  معه  واستعرض  السعودي  العامة  األركان 

التعاون األخوية القامئة بني دولة االمارات والسعودية 

مختلف  عىل  تطور  من  تشهده  وما  تعزيزها  وسبل 

العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق  ما  خاصة  األصعدة 
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تم  كام  الشقيقني.  البلدين  بني  الدفاعي  والتعاون 

بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  سعادة  استقبل  كام 

قائد  أكار  خلويص  الجرنال  حدة  عىل  كال  الرميثي 

بيني  كريستوفر   ومعايل  الرتكية  املسلحة  القوات 

وزير صناعات الدفاع االسرتايل واالدمريال ايفانجليوس 

ابوستوالكيس رئيس أركان القوات املسلحة اليوناينية.

جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون التي 

تربط بني دولة االمارات و دول الضيوف خاصة ذات 

تعزيزها  والدفاعية وسبل  العسكرية  بالشئون  الصلة 

وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

استقبل   سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد 

العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يف مكتبه 

سعادة  حده  عىل  كال    ”  2017 آيدكس   ” مبعرض 

حسني باجيس السفري االندونييس لدى الدولة ومعايل 

مايونج جني شانج وزير الصناعات الحربية بجمهورية 

كوريا الجنوبية وسعادة فيحان الفايز السفري الكوملبي 

وزير  قورلوف  سريجي  الفريق  ومعايل  الدولة  لدى 

الصناعات البيالرويس وسعادة اللواء رانكو زيفاك قائد 

القوات الجوية الرصيب.

ورحب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بالضيوف 

التي جاءت عىل هامش معرض  اللقاءات  وتم خالل 

األحاديث  تبادل   “2017 ”آيدكس  الدويل  الدفاع 

والسبل  العسكري  التعاون  أوجه  وبحث  العسكرية 

الكفيلة بدعمها وتطويرها.

كام تم بحث آخر التطورات واملستجدات يف املنطقة 

والقضايا ذات االهتامم املشرتك.

استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع 

الدويل ”آيدكس 2017“ النائب دومينيكو رويس وكيل 

وزارة الدفاع االيطايل.

املواضيع  من  عدد  مناقشة  اللقاءات  خالل  وتم 

العسكرية خصوصا ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري 

والتعاون الدفاعي بني البلدين الصديقني.
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الرشكات  إحدى  سيستمز»  إي  إيه  «يب  رشكة  «تعترب 

العاملية الرائدة يف مجال الدفاع والفضاء الجوي واألمن، 

وتتمتع بحضور قوي مكثف يف جميع أنحاء العامل مثل 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة، باإلضافة إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وعامن والسعودية». 

الرشكات  إحدى  سيستمز“،  إي  إيه  ”يب  رشكة  أكدت 

العاملية الرائدة يف مجال الدفاع والفضاء الجوي واألمن، 

أن منطقة مجلس التعاون الخليجي واحدة تعترب من 

األمنية  التهديدات  إىل  بالنظر  الخارجية  أسواقها  أهم 

الحيوية  ومنشآتها  املنطقة  دول  لها  تتعرض  التي 

ومشاريعها التجارية، السيام مخاطر التعرض لهجامت 

سربانية (إلكرتونية)، حيث تشكل التنظيامت اإلرهابية 

والجامعات اإلرهابية أخطر تحد يواجه دول املنطقة.

متعددة  رشكة  سيستمز»  إي  إيه  «يب  رشكة  وتعترب 

والدفاعية  الجوية  الصناعات  يف  مختصة  الجنسيات 

عديدة  فروع  ولها  املتحدة،  باململكة  لندن  يف  مقرها 

يف جميع أنحاء العامل، وهي من أكرب رشكات الصناعات 

العسكرية يف العامل. وتحتفظ الرشكة بقامئة طويلة من 

والواليات  املتحدة  اململكة  مقدمتهم  يف  يأيت  العمالء، 

إي  إيه  «يب  رشكة  تعترب  حيث   ، األمريكية  املتحدة 

سيستمز»  من أكرب ست رشكات موردة لوزارة الدفاع 

اسرتاليا  األخرى  الرئيسية  األسواق  وتشمل  األمريكية. 

تأسست  وقد  السعودية.  العربية  واململكة  والهند 

رشكة  بني  االندماج  بعد   1999 نوفمرب   30 يف  الرشكة 

الكرتونك  ماركوين  ايروسبييس (BAee) ورشكة  بريتش 

سيستمز (MES) والرشكة التابعة لجرنال الكرتيك رشكة 

(GECC) يب إل يس

إي  إيه  «يب  رشكة  عام  مدير  دونالد،  جوليان  أكد 

مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات  إحدى  سيستمز»، 

الدفاع والفضاء الجوي واألمن، ملنطقتي الرشق األوسط 

الخليجي تواجه خطر  التعاون  وآسيا، أن دول مجلس 

جيدا  متويال  ومموله  متقدمة  منسقة  لربامج  التعرض 

من أعدائها الذين ال يتوقفون عن التحايل عىل الربامج 

الدفاعية التقليدية مثل برامج الحامية املعروفة (فاير 

وول). وذكر دونالد يف مقابلة حرصية مع مجلة ”درع 

الوطن“ أن ”الخربة الطويلة التي تتمتع بها رشكة ”يب 

الدول  مساعدة  كيفية  يف  تكمن  سيستمز“  إي  إيه 

تعد  مل  حيث  التهديدات،  هذه  أخطر  مواجهة  عىل 

نفعا يف رصد  تجدي  املعروفة  التقليدية  الرصد  برامج 

 unknown’ املعروفة“  غري  املجهولة  ”التهديدات 

unknowns‘ وترتكز خطط الرشكة ملكافحة التهديدات 

االخرتاق  أمناط  دراسة  عىل  (اإللكرتونية)  السربانية 

ككل،  املعلومات  منظومة  عرب  (اإللكرتوين)  السرباين 

ومن  االخرتاق.  هذا  تحكم  التي  السلوكيات  وتحديد 

الجدير بالذكر أن وزارات الدفاع والقوات املسلحة تأيت 
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التهديدات  جانب  من  املستهدفة  الجهات  صدارة  يف 

السربانية (اإللكرتونية)، وهنا يأيت دور رشكة ”يب إيه إي 

سيستمز“ ملساعدة تلك الجهات“.

املؤسسات  حامية  الرضوري  من  أن  دونالد  وأكد 

السربانية  واالحتيال  النصب  عمليات  ضد  املالية 

تتزايد  العمليات  خطورة  أن  موضحا  (اإللكرتونية)، 

اإلجرامية  العنارص  اعتامد  مع  السيام  يوم،  بعد  يوما 

والجامعات اإلرهابية عىل استخدام الوسائل السربانية 

املتطورة. ومن الجدير بالذكر أن الطرق األساسية ألمن 

هذه  من   80% مع  التعامل  ميكنها  املعلومات  تقنية 

التهديدات، وتشمل تلك الطرق أمن الربيد اإللكرتوين، 

التعرف  الصعب  من  قوية  رسية  كلامت  واستخدام 

والتزام  وول)  (فاير  الحامية  برامج  وتحديث  عليها، 

بتقنية  الخاصة  التعليامت  باتباع  املنشأة  موظفي 

املنشأة  عىل  ويجب  يكفي،  ال  هذا  ولكن  املعلومات. 

أكرث  إجراءات  واتخاذ  تطورا  أكرث  خطط  تبني  املعنية 

عىل  اعتامدها  بفضل  رشكتنا  دور  يأيت  وهنا  تشددا، 

جرى  التي  الفريدة  واألنظمة  املنتجات  مجموعة 

تصميمها ملواجهة مثل هذه التهديدات“.

سيستمز“  إي  إيه  ”يب  رشكة  مبشاركة  يتعلق  وفيام 

الذي  (أيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف 

من  الفرتة  خالل  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  يف  يقام 

الرشكة  عام  مدير  أوضح  الجاري،  فرباير   23 إىل   19

عىل  ينصب  أيدكس  معرض  خالل  الرشكة  ”تركيز  أن 

الحدود  بحامية  املعنية  املتطورة  املنشآت  تزويد 

الجوية والربية والبحرية والفضاء السرباين (اإللكرتوين) 

بالتقنيات واألنظمة التي تم تصميمها لتلبية املتطلبات 

املختلفة لدول املنطقة والعمالء اإلقليميني.

عىل  جانبنا  من  خاصا  تركيزا  ”هناك  أن  دونالد  وأكد 

لحامية  العميل  حاجة  لتلبية  متقدمة  أنظمة  توريد 

الحيوية  واملنشآت  الوطني  والدفاع  القومي  األمن 

هذا  تحقق  التي  املنتجات  قامئة  وتشمل  الحساسة. 

الطائرة  مثل  متطورة  عسكرية  طائرات  الهدف 

الهاون  ومدفع  ”براديل“،  القتالية  واملركبة  ”تايفون“، 

(الهاوتزر) M777 الخفيف الوزن، باإلضافة إىل األنظمة 

التسلح  أنظمة  مثل  الحالية  األسلحة  أداء  تعزز  التي 

املتقدمة  املضادة  واألسلحة  املتقدمة  الدقيقة  الفتاكة 

التهديدات  ملواجهة  الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة 

وأنظمة اإلنذار املشرتكة ضد الصواريخ وشاشات العرض 

الرأسية Lite HUD displays الخاصة بطائرات إف-

16 ونظام املدفع البحري k4 من عيار 40 ملليمرتا.

واستدرك دونالد قائال إن تركيز الرشكة ال يتوقف عند 

حد عرض تقنياتها فحسب، بل يتعداه أيضا إىل الرتكيز 

مثل  الطويل  املدى  والتدريب عىل  الدعم  برامج  عىل 

”هوك“  الطائرة  حول  تدور  التي  التدريبية  الدورة 

ومؤمتر  معرض  خالل  عرضنا  منصة  يف  ستتواجد  التي 

هذه  وتعترب  العام.  هذا  (أيدكس)  الدويل  الدفاع 

الربامج التدريبية رضورية ألنها تزود العمالء بالقدرات 

املتطلبات  لتلبية  الالزمة  واملهارات  واإلمكانيات 

إىل  باإلضافة  واملستقبلية،  الحالية  واألمنية  العسكرية 

حامية املنشآت املهمة  واملعلومات التي عىل قدر عال 

من الحساسية. ويعترب نقل املعرفة أمرا أساسيا، وهي 

مدروسة  خطط  وجود  ظل  يف  وقتا  تستغرق  عملية 

وواضحة عىل املدى الطويل لتطوير الكوادر الوطنية.

وأشار مدير عام رشكة ”يب إيه إي سيستمز“ إىل سجل 

أن  موضحا  اإلمارات،  دولة  مع  التعامل  يف  الرشكة 

طويلة،  سنوات  منذ  اإلمارات  دولة  يف  تعمل  الرشكة 

وأنها تدرس حاليا عددا من الفرص املتاحة للتعاون مع 

القوات املسلحة بدولة اإلمارات، وتقديم الدعم الالزم 

لنمو املتطلبات التي تحتاجها أسلحتها الربية والبحرية 

والجوية.

بالنسبة  أيضا  الوضع  أن «هذا هو نفس  وأكد دونالد 

لبقية دول املنطقة، وفيام يتعلق باملجاالت التي تركز 

عليها الرشكة فإن هدفنا هو استفادة دولة اإلمارات من 

قصص النجاح التي تحققت يف دول أخرى عىل صعيد 

مدفع  إنتاج   عقد  مثل  العديدة  الرئيسية  األسلحة 

الهاون (الهاوتزر) إم 777 املوقع مع الهند، باإلضافة إىل 

عقود أنظمة التسلح الفتاكة الدقيقة املتقدمة املوقعة 

مع دول إقليمية أخرى.

املنتجات  عىل  تركيزنا  إىل  ”باإلضافة  إنه  دونالد  وقال 

مواصلة  عىل  الرشكة  تحرص   ، املتقدمة  واألنظمة 

وتعزيز  جديدة  رشاكات  إقامة  إىل  الرامية  جهودها 

منذ  الرشكة  به  تلتزم  تقليد  وهو  الحالية،  الرشاكات 

سنوات طويلة“.



www.baesystems.com/IDEX
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9,500 كيلوجراما،  حمولة  بدون  الطائرة  وزن  ويبلغ 

إىل  فيصل  اإلقالع  عند  األقىص  وزنها  اما 

يف  القصوى  الطائرة  رسعة  24,000 كيلوجراما، وتبلغ 

الطائرة  وتأيت  2,000 كم بالساعة.  العالية  االرتفاعات 

الصالحة   «M» الفئة  منها  فئات  بعدة  «رافال» 

لالستخدام من عىل منت حامالت الطائرات وتستخدمها 

الجوي  لسالح  الجوية  والفئة  الفرنسية،  البحرية 

 .“CC الفرنيس وهي «رافال

تحتل  الفتاكة  «رافال»  الطائرة  تطوير  عملية  وتظل 

األولوية القصوى بالنسبة إىل قائدي الطائرات النفاثة 

االختبارات  ظل  ويف  األرض،  عىل  املتمركزة  والقوات 

الخوذة  عىل  املثبتة  العرض  شاشة  عىل  تجرى  التي 

قريبا  الجوية  «رافال»  أطقم  لدى  سيكون  حاليا 

عملية  وترسيع  الهدف  هذا  لتحقيق  الالزمة  التقنية 
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 OODA «املالحظة والتوجيه واتخاذ القرار والترصف»

(Observe, Orient, Decide and Act) loop

استخدام  سيتم  جو   – جو  عمليات  إىل  وبالنسبة 

بدء  إشارة  ملنح  الخوذة  عىل  املثبتة  العرض  شاشة 

عملية توجيه قوة الدفع thrust-vectoring أو جهاز 

باألشعة  العاملة   Mica EM/IR صواريخ  أو  الرادار 

راداريا  الهدف  ضد  إلطالقها  استعدادا  الحمراء  تحت 

إطالق  عمليات  جرت  وقد   off-boresight firings

االختبارات  أثناء  الكتف  عىل  من   Mica الصاروخ 

حيث  ”رافال“،  للطائرة  العمليايت  بالتقييم  الخاصة 

من  الواردة  التسديد  معلومات  عىل  الرامي  يعتمد 

  L16 طائرة ”رافال“ أخرى عن طريق وصلة املعلومات

الخوذة  عىل  املثبتة  العرض  شاشة  أن  الخرباء  ويرى 

ستثبت نفسها كوسيلة أكرث مرونة وفتكا، حيث تتيح 

إمكانية تحديد األهداف أثناء القتال حتى ولو كانت 

االستشعار  أنظمة  رؤية  مجال  خارج  األهداف  تلك 

االعتامد  املقاتل. وسيؤدي  العنرص  لدى  (الحساسات) 

عىل شاشة العرض املثبتة عىل الخوذة إىل انتفاء حاجة 

الطيار إىل إجراء مناورات جوية معينة لتوجيه مقدمة 

شاشة  ستكون  كام  القادم.  التهديد  صوب  الطائرة 

حيث  من  للغاية  مفيدة  الخوذة  عىل  املثبتة  العرض 

يتم  حيث  برصيا،  بعيد  هدف  أي  رصد  عىل  القدرة 

فوق  األهداف  التحديد  برموز  الجوية  األطقم  تزويد 

(حساسات)  استشعار  أنظمة  طريق  عن  الرؤية  خط 

 weapon seekers الطائرة و/أو أجهزة كشف األسلحة

املوجودة أمام أعينها.

كام ستكون اشاشة العرض املثبتة عىل الخوذة مفيدة 

مهام  السيام  أرض،   – جو  للعمليات  بالنسبة  باملثل 

 close air support (CAS) الدعم الجوي االلتحامي

missions أو عمليات الهجوم ضد األهداف السانحة. 

أما بالنسبة للقوات التي عىل تواصل فيجب أن يكون 

الدعم النرياين من الجو رسيعا ومركزا، وقد تم تطوير 

املعزز  االستقبال  ”جهاز  نظام  مثل  البيانات،  وصالت 

 ROVER بُعد“  عن  تشغيله  ميكن  الذي  بالفيديو 

 (Remotely Operated Video Enhanced

الخدمة  صفوف  يف  املوجودة   Receiver) system

الوقت  اختصار  بهدف  ”رافال“  الطائرة  عىل  بالفعل 

وعند  املعادي.  الهدف  موقع  تحديد  يف  املستغرق 

إىل  جنبا  الخوذة  عىل  املثبتة  العرض  شاشة  استخدام 

أو  ”تاليوس“  أو  ”داموكليه“   ) التسديد  نظام  جنب 

رصد  إمكانية  الشاشة  فستتيح  آخر)  أجنبي  نوع  أي 

املناطق  يف  أرسع، خصوصا  بدرجة  املعادية  األهداف 

تقييدا يف  أكرث  االشتباك  قواعد  تكون  الحرضية حيث 

عىل  املثبتة  العرض  شاشة  استخدام  وميكن  الغالب. 

الداخلية  البرصية  األجهزة  تشغيل  لبدء  أيضا  الخوذة 

 internal Front Sector املوجودة يف القطاع األمامي

وهو  ”رافال“،  الطائرة  داخل    (Optronics (FSO

نظام  بها  يتمتع  التي  املرونة  درجة  عىل  دليل  أقوى 

التسليح لدى الطائرة املقاتلة.

وبفضل املرونة الذاتية التي تتمتع بها الطائرة املقاتلة 

طائرات  إىل  جديدة  وأنظمة  أسلحة  إضافة  يجري 

الكفاءة  تحسني  أجل  من  منتظمة  بصورة  ”رافال“ 

متوافقة  بصورة  العمل  عىل  قدرتها  ورفع  القتالية 

وتقليل  التنحالف  قوات  لدى  األخرى  الطائرات  مع 

التكاليف التشغيلية. ومع ادخال شاشة العرض املثبتة 

عىل الخوذة ستتمتع أطقم ”رافال“ الجوية بتجهيزات 

أفضل لالشتباك مع التهديدات الجوية والربية املعادية، 

وتحقيق التفوق الساحق يف مجال االشتباك الجوي.
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وعند الكشف عن اآللية الجديدة، قال الدكتور فهد 

للسيارات’:  ‘منر  لـ  التنفيذي  الرئيس  هرهرة،  سيف 

العمليات  ملتطلبات  استجابة  الجديدة  اآللية  «تأيت 

الرباعي  الدفع  ذات  اآللية  هذه  تتميز  إْذ  الخاصة، 

بوزنها الخفيف ورسعتها العالية، بحيث تلبي متطلبات 

عمليات التدخل الرسيع املختلفة. وتعد آلية التدخل 

الرسيع NIMR RIV املنصة األحدث يف مجال آليات 

التدخل الرسيع.

الحرصية  املنتجة  الجهة  وبصفتها  للسيارات’  ‘منر 

لآللية، قامت بتعاون هنديس مع رشكة ”مايرا“ التي 

مجال  يف  الرائدة  املستقلة  الهندسية  الرشكة  تعد 

تكنولوجيا اآلليات العسكرية يف اململكة املتحدة.

 NIMR RIV الجديدة  الرسيع  التدخل  آلية  تتميز 

ما  الحركة، وهو  العالية يف  واملرونة  الفائقة  بالرسعة 

مينحها ميزة تعبوية فريدة تتيح لطاقمها املؤلف من 

التضاريس  مختلف  بني  الرسيع  االنتقال  أفراد  أربعة 
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والبيئات العملياتية املختلفة. تم تزويد اآللية بتدريع 

عالوة  األلغام،  ضد  الالزمة  الحامية  لها  يوفر  سفيل 

عىل إمكانية تزويدها بدرع جانبي يوفر الحامية ضد 

الحركة  مرونة  التأثري عىل  دون  البالستية  التهديدات 

ورسعة اآللية، وذلك وفقاً ملتطلبات املستخدم. ميكن 

نقل آلية NIMR RIV جواً من خالل نقلها داخلياً أو 

.CH-47 تعليقها بطائرات الشينوك

 NIMR RIV وأضاف الدكتور فهد قائالً: «تلبي آلية

متطلبات الرسعة وسهولة النقل، وهي من املواصفات 

يف  التعبوية  الظروف  يف  الرسيعة  لالستجابة  الالزمة 

لقدرتنا  تعزيزاً  اآللية  هذه  وتأيت  البعيدة.  املواقع 

مجموعة  نقدم  حيث  للسيارات’،  ‘منر  يف  التنافسية 

مختلف  مع  تتناسب  التي  اآلليات  من  متنوعة 

املتطلبات“.

القتالية  امليادين  يف  املتغرية  الظروف  أدت  وقد 

الحديثة، إىل بروز متطلبات جديدة يف مجال التدخل 

الرسيع والعمليات الخاصة، وهو ما فرض الحاجة إىل 

ظروف  مع  لتتناسب  الالزمة  بالقدرات  تتميز  آليات 

املهام الجديدة. وقد نجحت ‘منر للسيارات’ يف تلبية 

الرائدة  آليتها  خالل  من  املستجدة  املتطلبات  هذه 

للعمليات  عجبان  آلية  جانب  اىل   ،NIMR RIV

آلية  وهي   ،AJBAN LRSOVاملدى بعيدة  الخاصة 

رباعية الدفع ذات سقف مكشوف تُستخدم ألغراض 

االستطالع، وقد كشفت رشكة منر عنها خالل معرض 

القوات  لدى  الخدمة  دخلت  والتي   ،’2015 ‘أيدكس 

املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.   

وآلية   NIMR RIV الرسيع  التدخل  آلية  وتتمتع 

 AJBAN املدى  بعيدة  الخاصة  للعمليات  عجبان 

LRSOV إىل جانب مختلف منتجات ‘منر للسيارات’ 

متطلبات  مع  التالؤم  لهام  تتيح  متقدمة  مبواصفات 

األسواق املحلية واإلقليمية والدولية.
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وتعترب الطائرة M-346FT نسخة متطورة من طائرة 

التدريب النفاثة املتقدمة M-346 التي طلبت كل من 

وبولندا رشاءها. وتعترب  إيطاليا وسنغافورة وإرسائيل 

نسخة  من  التكلفة  قليلة  نسخة   M-346 الطائرة 

 AJT (Advanced املتقدمة  النفاثة  التدريب  طائرة 

طائرة  وهي   ،M-346 الطائرة  من   (Jet Trainer

والدعم  املتقدم  التدريب  من  كل  لخدمة  مثالية 

عىل  عالوة  العمليات،  ساحة  يف  االلتحامي  الجوي 

كشفت  وقد  التكتييك.  واالستطالع  الداخيل  األمن 
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النسخة  عن  النقاب   Leonardo Aermacchi رشكة 

املسلحة من طائرتها التدريبية النفاثة M-346 خالل 

تصميم  جرى  وقد   .2016 الدويل  فارنربه  معرض 

أغراض  خدمة  بهدف  األدوار  املزدوجة  الطائرة  هذه 

نسخة  لحصول  الرشكة  وتخطط  والتدريب.  التشغيل 

الطائرة الجديدة عىل الرتخيص الالزم بحلول منتصف 

ذات  بطائرة  األسواق  تزويد  ميكن  حتى   2018 عام 

التدريب  لطائرة  بديال  تكون  عالية  تشغيلية  قدرات 

النفاثة M-346 AJT التي تم ترخيصها بالفعل.

التي  التشغيلية  األحامل  مجموعة  إىل  وباإلضافة 

لنسخة  الخارجية  املحطات  نفس  عىل  وضعها  ميكن 

الطائرة  تزويد  سيتم   ،AJT النفاثة  التدريب  طائرة 

الوصلة  مثل  تكتيكية  معلومات  بوصلة   M-346FT

الدفاعية  للمساعدات  ثانوي  نظام  إىل  باإلضافة   16

بهدف زيادة الوعي امليداين وتأمني الحامية الشخصية، 

عالوة عىل مجموعة أجهزة اإلرسال املأمونة املتعددة 

 multiband secure radios package املوجات 

للتواصل مع الطائرة.

 «Leonardo Aermacchi»��l�!�a��
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لهذا، تعترب رشكة نورثروب جرومان إحدى من أكرب 

الرشكات العاملية الرائدة يف مجال األنظمة السربانية 

املتكاملة يف العرص الحديث.

الوعي امليداين السرباين
رشكة  طورتها  التي   CSA األدوات  مجموعة  تعترب 

املعتمدة  األدوات  من  مجموعة  جرومان  نورثروب 

لوضع  تطويرها  جرى  التي  العنكبوتية  الشبكة  عىل 

وكيفية  السربانية  املعلومات  مجموعات  حول  تصور 

املحددة  الخرائط  تقوم  فهمها.  ومحاولة  تبادلها 

املخصصة  املساحة  خرائط  حول  املستخدم  قبل  من 

بعملية  والخاصة  العامة  الشبكة  عىل  للمستخدم 

ومجموعات  السربانية  األحداث  بني  البرصي  الربط 

السلوكيات  فهم  عملية  تعزيز  بهدف  املعلومات 

العاملي ونطاق املشاريع،  النطاق  عىل الشبكات عىل 

حيث تسمح الخرائط للمستخدم بوضع تصور حول 

املساحة املخصصة عىل الشبكة العنكبوتية بعدة طرق 

الشبكة  بأحداث  معرفته  نقل  ثم  ومن  واحد،  آن  يف 

ووضعها ووظائفها إىل تلك الخرائط. عالوة عىل ذلك، 

يوجد إطار هنديس تحلييل يجعل األساليب التحليلية 

ل ”املعلومات العامة“ ’big data‘ أمرا متاحا لقاعدة 

عريضة من املستخدمني عن طريق تخفيف صعوبة 

التطوير التحلييل وأمتتة التصورات التحليلية النهائية.

املواصفات
لبنى   Intuitive presentation حديس  عرض 

الشبكات (التي يقدر عدد مستضيفيها بعدة مليارات) 

عىل نطاق عاملي.

تأمني مساحة وخرائط جيو- مكانية متعددة حسب 

املعلومات  مجموعات  بني  للربط  املستخدم  رغبة 

ووضع تصور لها.

إجراء عدة تحليالت جامعية لرصد وتحديد مجموعات 

املعلومات السربانية (اإللكرتونية)عن طريق استخدام 

الخرائط املشار إليها.

 drag-and-drop واإلسقاط  السحب  تقنية  اعتامد 

التحليالت  وتبادل  وتعديل  البسيطة   creation

السربانية املعقدة وزيادة إنتاجية املحللني.

خالل  من  النتائج  وتبادل  اآليل  التنسيق  عمل 

التدفق   ،cloud (السحب  متعددة  تحليلية  أطر 

streaming، قاعدة البيانات،،،،إلخ)

 Cyber Markup السربانية“  الرتميز  ”لغة  تتيح 

نظر  وجهة  تبادل  إمكانية   (Language (CML

والترصفات  التحليلية  والنتائج  لألحداث  مشرتكة 

وتعزيز التعاون.

الفوائد
لتكوين  الفرصة  املعارصين  السربانيني  املحاربني  منح 

صورة فورية شاملة عن فضاء الحروب السربانية، ومن 

ثم اتخاذ قرارات تشغيلية مدروسة يف الوقت املناسب 

وبصورة استباقية.

البيئات  مع  لالندماج  الالزمة  االستثامرات  تقليل 

الحالية – تقليل الوقت الالزم للتدريب إىل أدىن حد – 

استخدام األجهزة/الربامج الحالية.

استثامرات رشكة نورثروب جرومان يف مجال املرونة/

االستجابة السربانية
استثامرات  ضخ  جرومان  نورثروب  رشكة  تواصل 

املرونة/االستجابة  بدرجة  املتعلقة  البحوث  يف  هائلة 

السربانية والخاصة بأنظمة تقنية معلومات الرشكات 

enterprise IT systems وتقنية معلومات املنصات 

 systems األنظمة  وأنظمة   platform IT systems

نورثروب جرومان طبيعة  وتدرك رشكة   of systems

درجة  لتطوير  الحايل  الوقت  يف  وتسعى  التهديدات، 

املرونة/االستجابة السربانية عىل كل املستويات، بدءا 

من األجزاء واملكونات وانتهاء باألنظمة، مثل:

 Deployed املستخدمة  الضمنية  االنتهاء  نقاط 

embedded endpoints
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اإلمارات  دولة  بني  الرشاكة  جسور  أن  روزن  وذكر 

ورشكة ”ساب“ اتخذت صورا عديدة، لعل أحدثها هو 

والدفاع  الجو  سالح  مينح  الذي  آي“  ”جلوبال  نظام 

الجوي بدولة اإلمارات نظاما للمراقبة متعدد األدوار، 

والربية  البحرية  القوات  إىل  الرشاكة  تلك  متتد  كام 

من  مجموعة  تستخدمان  اللتني  اإلمارات  بدولة 

األنظمة والتدريب التي أنتجتها رشكة ”ساب“ بهدف 

زيادة قدراتهام التشغيلية إىل أقىص حد ممكن“.

تشارك  التي  ”ساب“،  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  كربى  مشاركة 

(أيدكس) املقرر إقامته يف مدينة أبوظبي خالل الفرتة 

من 18 إىل 23 فرباير الجاري، تستعد لعرض مجموعة 

إىل  الرشكة  تصدرها  التي  الذكية  الحلول  من  كبرية 

القوات الربية والبحرية والجوية يف جميع أنحاء العامل.
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”درع  مجلة  مع  حرصية  مقابلة  يف  روزن  وأوضح 

الوطن“ أن ”هذه الحلول ترتاوح بني األنظمة املجوقلة 

الرادار  وعائلة  فيش“،  ”سورد  و  آي“  ”جلوبال  مثل 

الكياموية  األسلحة  ومنتجات  (الزرافة)  ”جرياف“ 

ونظام   CBRN والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 

التخفي والتمويه ”باراكودا“ املتقدم وأجهزة التدريب 

املتقدم وغريها“.

وقال روزن إن ”رشكة ”ساب“ استغلت معرض أيدكس 

هذا العام أيضا إلطالق نظام مراقبة جديد يحمل اسم 

لدولة  الساحيل  الرشيط  لحامية  كنرتول“  ”كوست 

الذي يساهم يف تعزيز عملية  النظام  اإلمارات، وهو 

تطبيق القانون وتعزيز األمن والسالمة“.

اإلمارات  دولة  يف  ”ساب“  رشكة  تواجد  أن  وأضاف 

الرشكة يف منطقة  أسهم  ارتفاع  تأكيد يف  بكل  ساهم 

املسلحة  القوات  اختيار  أن وقع  بعد  الخليج، السيام 

لدولة اإلمارات عىل الرشكة لتكون رشيكة معها، وهي 

الخطوة التي ساهمت يف تعزيز مكانة الرشكة بدرجة 

منصة  اإلمارات  دولة  تعترب  ذلك،  عىل  عالوة  كبرية. 

مثالية إلقامة عالقة عمل مشرتكة  بفضل سياسة الدولة 

التي تشجع التبادل التجاري واالستثامر، والقدرة عىل 

من  سواء  املقدم  والدعم  املاهرة  الكوادر  استقطاب 

الجهات الحكومية أو رشكات التصنيع الوطنية. 

تتمتع مبعدل  أيضا منطقة  كام يعترب الرشق األوسط 

اقتصادي كبري. وأوضح روزن أن ”منطقة الرشق  منو 

لرشكة  بالنسبة  ومتناميا  مهام  سوقا  متثل  األوسط 

”ساب“، األمر الذي دفع الرشكة إىل تدشني فرع جديد 

الرتكيز  مع  وأفريقيا،  األوسط  الرشق  أسواق  لخدمة 

عىل دولة اإلمارات بصورة خاصة“.

انطالقا  الرشكة  أدير هذه  أن  أن ”دوري هو  وأضاف 

من فرعنا يف مدينة أبوظبي ملنح رشكاء رشكة ”ساب“ 

يف  تحتاجها  التي  األنظمة  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

أرشفت  أن  سبق  وقد  املدين.  والقطاع  الدفاع  مجال 

واملحيط  وآسيا  أوروبا  يف  كبرية  حمالت  تنظيم  عىل 

الهادئ، ثم يف أفريقيا مؤخرا حيث أرشفت عىل كافة 

األنشطة التجارية للرشكة يف هذه املناطق“.

يضم  فريقي  أن  وذاك هو  ”واألهم من هذا  وأردف 

بينهم  من  األجانب،  العاملني  من  واسعة  تشكيلة 

الذين يشغلون مناصب  مواطنني من دولة اإلمارات، 

العمالء، والذين تستفيد رشكة  كربى يف قطاع خدمة 

”ساب“ من خربتهم ومعارفهم التي يسخرونها لخدمة 

دولة اإلمارات ومنطقة الرشق األوسط وأفريقيا ككل“.

نجاح  وراء  الرئيسية  األسباب  أحد  أن  روزن  وأوضح 

تلقاها  التي  التعاون  روح  يف  يكمن  ”ساب“  رشكة 

الرشكة من رشكائها الصناعيية اإلماراتيني. «أوضح مثال 

عىل أسلوب تعاوننا مع رشكات التصنيع اإلماراتية هو 

وهي رشكة   Elite Tactical تاكتيكال»  «إليت  رشكة 

تتخذ من دولة اإلمارات مقرا لها، والتي تتعاون معها 

رشكة ”ساب“ يف الوقت الحايل من أجل تأمني أجهزة 

تدريب للقوات املسلحة بدولة اإلمارات، وتلك خطوة 

”ساب“  وتتطلع رشكة  تأكيد.  بكل  ستتبعها خطوات 

إىل تعزيز وجودها يف دولة اإلمارات لسنوات طويلة 

قادمة“.
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الرئيسة  القضايا  الدفاعية  الرشكات  مجلس  يناقش 

الدفاعية وذلك  الصناعات  بتطوير قطاع  الصلة  ذات 

خالل اجتامعه نصف السنوي الذي يعقد يف العاصمة 

لألوفست  أبوظبي  مؤمتر  إقامة  وخالل  أبوظبي. 

(أديوك) ومعرض ومؤمتر الدفاع الدويل (آيدكس) هذا 

عىل  الضوء  الدفاعية  الرشكات  مجلس  يسلط  العام، 

نجاحه يف استقطاب املشاريع لدولة اإلمارات، وذلك 

من خالل الدور الحيوي الذي يضطلع واملتمثل بكونه 

واملؤسسات  الرشكات  مظلتها  تحت  تجمع  منصة 

املعنية بقطاع الدفاع. 

مجلس  من  جزءاً  الدفاعية  الرشكات  مجلس  ويعترب 

وتسهيل  تنسيق  إىل  ويهدف  االقتصادي  التوازن 

دولة  من  الدفاع  متعاقدي  بني  ما  املشرتكة  املشاريع 

اإلمارات ونظرائهم الدوليني وليساهم بالتايل يف توسيع 

قطاع الصناعات الدفاعية. وميثل أيضاً منصة لتسهيل 

االستثامرات االجنبية املبارشة وتشييد منصات الدفاع 

وتكنولوجيا األمن والعمل عىل تحقيق أهداف دولة 

اإلمارات يف مجال الدفاع. 

الرشكات  ملجلس  العديد  القوة  نقاط  إحدى  وتتمثل 

رشكات  ست  من  املؤلفة  اإلدارة  لجنة  يف  الدفاعية 

متلك توازن اثنتني منهام بينام الرشكات األربع األخرى 

وطنية. وتتألف اللجنة من أعضاء من القيادة العامة 

للقوات املسلحة اإلماراتية ومن مؤسسات بارزة مثل 

وصناعة  تجارة  وغرفة  االقتصادي  التوازن  مجلس 

أبوظبي ، األمر الذي يجعل من هذا املجلس أحد أبرز 

هيئات الدفاع عالية األهمية لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة واملنطقة عىل حد سواء. 

هذا، وحرص املجلس عىل تعزيز دور أعضائه والرتويج 

لهم عىل الصعيد الدويل بهدف استرشاف فرص العمل 

ما  التعاون  خالل  من  وذلك  املشرتكة،  واالستثامرات 

الرشكات  ميثل  الذي  الدفاعية  الرشكات  مجلس  بني 

يجتذب  الذي  الدفاع  متعاقدي  ومجلس  اإلماراتية 

الفاعلة  العالقات  أوارص  وتسهم  الدولية.  الرشكات 

اسرتاتيجية  إبرام رشكات  يف  املؤسستني  هاتني  بني  ما 

الدولية  ونظرياتها  اإلماراتية  الرشكات  بني  ما  مهمة 

تعود بقيمة كبرية لعملية التنمية املنشودة يف الدولة 

عىل املدى البعيد. 

ويف هذا األطار، أعلن مجلس التوازن االقتصادي خالل 

(آيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  مشاركته 

إبرامها  التي تم  2017 عن أحدث املشاريع املشرتكة 

ما بني رشكة ساب أي يب السويدية وأيليت تاكتيكال 

بدولة  املحدودة  العسكري  والتدريب  لالستشارات 

اإلمارات. وسيعمل الجانبان عىل تأسيس مركز تطوير 

الوطنية (أيليت ماتريكس). وتم  التدريب للخدمات 

التوقيع عىل جدول البنود نهاية عام 2016 مع اتفاق 

 34.1 مببلغ  السويدي  الجانب  مشاركة  قيمة  عىل 

مليون درهم. 

ويهدف نظام أس يف مايلز أيليت ماتريكس التدريب 

الضغط  عن  املرتتبة  النتائج  تقليل  أو  تفادي  إىل 

واالجهاد الناجم عن فقدان  الرتكيز وعدم القدرة عىل 

التفكري واالستسالم للموقف نتيجة عدد من التأثريات 

إىل  التدريبي  النظام  ويهدف  النفسية.  أو  العاطفية 

جرس الهوة  ما بني املعرفة  التي تعلمها الجنود وما 

يقومون بتنفيذه فعلياً خالل العمليات الواقعية. 

ويف معرض تعليقه، أكد مطر الرميثي، الرئيس 

فرتة  خالل  الدفاعية  الرشكات  مجلس  ونجح  هذا، 

قصرية يف تحقيق منو ملفت  من خالل الزيادة الكبرية 

من  الدفاع  متعاقدي  رشكات  من  أعضائه  عدد  يف 

القطاع الخاص، والبالغة 40 عضواً خالل فرتة العامني 

التي  الفعاليات  قامئة  عن  اللجنة  وأعلنت  املاضيني. 

تشارك بها هذا العام بدءاً من اجتامع مجلس الرشكات 

الدفاعية الذي سيعقد بدورته الخامسة  يف مايو هذا 

العام، عىل أن ينطلق االجتامع السادس يف شهر أكتوبر 

املجلس يف مؤمتر  يشارك  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .2017

أبرز  الدويل، والذي يعترب من  الدفاع ومعدات األمن 

ويقام  املتحدة  اململكة   يف  القومي  األمن  فعاليات  

ويعتزم  املقبل.  سبتمرب  و15   12 بني  ما  الفرتة  خالل 

املجلس خالل مشاركته يف هذا الحدث يف اململكة عىل 

التعريف بأعضائه والخدمات املتنوعة التي يقدمونها 

إىل  تتطلع  التي  الدولية  الدفاع  ومؤسسات  لرشكات 

بناء جسور اسرتاتيجية مع رشكاء محتملني.   

بينها  املنافع من  العديد من  ويتيح املجلس ألعضائه 

وبناء  املبارشة  األجنبية  االستثامرات  فرص  تسهيل 

املؤسسات  مهام  وتعزيز  والدفاع  األمن  تكنولوجيا 
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وتسويق  األعضاء  للرشكات  والرتويج  الترشيعية 

بتخليص  األعضاء  ومساعدة  ودولياً  محلياً  خدماتها 

أولويات  أهم  وتتمثل  األمنية.  والخدمات  البضائع 

العربية  اإلمارات  دولة  أهداف  ترجمة  يف  املجلس 

االقتصادي  التنوع  وتحقيق  الدفاع  مجال  يف  املتحدة 

بعيداً عن النفط والغاز. 

إنجازات  أحدث  عىل  معلقاً  الرميثي  السيد  وأكد 

التوازن  مجلس  ”تبوأ  الدفاعية،  الرشكات  مجلس 

االقتصادي منذ تأسيسه يف عام 1992 مركزاً متميزاً يف 

واملتنوعة  الجديدة  التجارية  املشاريع  وتنفيذ  تطوير 

عملياته   مواءمة  عىل  املجلس  ويحرص  ملفت.  بنحو 

اإلمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة  رؤية  مع  وسياساته 

العربية املتحدة من خالل املساهمة يف عملية التنويع 

ونتطلع  التكنولوجيا.  ونقل  واالستدامة  االقتصادي 

إىل فتح آفاق جديدة أمام أعضاء املجلس من خالل 

الوصول إىل قاعدة أوسع ملجتمع الدفاع الدويل وايجاد 

املنصات االسرتاتيجي للتعريف بهؤالء األعضاء.“  
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وذلك   1992 عام  االقتصادي  التوازن  برنامج  تأسس 

بدولة  االقتصادي  التنويع  توجهات  يف  للمساهمة 

اإلمارات العربية املتحدة وإقامة مشاريع جديدة يف 

مختلف مجاالت الصناعات الدفاعية وذلك باالستفادة 

من الخربات العاملية للرشكات الدفاعية.

اإلمارات  لدولة  االقتصادي  التوازن  برنامج  وساهم 

العربية املتحدة منذ تأسيسه يف إقامة مشاريع عديدة 

بناء  الصناعية واالقتصادية تتضمن  يف شتى املجاالت 

واستزراع  الطائرات  وتأجري  املناطق  وتربيد  السفن 

واملصارف  والزراعة  الصحية  والرعاية  األسامك 

والتعليم.

اإلمارات  لدولة  االقتصادي  التوازن  برنامج  يسعى 

مجلس  تطبيقه  عىل  يرشف  والذي  املتحدة،  العربية 

التوازن االقتصادي، إىل توفري فوائد اقتصادية وتجارية 

منطلق  من  للدولة  الدفاعية  املشرتيات  برنامج  من 

لتطوير  والرامية  الدولة  تنتهجها  التي  املبادرات 

املنظومة الدفاعية للقوات املسلحة.
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متتد  التي  الطويلة  بخربتها  ”إلرتونيكا»  رشكة  تفخر 

الحرب اإللكرتونية يف  إىل ستة عقود كاملة يف مجال 

املجال العسكري، كام تواصل الرشكة جهودها لزيادة 

مواكبة  أجل  من  املختلفة  املنتجات  من  حصيلتها 

األشد  العمالء  متطلبات  وتلبية  الجديدة  التهديدات 

”إلرتونيكا“  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  إلحاحا. 

تأسست يف عام 1978 كرشكة متوسطة الحجم تقدم 

والتطوير.يف  اإلنتاج  إىل  تحولت  أن  إىل  الخدمات 

مجال الحرب اإللكرتونية وتطوير املشاريع والخدمات 

التوثيق ودعم املواد والدعم  العامة والصيانة وإدارة 

األساسية  التدريبية  الدورات  وتنظيم  اللوجستي 

واملتقدمة ودعم البنية التحتية.

العالية  وتشمل إمكانيات ELINT Edge الحساسية 

للغاية،  بعيدة  مسافات  عىل  من  األهداف  لرصد 

الوصول  قياس  ودقة  الرتدد،  موجة  عرض  وزيادة 

النظام  إلدارة  بالنسبة   arrival measurement

System Administration (SA) بصورة أفضل.

وتشمل إمكانيات ECM Edge الطاقة عالية اإلرسال 

موجة  وعرض   (high-transmitted power (ERP

 extended frequency bandwidth املمتد  الرتدد 

للسمت  مكانية  وتغطية  رادارية،  تهديدات  أي  عىل 

 full Azimuth and Elevation واالرتفاعات  التام 

التهديدات.  املتعدد  والتشويش   Spatial Coverage

التواصل لزيادة قيم وحدة  النظام إمكانية  كام يضم 

اللوغاريتامت  عىل  عالوة  ”إسكورت“،  التشويش 

العالية القيمة.

 Edge escort التشويش  جهاز  تصميم  جرى  وقد 

قيود  أي  توجد  وال  التصدير،  احتياجات  لتلبية 

تكنولوجية عىل تصديره، وال يخضع للقوانني الدولية 

املتعلقة بحركة انتقال األسلحة ITAR، كام أن مستوى 

لدعم  مستقبال  تطويره  وإمكانية  العايل  تصميمه 

مثاليا  تجعالنه جهازا  واحتياجاتهم  العمالء  متطلبات 

للتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا.

 ELINT لجهاز  تطويرا   ELT/800 النظام  ويعترب 

األجنحة  ذات  الطائرات  الستخدامات  بالنسبة 

جرى  مثاليا  منتجا  يعترب  أنه  كام  والدوارة،  الثابتة 

الرقمي  اإلرسال  ”جهاز  تصميم  إىل  استنادا  تصميمه 

Superhet“ املفتوح عن طريق اعتامد نظرية فريدة 

املراقبة  إمكانية  النظام  ويتيح  حديثة.  وتقنيات 

يف  الشديدة  والدقة   (ESM function) التكتيكية 

التحليالت  الستخدامات  بالنسبة  البيانات  تجهيز 

 .(ELINT function) االستخباراتية

األدوار  املتعددة  العمليات  دعم  مركبة  عائلة 
MUROS

عائلة مركبة دعم  أن  املركبات، نجد  ويف مجال دمج 

 MUROS (MUlti Role العمليات املتعددة األدوار

أنتجتها  التي   (Operations Support Vehicle

التالية  العمليات  ودعم  بإتاحة  تقوم  إلرتونيكا  رشكة 

(الحساسات)  االستشعار  أنظمة  دمج  طريق  عن 

أو  الحمراء  باألشعة تحت  العاملة  اإللكرتو – برصية 

أنظمة االستشعار الرادارية أو أنظمة استشعار وصلة 

:PCL sensors املعلومات املوازية

ألغراض  األدوار  املتعددة  العمليات  دعم  مركبة 
MUROS-S املراقبة

املناطق  ومراقبة  الفيديو  باستخدام  (التوثيق 

(الدرونز)  اآللية  الطائرات  استخدام  مثل  الحرضية 

وحامية الحدود مبا يف ذلك استخدام الطائرات اآللية 

(الدرونز).

ألغراض  األدوار  املتعددة  العمليات  دعم  مركبة 
MUROS-C االتصاالت

(مراقبة وتحليل والتشويش عىل االتصاالت الصوتية/

املعلوماتية عىل املوجة GSM/UMTS ويف املناطث 

املفتوحة أيضا).

مركبة دعم العمليات املتعددة األدوار ألغراض مراقبة 

MUROS-MC املهام

(تخطيط املهام والقيادة والتحكم وتحليل املعلومات 

املعلومات  جمع  مثل   Big Data Analysis العامة 

االستخباراتية عن طريق املصادر املفتوحة).
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قبل  من   CAE رشكة  عىل  مؤخراً  عقدين  ترسية  تم 

اإلمارات  بدولة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

العربية املتحدة، يتعلق أحدهام بتصميم مركز تدريب 

بحري شامل للقوات البحرية اإلماراتية، وسوف يكون 

موقع املركز يف الطويلة ومرتبطاً مع عدة قواعد بحرية 

وجوية يف جميع أنحاء الدولة. ومن املتوقع أن يكتمل 

تنفيذ مركز التدريب البحري ويصبح جاهزاً للتدريب 

يف بداية عام 2019.

خصيصاً  املبني  البحري  التدريب  مركز  يضم  سوف 

ومحطات  التشبيهي،  التدريب  أجنحة  من  مجموعة 

إلجراء  ستستخدم  التي  البحرية  الطائرات  استشعار 

السفن  وطواقم  القيادة  وفرق  لألفراد  التدريب 

بأكملها. وعالوة عىل ذلك تم تصميم نظام التدريب 

الشبكات  عرب  التواصل  أجل  من  الشامل  البحري 

املوزع  التدريب  أجل متكني  من  املتبادلة  والعمليات 

واملتعدد املنصات واملهام املشرتكة.

 CAE Maritime رشكة   CAE مجموعة  أقامت 

الرئييس  املقاول  بدور  لتقوم   Middle East LLC

الربنامج يف أبوظبي. وسوف يتم تقديم  ورشكة إدارة 

قبل  من  الربنامج  إدارة  يف   CAE لرشكة  الدعم 

رشكات  إحدى  وهي   ،Babcock International

الدعم الرائدة يف اململكة املتحدة، فضالً عن الرشكات 

املحلية األخرى بدولة اإلمارات.

رئيس  كوالباتيستو،  جني  قالت  السياق  هذا  يف 

مكسباً  هذا  ”يعترب  واألمن:  للدفاع   CAE مجموعة 

اسرتاتيجياً رئيسياً ملجموعة CAE، وهو يدل بوضوح 

عىل قدراتنا يف القيام بدور منسق أنظمة التدريب عرب 

مجاالت الدفاع، وقد اختارت البحرية بدولة اإلمارات 

ومجال  لخرباتنا  نظراً  للتدريب  كرشيك  املجموعة 

عبارة  النتيجة  تكون  وسوف  التدريب،  يف  تركيزنا 

البحرية  تساعد  شامل  بحري  تدريب  مؤسسة  عن 

الجاهزية  من  عال  مستوى  تحقيق  عىل  اإلماراتية 

العملياتية لألسطول“.

أجنحة  البحري  التدريب  مركز  يتضمن  سوف 

تدريب تشبيهية عىل السفن من أجل الجرس، ومركز 

باآلليات. وسوف  التحكم  القتالية، وغرفة  املعلومات 

التكتيكية  املهام  عىل  التدريب  سفن  توفري  يتم 

البحرية ملجموعة CAE، وميكن تغيري شكل تصميمها 

ثم  ومن  السفن،  من  مختلفة  أنواع  مع  لتتناسب 

من  فردي عىل مجموعة  تدريب  لتقديم  استخدامها 

األنظمة واألنظمة الفرعية للسفن، مبا يف ذلك أنظمة 

إدارة القتال، وأنظمة االستشعار، ومنظومات األسلحة. 

وسوف يتم ربط سفن التدريب عىل املهام التكتيكية 

البحرية بشبكات، واستخدامها كجزء من تصميم كيل 

عىل  والتدريب  الجامعي  التدريب  أجل  من  للسفن 

منصات  بتوفري   CAE تقوم  وسوف  متعددة.  سفن 

تدريب جوية عىل املهام التكتيكية ليك متثل الطائرات 

التي  الثابت  الجناح  وذات  منها  العمودية  الحربية 

املهام  تدريبية عىل  متارين  من  تكون جزءاً  أن  ميكن 

املشرتكة والجامعية.
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الذكية  الهواتف  ملستخدمي   CRYPTTIA تسمح 

ثريا وشبكات خلوية موحدة من  باستخدام شبكات 

أجل عمليات إدارة األزمات الحيوية للمهام، والدفاع، 

بني  تجمع  عاملية  منصة  وهي  املدنية.  والحامية 

التقنيات الصوتية األرضية والفضائية للدفع بخدمات 

الذكية. وهي حل  الهواتف  إىل مستخدمي  املكاملات 

قدرات  يتيح  اإلنرتنت،  بروتوكول  عىل  مبني  متكامل 

لضامن   BYOD الخاص“  جهازك  أحرض   ” مفهوم 

اتصاالت رسيعة وموثوقة يف البيئات الحيوية للمهام، 

كام توفر أيضاً رسعة اإلرسال وسهولة االستعامل، وهي 

املنصة الوحيدة التي ميكن أن تكون شغالة متاماً، من 

موحد  كنظام  ساعات،   4 من  أقل  يف  الصفر،  نقطة 

وحيوي للمهام.

أقل  يف  نرشها  يتم  التي  املحمولة،  النسخة  وتؤدي   

من خمس دقائق، دور نظام دعم القيادة والسيطرة 

مستخدمي  تدريب  ويتطلب  متاماً،  العميل  والقرار 

مركز  وتدريب  واحد،  يوم  من  أقل  النقالة  الهواتف 

اإلداريني  وتدريب  أيام،  ثالثة  والسيطرة  القيادة 

خمسة أيام.

وقال مدير تطوير أسواق الرثيا، فهد كاهور: ”تضمن 

منصة CRYPTTIA، املعتمدة أمنياً من حلف الناتو، 

والبيانات  املكاملات  لتبادل  األمن  من  أمثل  مستوى 

عىل  حد سواء، وهي تستخدم لالستخبارات العسكرية 

العالية املستوى والفائقة الرسية وملقاومة التجسس؛ 

حيث ال ميكن تتبع العمالء يف امليدان بسبب وحدة 

إدارة املهام والحوادث املتميزة، والتي ميكن تشغيلها 

أو  مهمة  أي  لتنسيق  مسبقاً،  شكلها  وتصميم  آلياً 

طوارئ بشكل آيل“.

وتعترب منصة CRYPTTIA نظاماً صامتاً، وهذا يعني 

القيادة التحديثات وبيانات  أن يستلم مسؤولو مركز 

املشفر  الحالة  مستوى  نظام  خالل  من  املهام  إمتام 

واستقبال  إرسال  وميكنها  للتصميم.  والقابل  باأللوان 

صور حية، وتخزين وإرسال فيديوهات، وعندما تدعو 

الحاجة إىل تبادل األصوات أو النصوص ميكن الضغط 

للبدء باملحادثة الصوتية والنصوص القصرية للجامعات 

واألفراد املستخدمني.

املعتمدة   –  CRYPTTIA منصة  أن  كاهور  ويؤكد 

من ثريا ألمن األنظمة ذات القيمة املضافة ومطابقتها 

بجزء من  تشغيله  يتم  التكلفة  اقتصادي  تعد حالً   –

تكلفة الحلول املنافسة.

واجهة  خالل  من   ،CRYPTTIA منصة  بإمكان 

 Application Interface التطبيقات  برمجة 

 Interface بالواجهة  التحكم  مستند  أو   ((API

Control Document (ICD),، دمج شبكات أخرى 

(TETRA, DMR, UHF)، ومنصات (مراكز القيادة 

 UAVs,) مأهولة  غري  ومنصات  املراقبة)،  أنظمة  أو 

sUAVs and drones). وتقوم CRYPTTIA بإنجاز 

الجغرافية والتعقب ونظام منع  املواقع  مهام تحديد 

الطائرات من التحليق يف األماكن املحظورة.

Indosat Ooredoo مذكرة تفاهم مع

من   Indosat Ooredoo ورشكة  الرثيا  وقعت 

جديدة  مجموعة  لتطوير  تفاهم  مذكرة  إندونيسيا 

 Indosat من الخدمات من خالل الجمع بني منتجات

وتقنيات وأجهزة  Thuraya Satellite  ألجل العمالء 

يف إندونيسيا.

عاماً  إطاراً  االتفاقية  أوجدت  لقد  كاهور:  ويقول 

للتعاون يف ثالثة مجاالت رئيسية.

باستخدام  جديدة  خدمات  تطوير  ”سيتم  وأضاف: 

عىل   Indosat إندوسات  جواالت  برشائح  التجوال 

شبكة الرثيا، من خالل ربط أجهزة االتصاالت الفضائية 

 .Indosat Ooredoo لرشكة  الرقمية  بالتطبيقات 

وإندوسات  الرثيا  من  كل  يخطط  مرحلة الحقة،  ويف 

أيضاً لتطوير حاالت استخدام إضافية لسوق ”إنرتنت 

األشياء“ Internet of Things –IoT الناشئة“.

يتم  التي  األعامل  تطبيقات  فإن  ذلك،  إىل  وإضافة 

تشغيلها بواسطة األقامر الصناعية تسمح للمؤسسات 

بتوسعة نطاق خدماتها إىل ما وراء الشبكات األرضية، 

وذلك كلام توافرت لديها احتياجات االتصال عن بعد 

عرب مختلف األحوال البيئية القاسية.

متممة  واملوثوقة  الواسعة  الرثيا  اتصاالت  شبكة  إن 

املناطق  يتم توسعتها إىل  إندوسات، حيث  التصاالت 

التي ال ميكن للشبكات األرضية الوصول إليها. وأضاف 

كاهور: ”سوف يؤدي هذا إىل متكني كال الرشكتني من 

تقديم خربات متكاملة للعمالء“.
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وذلك إمياناً منها مبا قدمه جنودنا البواسل يف ميدان 

الرشف من خالل العمليات العسكرية (عاصفة الحزم 

وإعادة األمل) وتخليداً لسرية الشهداء العطرة والتي 

سطروها بدمائهم الطاهرة ضمن ملحمة تاريخية لن 

تغيب عن األذهان.

الجدير بالذكر بأن هذه البندقية اإلماراتية الصنع تم 

محرتفني  من  التصميم  فرق  أفضل  قبل  من  تصنيعها 

وخرباء عامليني يف مجال البنادق الهجومية. حيث تم 

أكرث  لتوريد  اإلماراتية   املسلحة  القوات  مع  التعاقد 

من 80.000 بندقية بإسم CAR816 التي تم عرضها 

”سلطان“  الجديد  باملسمى  الفنية  املواصفات  بذات 

تم  والذي  عليها  سلطان“  شعار   ” حفر  إضافة  مع 

الركن/ سلطان محمد  العقيد  للشهيد  نسبة  اعتامده 

الحائزين  املشاركني  من  كونه  الكتبي،  هويدن  بن 

الرتب العسكرية ضمن قواتنا املشاركة يف  عىل أعىل 

العمليات العسكرية يف اليمن الشقيق.

0�U+7���M
F	
بإسم  العاملية  كراكال  لبندقية  الجديد  املسمى  وجاء 

بن  محمد  ”سلطان  الركن  العقيد  الضابط  الشهيد 

هويدن الكتبي“ ، الذي  أعلنت القيادة العامة للقوات 

 14/12/2015 املوافق  اإلثنني  يوم  اإلماراتية  املسلحة 

استشهاده خالل مشاركته يف عمليات تحرير منطقة 

تقودها  التي  األمل  إعادة  عملية  ضمن  باليمن  تعز 

التحالف  قوات  مبشاركة  السعودية  العربية  اململكة 

اليمن  عن  للدفاع  الحوثية  امليليشيات  ضد  العريب 

املناطق  وحامية  ألهلها  الحقوق  واسرتداد  ورشعيته 

الحدودية .
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نائب رئيس مجلس إدارة رشكة  أنطونا،  قال جو دى 

الدفاع  مبرشوع  الخاصة  املشاريع  لتطوير  ”ريثيون“ 

منوذج  من  ”جزءا  إن  املتكامل،  والصاروخي  الجوي 

ابتكار  يف  يكمن  سولوشنز“  باتريوت  ”جلوبال 

الجوي  الدفاع  مجال  يف  التكنولوجيا  أساليب  أحدث 

والصاروخي، أما الجزء اآلخر فهو أن كل الدول تحرض 

عىل املشاركة يف التمويل وتبادل املعرفة والرهان عىل 

االبتكارات الهندسية الجديدة“.

لثالثني  بالنسبة  ”باتريوت“  الصاروخ  امتالك  ويعترب 

من  نخبة  معارف  من  لالستفادة  مرور  تذكرة  دولة 

الخرباء العسكريني، واملساهمة يف بناء خريطة طريق 

تعرف  ال  التي  ”باتريوت“  صاروخ  تحديث  لعملية 

التوقف.

وقال دى أنطونا إن ”من الرضوري أن نحرص باستمرار 

مبا  ”باتريوت“  للصاروخ  جديدة  قدرات  إضافة  عىل 

ميكنه من استباق أي تهديدات عاملية جديدة“.

ميثل  ”باتريوت“  صاروخ  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

بالنسبة  والصاروخي  الجوي  للدفاع  األساسية  الركيزة 

للواليات املتحدة و 12 دولة حليفة أخرى يف أوروبا 

الهادئ،  املحيط  عىل  املطلة  األقىص  الرشق  ودول 

باإلضافة إىل دول الرشق األوسط. وتحرص هذه الدول 

عىل تحديث ترسانتها من صواريخ ”باتريوت“ بصورة 

منتظمة مبا ميكنها من استخدام أحدث النسخ وأكرثها 

تطورا.

وأوضح دى أنطونا أنه ”يف أي وقت ميكننا أن نرصد 

قيد  زالت  ما  التي  التقنيات  من  جديدة  مجموعة 

املختلفة. وبعد  النضوج  التطوير وقد دخلت مراحل 

اختبار تلك التقنيات واعتامدها لالستخدام العمليايت 

تستطيع الدول الحصول عىل النسخ الجديدة باعتبارها 

نسخا محدثة من الصاروخ ”باتريوت“. وتقوم الدول 

طبقا  ”باتريوت“  الصاروخ  تطوير  مشاريع  بتمويل 

لعدد الصواريخ التي متتلكها حتى ميكنها الحصول عىل 

النسخ املحدثة مقابل جزء بسيط من التكلفة الفعلية 

للنسخ الجاهزة“.

”باتريوت“  الصاروخ  تحديث  خريطة  وضع  ويجري 

الخدمات  ”برنامج  السنوية ل  املراجعة  خالل عملية 

 International Engineering العاملي“  الهندسية 

Services Program annual ومنذ عام 1992 اجتمع 

كبار املسؤولني العسكريني يف الدول املالكة لصواريخ 

”باتريوت“ لتبادل املعلومات والتصويت عىل امليزانية 

وتتيح  جديدة.  تكنولوجية  استثامرات  لضخ  الالزمة 

االنغامس  فرصة  للمسؤولني  السنوية  املراجعة  هذه 

”باتريوت“،  بالصاروخ  املتعلقة  القضايا  يف  الكامل 

ودراسة األولويات املشرتكة، وتجاوز األجندات الفردية 

مع نظرائهم يف الحكومة األمريكية.

كام تستفيد مجموعة الدول هذه من بعضها البعض، 

واالطالع عىل  التشغيلية  املعلومات  تبادل  يتم  حيث 

”صواريخ  أن  أنطونا  دى  وأوضح  املامرسات.  أفضل 

”باتريوت“ تنترش يف جميع أنحاء العامل وتعمل عىل 

الصواريخ  لهذه  املالكة  الدول  الساعة، وتحرص  مدار 

عىل تبادل املعلومات القيمة حول مستوى االعتامدية 

واألداء استنادا إىل املهام الفعلية يف األجواء واملناطق 

الدولية دورا مهام، حيث  املشاركة  املختلفة. وتلعب 

ملخزوننا  جديد  رصيد  إضافة  صاروخ  كل  نرش  يعني 

من املعارف“.

”باتريوت“  الصاروخ  تقنية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

تطورت تطورا كبريا لدرجة أنها تفوقت عىل الصواريخ 

املتحدة والدول األخرى  الواليات  التي حصلت عليها 

يف البداية.

كام تحرص رشكة ”ريثون“ أيضا عىل ضخ استثامرات 

أحد  ”باتريوت“.  الصاروخ  مرشوع  يف  ضخمة 

التطوير  قيد  تزال  ما  التي  الجديدة  الرئيسية  املعامل 

الفعال  الرادار  مصفوفة  هو  الرشكة  لدى  والتحديث 

 active electronically القادر عىل املسح اإللكرتوين

scanned radar array (AESA) الذي يسمح لرادار 

الصاروخ ”باتريوت“ بعمل تغطية بزاوية 360 درجة. 

قرار  عىل  مؤخرا  األمريكية  الحكومة  وافقت  وقد 

عىل  القادر  الفعال  الرادار  مصفوفة  بتصدير  يسمح 

املسح اإللكرتوين الخاصة بالصاروخ ”باتريوت“.

وأكد دى أنطونا أن ”رشكة ”ريثون“ ضخت استثامرات 

هذه  لتمويل  دوالر  مليون   150 تتجاوز  بقيمة 

عىل  عمليات  بيانا  الرشكة  وأجرت  الجديدة،  التقنية 

املرسوم  الطريق  عىل  نسري  ونحن  الجديدة،  التقنية 

الهندسية  التصاميم  وضع  مرحلة  يف  للدخول  متهيدا 

والتصنيع“.
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وقد ظل هذا النظام مفيدا بالنسبة إىل مراقبي الهجوم 

النهايئ املشرتك JTACs واملراقبني الجويني املتمركزين 

طويلة،  لسنوات   FACs األمامية  الخطوط  عىل 

 wearable اليوم كتقنية قابلة لالرتداء وأصبح متاحا 

املشرتكة  النريان  إلطالق  وحدة  مع   technology
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األمامية.  الخطوط  عىل  املدفعية  مراقبي  لخدمة 

ويتميز نظام ”فاير ستورم“ بقدرته شبه الفريدة عىل 

السمت azimuth augmentation، ومن ثم  تعزيز 

األمر  التسديد،  عند  الدقة  من  مستوى  أعىل  تأمني 

الذي يقلل الحاجة إىل الذخرية، ويقلص فرص حدوث 
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النظام  ما يجعل  لها، وهو  أو وفيات ال داعي  أرضار 

املشرتكة  الرقمية  النريان  أنظمة  أفضل  من  واحدا 

املتقدمة املتاحة يف األسواق العاملية يف الوقت الحايل.

بإدارة  التسويق  مدير  ديفنبورت،  جراهام  وقال 

كولينز“،  ”روكويل  برشكة  املشرتكة  العاملية  النريان 

أصبحت  حيث  الزمن،  بتغري  تتغري  ”االحتياجات  إن 

من  الحركة  خفيف  بسيط  نظام  امتالك  عىل  القدرة 

أهم االحتياجات الرئيسية اليوم بسبب التغريات التي 

طرأت عىل ظروف التشغيل، وبعد أن أصبحت الحرب 

تقوم عىل قدر أكرب من املناورة وحرية الحركة. وقد 

واصلت الرشكة جهودها من أجل مواكبة هذا التغري 

ميكن  الذي  لالرتداء  قابل  نظام  تطوير  طريق  عن 

مسافات  أردنا  إذا  السكون  أيضا يف وضع  استخدامه 

أطول. وباملثل، ميكن للمستخدم أن يكون حر الحركة 

طريق  عن  إما  أقرص،  مسافات  عىل  من  يسدد  وأن 

زيادة مستوى الدقة أو اللجوء ببساطة إىل استخدام 

مستويات الدقة التي يؤمنها كاشف املسافات القوية 

العامل بالليزر“.

النظام،  نفس  من  متطورة  نسخة  أملانيا  تبنت  وقد 

 Link-16/VMF Gateway أنظمة  إىل  باإلضافة 

إدارة  التواصل مع نظام  إمكانية  تتيح  التي  الجديدة 

أيضا  تم  كام   Adler II األملاين  املدفعية  معركة 

”روكويل  رشكة  تنتجها  التي  واألجهزة  األنظمة  دمج 

وعند  وغريها.  أوروبا  يف  أخرى  أنظمة  مع  كولينز“ 

الرشكة  أن  نجد  األوروبية،  القارة  عن  بعيدا  االنتقال 

كاملة  تعديالت  إدخال  من  املايض  العام  يف  انتهت 

لدولة  املشرتكة  النريان  لخدمة  األساسية  البنية  عىل 

خدمات  بتقديم  حاليا  الرشكة  تقوم  كام  اإلمارات، 

عىل  أيضا  االختيار  وقع  كام  للدولة.  املستمر  الدعم 

رشكة ”روكويل كولينز“ للعمل كمقاول رئييس لربنامج 

 Land 17 Digital “أنظمة املراقبة الرقمية النهائية”

التابعة   (Terminal Control Systems (DTCS

للقوات  األنظمة  املسلحة األسرتالية، وتسليم  للقوات 

الخطوط  عىل  املتمركزين  املدفعية  ومراقبي  الخاصة 

 formal’ رسمي“  ”تكرار  أول  هذا  ويعترب  األمامية. 

iteration‘ يف بيئة يقودها سالح املدفعية.
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مل يعد لألمر عالقة بالخيال العلمي بعدما نجحت 

رشكة لوكهيد مارتن يف تحويل تقنية االرتطام بالهدف 

بقصد تدمريه إىل واقع.

ومن الجدير بالذكر أن تقنية االرتطام بالهدف بقصد 

تدمريه Hit-to-Kill (HTK) technology أصبحت 

يتعلق  فيام  يوم  كل  برسعة  جديدة  أرضا  تكتسب 

برؤية العامل تجاه الدفاع الصاروخي. ففي ظل وجود 

الحسية  القدرة  الصاروخ  لدى  أصبح  التقنية  هذه 

إصابة  هدف  أي  إصابة  عىل  والدقة  الحركة  وخفة 

مخلفات  إبقاء  ثم  ومن  تدمريه،  إىل  تؤدي  مبارشة 

االرتطام الخطرية بعيدا عن املنطقة املراد حاميتها.

لدى رشكة لوكهيد مارتن سبعة منتجات تعمل بتقنية 

االرتطام بالهدف بقصد تدمريه، يرتاوح طولها بني 21 

بوصة و 21 قدما. ومع قيام خرباء رشكة لوكهيد مارتن 

بنصب النظام الدفاعي عىل شكل طبقات تقوم عائلة 

الصواريخ التي تعمل بتقنية االرتطام بالهدف بقصد 

تعمل  املستويات  متعددة  دفاعات  بنصب  تدمريه 

القادمة  التهديدات  ردع  عىل  بينها  فيام  بالتنسيق 

الطبيعة  إن  خارجه.  أو  الجوي  الغالف  داخل  سواء 

من  مارتن  لوكهيد  رشكة  متكن  للمنتجات  املتنوعة 

حسب  تفصيلها  جرى  مرنة  بخيارات  عمالئها  تزويد 

متطلباتهم الدفاعية ومخزون أسلحتهم الحايل“.

تقنية االرتطام بالهدف بقصد تدمريه

بقصد  بالهدف  االرتطام  تقنية   » ب  املقصود   ما 

تدمريه“؟

إيقاف  تدمريه  بقصد  بالهدف  االرتطام  تقنية  تشبه 

اصطدام  ثم  ومن  الجو،  يف  أخرى  برصاصة  رصاصة 

الهدف  لتدمري  تكفي  بقوة  البعض  ببعضهام  االثنتني 

دون اللجوء الستخدام أي نوع من العبوات الناسفة، 

يقلل فرص وقوع أرضار غري مقصودة يف  الذي  األمر 

املنطقة املحيطة بالهدف وحامية القوات عىل األرض، 

فضال عن حامية املنشآت الحيوية الحساسة.

عىل  تدمريه  بقصد  بالهدف  االرتطام  تقنية  وتعتمد 

 onboard radar الصاروخ   لدى  الرادار  كاشف 

اسمه،  يوحي  حسبام  الكاشف،  هذا  ويقوم   seeker

بالتايل:

- البحث عن مصدر التهديد

- تحديد موقع التهديد بكل دقة بغرض اعرتاضه

- دراسة املعلومات الرضورية املتعلقة بالهدف

ومن ثم، يقوم نظام التوجيه لدى الصاروخ باستخدام 

الهدف  عىل  نقطة  أي  تحديد  يف  املعلومات  تلك 

إلصابتها أثناء انطالق الهدف املعادي يف الفضاء. ومن 

املعلوم أن إصابة الهدف القادم يشء، وإصابة أضعف 

تستخدم  التي  األسلحة  ومتنح  آخر.  يشء  فيه  نقطة 

تنتجها  والتي  تدمريه،  بقصد  بالهدف  االرتطام  تقنية 

املقاتلة  الحربية  األسلحة  متنح  مارتن،  لوكهيد  رشكة 

األدوات الالزمة للدفاع عن األفراد واملنشآت الحيوية 

الحساسة ضد أي تهديدات حالية أو مستقبلية.
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لتوريد  تركية  رشكة  أكرب  «أوتوكار»،  رشكة  تشارك 

الدويل   ومؤمترالدفاع  معرض  يف  الربية،  األنظمة 

املجنزة  املدرعة  للمركبة  عرضها  خالل  من  (أيدكس) 

حركتها  بخفة  تتميز  التي  الجديدة  إس»   – «تولبار 

الطاقم  أفراد  حامية  عىل  العالية  وقدرتها  الفائقة 

التشغييل، فضال عن قدرتها كمركبة برمائية.

وتعترب املركبة املدرعة املجنزة «تولبار – إس» أحدث 

تنتجها  التي  املجنزرة  املركبات  عضو ينضم إىل عائلة 

برمائية تزن  رشكة «أوتوكار»، وهي عبارة عن مركبة 

أداء  عىل  األدوارقادرة  متعددة  مركبة  وهي  طنا،   15

مجنزرة  مركبة  إىل  تحتاج  التي  املهام  من  العديد 

ميكن  البدن  قوية  الحركة،  رسيعة  الوزن،  خفيفة 

تأمني  من  ممكن  قدر  بأكرب  وتتمتع  عليها،  االعتامد 

الباليستية  القذائف  ضد  لطاقمها  الالزمة  الحامية 

ما  طنني،  مبعدل  املركبة  وزن  زيادة  وميكن  واأللغام. 

يسمح بإضافة أنظمة املهام األخرى وأنظمة الحامية 

وشبكة  املتحركة  التموية  وشبكة  الفعلية/السلبية 

التمويه عىل مدفع ال «آر يب جي» وغريها من أنظمة 

التسلح األخرى.

العمل  عىل  بقدرتها  إس»   – «تولبار  املركبة  وتتميز 

عىل  وقدرتها  والجغرافية،  البيئية  الظروف  أسوأ  يف 

التصدي ألشد التهديدات التقليدية خطورة يف ساحة 

موانع  اجتياز  عىل  قدرتها  إىل  باإلضافة  العمليات، 

املياه العميقة والسباحة اعتامدا عىل قدرتها الربمائية. 

ويتكون طاقم املركبة «تولبار – إس» من قائد املهمة 

والسائق ومثانية أفراد بكامل تجهيزاتهم العسكرية.

وتتمتع املركبة «تولبار – إس» بأحدث تصميم إلكرتوين 

وأنظمة القيادة والتحكم ومجموعة الطاقة التي ميكن 

قوي  تعليق  نظام  إلكرتونياً، عالوة عىل  فيها  التحكم 

ومجنزرات مطاطية وطبقة تصفيح مدمجة وقدر عال 

من الحامية وأنظمة القدرة عىل مواجهة التهديدات 

للهواء  مكيف  من  (املكون  الحياة  حفظ  نظام  مثل 

واإلشعاعية  والبيولوجية  الكياموية  االنبعاثات  وفلرتة 

ونظام  والليلية  النهارية  الرؤية  وأنظمة  والنووية) 

املساعدة  األنظمة  عىل  عالوة  اآليل،  الحرائق  إخامد 

ووحدة   APU املساعدة  الطاقة  وحدة  مثل  األخرى 

التسخني املبكر واألجهزة الصديقة للبيئة، عالوة عىل 

توفري مساحة كبرية ألفراد الطاقم وأفراد املهمة. كام 

تتمتع املركبة ”تولبار – إس“ بسهولة قيادتها وصيانتها، 

للقوة  وبالنسبة  عليها.  االعتامد  إمكانية  عن  فضال 

النريانية فهي تتوفر يف نسخة املركبة املدرعة الحاملة 

لألفراد BASOK RCWS املجهزة مبدفع رشاش عيار 

7.62 ملليمرتات املخصص للمركبات القتالية املدرعة.

29



302017��������20 2  ����

للمعدات  اإلمارات  ”إكسالتو  رشكة  تأسست  وقد 

وتطورت   1994 عام  يف  الشارقة  إمارة  يف  البحرية“ 

مجموعة  بتوزيع  حاليا  الرشكة  وتقوم  السنني،  عرب 

الكهربائية  البحرية  الغيار  وقطع  املعدات  من  كبرية 

عغاملية  رشكة   48 من  أكرث  طريق  عن  وامليكانيكية 

داخل  مواقع  أربع  من  انطالقا  البحرية  للصناعات 

دولة اإلمارات تقوم بعملية التوريد يف مناطق الرشق 

األوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

وقال بول يف مقابلة حرصية مع مجلة ”درع الوطن“ 

البحرية“  للمعدات  اإلمارات  ”إكسالتو  رشكة  إن 

يف  الجديدة  املنتجات  من  العديد  إلطالق  تستعد 

معرض أيدكس، موضحا أن ”تلك هي املرة األوىل التي 

تقوم فيها الرشكة بعرض محرك الديزل عايل األداء – 

األول من نوعه عىل مستوى العامل- بقوة 200 حصان، 

البحرية  للرشكات  بالنسبة  عظيام  حال  يؤمن  الذي 

باإلضافة  والغاز،  النفط  مجال  يف  العاملة  امليدانية 

إىل القوات املسلحة، السيام بعد أن فرضت تعليامت 

شامل  لحلف  التابعة  الجديدة  الواحد“  ”الوقود 

من  نوع  أي  استخدام  عدم  (الناتو) رضورة  األطليس 

الوقود سوى الديزل“.

وأضاف بول أن ” رشكة ”إكسالتو اإلمارات للمعدات 

 MAP “اآللية القيادة  نظام  أيضا  ستعرض  البحرية“ 

ويؤمن  اإلمارات  دولة  يف  محليا  إنتاجه  يجري  الذي 

استخدامات عسكرية وتجارية مهمة. عالوة عىل ذلك، 

لتخفيف  حديثا  صمم  مقعدا  أيضا  الرشكة  ستعرض 

من  وهو  العالية،  الرسعة  ذات  الزوارق  يف  الصدمة 

إنتاج رشكة Scotseats يف اململكة املتحدة. كام يرسنا 
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للغاية أيضا أن نعرض الجهاز ”جت آنكور“ من إنتاج 

رشكة «هاميلتون جت» وهو عبارة عن جهاز جديد 

لتحديد املواقع لخدمة السفن والقطع البحرية.

وأكد املدير العام لرشكة «إكسالتو اإلمارات» أن»الرقعة 

الجغرافية ألعامل الرشكة توسعت عىل مدار السنوات 

يف  واليخوت  القوارب  مصنِّعو  يحرص  حيث  األخرية، 

االرتقاء  عىل  وآسيا  األوسط  والرشق  الخليج  منطقة 

نفسه،  الوقت  يف  التنافسية  وتعزيز  الجودة  مبعايري 

وتلك هي املعايري التي نوليها كّل اهتاممنا عند صياغة 

اسرتاتيجيتنا التسويقية».

مائية  عروضا  أيضا  ستنظم  «الرشكة  أن  بول  وأضاف 

الكهريب  واملحرك  «أوكس»  الديزل  ملحرك  حية 

عىل  عالوة   ،MAP اآللية  القيادة  ونظام  «توركيدو» 

الجهاز ”جت آنكور“ من إنتاج رشكة هاميلتون جت“.

وقال بول ”إن من الطبيعي بالنسبة ملعظم الرشكات 

املتخصصة يف بناء القوارب من بني عمالئنا يف املنطقة 

ال  هذا  ولكن  لها،  مقرا  اإلمارات  دولة  من  تتخذ  أن 

سوقا  باعتبارها  أيضا  بالهند  اهتاممنا  دون  يحول 

بحرية نامية“.

من  جديدة  مجموعة  حول  باستفاضة  بول  وتحدث 

طرحتها  التي  الشمسية  البطاريات  شحن  أجهزة 

يف  البحرية“  للمعدات  اإلمارات  ”إكسالتو  رشكة   ”

املؤيدين  أشد  من  الرشكة  ”أن  قائال  املايض،  العام 

وراء  السبب  أيضا  يفرس  ما  وهو  النظيفة،  للطاقة 

الكهريب  الدفع  منتجات  من  جديدة  مجموعة  طرح 

للمجاالت  وبالنسبة  األملانية“.  ”توركيدو  رشكة  من 

العسكرية تتمتع تلك املنتجات مبيزة خاصة تتمثل يف 

التخفي  أغراض  لتحقيق  كبرية  بدرجة  ضوضائها  قلة 

قادمة  الشمسية  الطاقة  وهاهي  األعني.  عن  والبعد 

وبقوة“.

أربع  تضاعف  الرشكة  موظفي  ”عدد  إن  بول  وقال 

 ” وتحرص  األخرية،  السبع  السنوات  خالل  مرات 

البحرية“ يف عىل  للمعدات  اإلمارات  ”إكسالتو  رشكة 

االلتزام بخدمة العمالء وتحسينها. ونحن نقوم حاليا 

بطرح منتجات جديدة يف األسواق، وستواصل الرشكة 

توسعاتها خالل السنوات القادمة“.

وأوضح بول أن ” رشكة ”إكسالتو اإلمارات للمعدات 

وقطع  األجهزة  معظم  تأمني  عىل  قادرة  البحرية“ 

الغيار الكهربائية وامليكانيكية التي تناسب أي قطعة 

بحرية، حيث تعرض الرشكة أكرث من 70 عالمة تجارية 

املنتجات.  تلك  من  هائل  مبخزون  وتحتفظ  عاملية 

منطقة  يف  كتالوج  أكرب  لديها  بأن  الرشكة  ”وتفخر 

الرشق األوسط يضم أكرث من 11,000 منتج“. وأضاف 

أن املركبات العسكرية استأثرت بجزء كبري من قاعدة 

العمالء. وعىل الرغم من وجود تداخل كبري مع عدد 

كبري من املنتجات التي ميكن للقطاعات غري العسكرية 

استخدامها إال أن الزوارق العسكرية متيل إىل الرتكيز 

بشدة عىل الوزن واألداء“.
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