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محمد بن زايد يواصل زيارة األجنحة المشاركة
في معرض «آيدكس» و«نافدكس»

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة زيارة عدد من
األجنحة الوطنية وأجنحة الشركات األجنبية
المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع
الدولي «آيدكس  »2019الذي يقام في مركز
أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك“‹07 - 04 .
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تتمة الصفقات
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أعلن العميد ركن محمد خميس الحساين ،املتحدث الرسمي ملعرض «آيدكس» عن
توقيع صفقات بقيمة وصلت إىل  2,781,671,116درهم خالل اليوم الرابع من
فعاليات معريض «آيدكس» و»نافدكس»  ،2019توزعت العقود املربمة عىل  7رشكات
دولية و 22رشكة محلية ،لتصل قيمة الصفقات املربمة خالل أربعة أيام إىل حوايل
 19.65مليار درهم إماريت.
وقال العميد ركن محمد خميس الحساين إن القيمة اإلجاملية للصفقات املربمة مع
الرشكات الخارجية يف اليوم الثالث للمعرض بلغت  1,993,965,474درهم  ،تضمنت
التعاقد مع رشكة  Kaman Precisionاألمريكية بقيمة  1,190,327,475درهم ،
والتعاقد مع رشكة  Alliat Tchsystemاألمريكية بقيمة  74,980,717درهم ،والتعاقد
مع رشكة  Joint Stockالروسية بقيمة  7,346,000مليون درهم إىل جانب التعاقد مع
رشكة « نكسرت سيستم» الفرنسية بقيمة  516,000,000درهم.
كام شملت العقود املربمة مع الرشكات الخارجية التعاقد مع رشكة Deffence
 Conseilالفرنسية بقيمة  45,746,582درهم  ،باإلضافة إىل التعاقد مع رشكة
 INDUMLالكولومبية بقيمة  150,409,700درهم ،والتعاقد مع رشكة Ultrta
 Slectonicsبقيمة  9,155,000درهم .
وأفاد العقيد الركن بحري فهد نارص الذهيل ،املتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع
البحري « نافدكس» ،أن قيمة العقود املوقعة مع الرشكات املحلية وصلت إىل ما
يقارب  787,705,642درهم ،شملت التعاقد مع رشكة الفهد لألنظمة األمنية بقيمة
 6,613,750درهم  ،والتعاقد مع رشكة الفتان الستئجار معدات بحرية لصالح جهاز
حامية املنشآت الحيوية والسواحل بقيمة  4,636,800درهم  ،والتعاقد مع رشكة Atlas
 Securityبقيمة  630,000درهم ،والتعاقد مع رشكة  IGGبقيمة  11,007,469درهم،
والتعاقد مع الرشكة ذاتها لرشاء ذخائر خفيفة بقيمة توزعت عىل عقدين األول مببلغ
 77,848,000درهم والعقد الثاين مببلغ  17,006,685درهم .
وتم التعاقد مع رشكة الصحراء جروب لخدمات نقل مواد وآليات بقيمة 3,600,000
درهم ،والتعاقد مع رشكة  Emirates For Universal Tyersبقيمة  45,000,000درهم،
والتعاقد مع  Electrical ALAberahبقيمة 2,340,000درهم ،والتعاقد مع Emirates
 Deffence Technologyبقيمة  13,300,000درهم ،والتعاقد مع Emirates
 Telecommunicationبقيمة  37,065,000درهم ،والتعاقد مع Gulf Aero Space
بقيمة  44,705,000درهم .وجرى التعاقد مع  Rohde &Schwarzبقيمة 17,700,000
درهم  ،والتعاقد مع  Site Technology Limitedبقيمة  15,548,858درهم،
والتعاقد مع  Tridles & Machineبقيمة  20,000,000درهم  ،والتعاقد مع Trust
 Internationalبقيمة  300,000,00درهم  ،والتعاقد مع AL Ain Fani Weapon
بقيمة  5,000,000درهم .وتم التعاقد مع  Three Dimensionبقيمة 14,000,000
مليون ،والتعاقد مع  Condor Medical Waste Treatmentبقيمة 2,394,000درهم،
والتعاقد مع  Knowledge Point Educationalبقيمة  80,000,000درهم  ،والتعاقد
مع رشكة خالد فرج لخدمات النقل البحري بقيمة  25,310,080درهم ،والتعاقد مع
 Emirates Aviationبقيمة  8,000,000درهم  ،والتعاقد مع Emirates General
 Transportبقيمة  36,000,000مليون درهم.

مستقبل
الصناعات الدفاعية
في االمارات....
بقلم:

المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير

استطاعت االمارات أن تبني قاعدة متطورة من الصناعات الدفاعية خالل السنوات
املاضية ،ومتتلك اآلن العديد من الرشكات الوطنية التي تطبق أعىل معايري التميز
والجودة ،بدليل أن منتجاتها تحظى باإلشادة ويتزايد اإلقبال عليها يف معارض الدفاع
واألمن عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ومتيض االمارات بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز تنافسية صناعاتها الدفاعية
والعسكرية ،متسلحة بذلك بكوادرها املواطنة املؤهلة لالنخراط يف هذه الصناعات،
ومستندة يف ذلك إىل ما حققته من إنجازات يف مختلف املجاالت ،كالتعليم والبحث
العلمي وتوطني التكنولوجيا ،ما يؤهلها لالنتقال إىل مرحلة جديدة تطمح من
خاللها أن تكون مركزا ً إقليمياً لهذه الصناعات املتطورة يف املستقبل القريب.
فالصناعات الدفاعية يف االمارات أصبحت متتلك سمعة طيبة ملا تتسم به من كفاءة
وجودة عالية وتنافسية يف األسواق اإلقليمية والعاملية ،ولعل من املؤرشات عىل
ذلك ،انتقال االمارات إىل قامئة الدول املصدرة للمعدات واألليات املندرجة ضمن
التصنيع العسكري الحديث ،والقدرة عىل املنافسة يف األسواق العاملية ،والريادة
يف صناعة املعارض الدفاعية واألمنية ،والتنوع يف املنتجات ،وارتفاع نسبة التوطني
يف الصناعات الدفاعية ،وتحول االمارات ملركز إقليمي للرشكات الدفاعية الكربى،
ناهيك عن تحول الدولة إىل مركز إقليمي الختبار األسلحة واملعدات ،والثقة الدولية
املتزايدة بالصناعات الدفاعية.
إن املستقبل يحمل األفضل للصناعات الدفاعية االماراتية ،السيام أنها متتلك كل
املقومات التي تجعل منها مركزا ً إقليمياً لهذه الصناعات ،ولعل أبرز هذه املقومات،
املوقع الجغرايف املؤثر والفاعل ،وتوفر التمويل الذي يضمن استدامة الصناعات
الدفاعية وتطورها ،ووجود منظومة من القوانني والترشيعات الداعمة للصناعات
الدفاعية والعسكرية ،وامتالك بنية تقنية متطورة قادرة عىل مواكبة التطورات
يف مجال الصناعات الدفاعية ،وامتالك قاعدة متطورة من الصناعات املدنية
واالسرتاتيجية ،واالستثامر يف مجال البحث والتطوير.
كل هذه املقومات وغريها تؤهل دولة االمارات ليك تكون مركزا ً إقليمياً للصناعات
الدفاعية والعسكرية يف املستقبل القريب ،والسيام أن هناك دعامً سياسياً ومالياً
متواصالً لهذه الصناعات ،يك تنمو وتواكب كل ما هو جديد يف مجال الصناعات
الدفاعية أو التكنولوجيا الحديثة املرتبطة بها.
yas.adc@gmail.com
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محمد بن زايد يواصل زيارة األجنحة المشــــــــــــــ

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
زيارة عدد من األجنحة الوطنية وأجنحة الرشكات
األجنبية املشاركة يف فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع
الدويل " آيدكس  " 2019الذي يقام يف مركز أبوظبي
الوطني للمعارض " أدنيك ".
واطلع سموه خالل الجولة عىل أهم الربامج

واملشاريع التطويرية التي تنفذها الرشكات العاملية وما
تعرضه من معدات وتقنيات دفاعية ..وتبادل سموه مع
ممثيل الرشكات األحاديث حول مختلف الجوانب التي
ميثلها معرض " آيدكس " واألهمية التي يكتسبها يف دورة
تنظيمية جديدة ومبشاركة واسعة من الرشكات العاملية.
وتعرف سموه خالل لقائه كبار املسؤولني يف الرشكات
العارضة ..عىل تقنيات الجيل الجديد من اآلليات

املطورة ذات االستخدام متعدد األغراض وأنظمة التحكم
والسيطرة والرادار ونظم الدفاع الجوي.
واستهل سموه الجولة يف جناح جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا التي تعرض أحدث ما توصل إليه باحثوها
يف مجال الروبوتات والتكنولوجيا املتعلقة بالطائرات من
دون طيار وجناح مجموعة الحمراء املتخصصة يف مجال
الدفاع واألمن وجمع املعلومات إضافة إىل جناح رشكة
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ـــــــــــــــاركة في معرض «آيدكس» و«نافدكس»

" الياه سات " التي تعرض أحدث تقنيات االتصاالت
الفضائية الحكومية والعسكرية.
كام زار سموه جناح مؤسسة اإلمارات للصناعات
العسكرية حيث تفقد عددا من اآلليات املدرعة
املطورة ..إضافة إىل رشكة جرنال أتوميكس املتخصصة
يف تقديم خدمات البحث والتصنيع لطائرات املراقبة
التي تعمل عن بعد ..كام تفقد سموه مجموعة " اعتامد

القابضة " التي تقدم منتجات رئيسة منها " الطائرات
دون طيار " التي تستخدم ألغراض التدريب واالتصاالت
املشفرة واستعراض منظومة القيادة والسيطرة لتأمني
الحدود واملنشآت الحيوية واملدن.
وشملت جولة سموه جناح سنغافورة حيث تعرف
من املسؤولني يف الجناح إىل طبيعة مشاركتهم يف
"آيدكس" وأهم املعروضات التي يقدمونها ..كام اطلع

سموه عىل عدد من األجهزة واملعدات التي تشارك بها
رشكة " اس يت انجنرينج ".
وتفقد سموه جناح كليات التقنية العليا وتعرف عىل
أهم مشاريع الطلبة ومبادراتهم التكنولوجيا ..وتجول
سموه يف جناح رشكة " دلتا " للصناعات واألبحاث
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يف جورجيا التي تصنع
عربات إسعاف مدرعة تستخدم لنقل وإخالء املصابني
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أثناء املعارك ورشكة سرتيت للصناعات الدفاعية.
وتعرف سموه يف جناح مجموعة أحمد املزروعي عىل
أهم عروضها وخرباتها يف مجال الذكاء الصناعي والتحكم
عن بعد والتقنيات التكنولوجية يف العمليات العسكرية
ومسح املناطق الخطرة..إضافة إىل جناح رشكة درويش
أحمد وأوالده التي تعمل يف اآلليات واملعدات الثقيلة.
كام اطلع سموه عىل معروضات رشكة التدريع
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السعودية التي تعمل عىل إنتاج مدرعات وعربات
أوشكوش يف اململكة العربية السعودية ..و"موبايل
الند سيستم" املتخصصة يف تصميم املعدات العسكرية
والخفيفة والثقيلة وجناح إندونيسيا حيث تعرف سموه
عىل طبيعة مشاركة الوفد اإلندونييس يف املعرض من
خالل وفد وزارة الدفاع اإلندونيسية.
وقام سموه بزيارة رشكة " نكسرت" ..وتفقد سموه

جناح رشكة " هانوا " الكورية املتخصصة يف معدات
فتح حقول األلغام وتعرف عىل أهم األجهزة واملعدات
املستخدمة يف هذا املجال.
كام زار سموه الجناح الوطني الصيني " الصناعة
العسكرية الصينية " التي تعرض نظام األسلحة متعدد
األغراض ونظام األسلحة املضادة للسفن متوسطة
وطويلة املدى والطائرة املدربة املتقدمة وطائرات
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اإلنذار املبكر ودبابات القتال الرئيسية.
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بتفقد معرض الدفاع البحري " نافدكس  " 2019الذي
يضم الفرقاطات وسفن اإلمداد وسفن نقل الجنود..
إضافة إىل سفن عمليات قنص األلغام البحرية وسفن
الدوريات البحرية والسواحل..حيث كان يف استقبال
سموه لدى وصوله ..اللواء الركن بحري طيار الشيخ

سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات
البحرية .واطلع سموه عىل منتجات رشكة أبوظبي لبناء
السفن وأهم مشاريعها وبرامجها يف الدعم البحري ..كام
تفقد سموه أجنحة كل من " مجموعة نفال" الفرنسية
املتخصصة يف مجال الدفاع البحري والطاقة البحرية
املتجددة ورشكة الصري مارين التي تعمل يف بناء القوارب
وتصنيع أنظمة املركبات البحرية غري املأهولة ورشكة

ليوناردو اإليطالية املتخصصة يف مجاالت الدفاع والفضاء
واألمن ورشكة " الفتان " اإلماراتية لصناعة السفن.
رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
يف جولته سعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان
ويل عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيىس
سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات
املسلحة.
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البواردي يزور عددا من أجنحة شركات وطنية وعالمية في «آيدكس ونافدكس»
اطلع معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع
خالل زيارته عددا من أجنحة الرشكات الوطنية والعاملية املشاركة
يف معرض «آيدكس  »2019عىل مختلف األسلحة الربية واألنظمة
الدفاعية وغريها من التقنيات والتكنولوجيا الذكية واالبتكارات يف
مجاالت التصنيع العسكري .واستمع معاليه إىل رشح من القامئني
عىل هذه األجنحة حول معروضاتهم وأحدث منتجاتهم الدفاعية.
وشملت الزيارة جناح رشكة هالكون سستمز ورشكة الجسور والهيئة
العربية للتصنيع ووزارة اإلنتاج الحريب بجمهورية مرص العربية وجناح
رشكة إيرباص ورشكة تاليس ورشكة نافال جروب ورشكة سفران ورشكة
ساب ورشكة امربايري ورشكة ام يب دي ايه ومجلس اإلمارات للرشكات
الدفاعية ورشكة  Dark mattersوالياه سات وجناح رشكة EDIC
ورشكة  Etimadورشكة  Galidusورشكة  IGGباإلضافة إىل الجناح
األمرييك .وتبادل معاليه األحاديث مع املشاركني مشيدا بأهمية
"آيدكس" يف بناء القدرات ودعم ركائز االقتصاد الوطني من خالل
تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية  ..مشريا إىل حجم املشاركة املحلية
إىل جانب املشاركة العاملية املتزايدة ،مام يؤكد أهمية "آيدكس" عىل
خارطة املعارض الدفاعية العاملية ،كمنصة للتكنولوجيا العسكرية،
وعرض أحدث التقنيات يف عامل التسليح والصناعات الدفاعية .كام قام
معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة يف معرض "نافدكس البحري"
تفقد خاللها عددا من القطع العسكرية البحرية املشاركة يف املعرض
واشتملت الجولة زيارة جناح القوات البحرية ورشكة الفتان لصناعة
السفن ورشكة الصري للمعدات والتوريدات البحرية ورشكة أبوظبي
لبناء السفن ورشكة  Navantiaورشكة املراكب لصناعة القوارب ورشكة
 Brahmosوجهاز حامية املنشآت واملرافق الحيوية.

قائد القوات البرية يتفقد أجنحة
معرض آيدكس

قائد القوات البحرية يستقبل مسؤوال
باكستانيا ومفتش القوات البحرية المغربية

قام سعادة اللواء الركن صالح محمد العامري قائد القوات الربية بجولة تفقدية
شملت عددا من أجنحة الرشكات املحلية والدولية املشاركة يف معرض الدفاع
الدويل "آيدكس" .2019
و اطلع سعادته خالل الجولة عىل آخر ابتكارات و انتاج رشكات الصناعات
العسكرية.

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد
القوات البحرية اليوم مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل " آيدكس  " 2019كال عىل
حده الفريق أول بحري عبدالعليم عبدامللك رئيس الوفد البحري الباكستاين و اللواء
الركن بحري مصطفى العلمي مفتش القوات البحرية املغربية .تم خالل اللقاءين
استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.
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رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عددا من ضيوف آيدكس

استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة اليوم مبكتبه يف معرض
الدفاع الدويل " ايدكس  "2019كال عىل حدة الفريق
أول محمد الشيخ األمني قائد األركان العامة للقوات
املسلحة املوريتانية و الفريق يعقوبو حسن محمد

رئيس اركان القوات املسلحة التنزاين و الفريق اول
داتو رسي حاج أحمد قائد القوات الربية يف ماليزيا
و اللواء بحري الكسندرو مرسو رئيس أركان القوات
البحرية الرومانية .جرى خالل اللقاءات استعراض
عالقات التعاون التي تربط بني دولة اإلمارات ودول

الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية
والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة
املشرتكة .كام تم تبادل األحاديث حول أهمية تنظيم
مثل هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عامليا ويف
مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدويل "آيدكس".

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يقوم
بجولة في مختلف اجنحة آيدكس

نائب قائد القوات البرية يستقبل ضيفين
في آيدكس

قام اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي ،قائد القوات الجوية والدفاع
الجوي ،بجولة تفقدية شملت عددا من أجنحة الرشكات املحلية والدولية املشاركة يف
معرض الدفاع الدويل “آيدكس”  .2019واستمع لرشح من القامئني عىل هذه األجنحة
حول أحدث النظم اإللكرتونية الذكية ،واملعدات والنظم الدفاعية التي تدخل فيها
تقنيات الذكاء االصطناعي.

استقبل العميد الركن سعيد راشد الشحي نائب قائد القوات الربية مبكتبه يف معرض
"آيدكس  "2019كال عىل حدة الفريق محمد وسيم أرشف رئيس هيئة القدرات
العسكرية الباكستانية والفريق فرانشيسكو كاسرت أتارو مدير التسليح الربي اإليطايل.
واستعرض العميد الشحي خالل اللقائني عالقات التعاون التي تربط دولة االمارات مع
الدول الصديقة ومنها باكستان وايطاليا ..وتم مناقشة عدد من املوضوعات العسكرية.
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العميد ركن محمد خميس الحساني:

«آيدكس »2019
				 حقق نجاحات نوعية
قال العميد ركن محمد خميس
الحساني ،المتحدث الرسمي لمعرض
«آيدكس» ،إن الدورة المقبلة من
معرض الدفاع الدولي «آيدكس»،
ستعقد في الفترة من 25-21
من شهر فبراير  ،2021متوقعا أن
تشهد مشاركة أكبر على مستوى
عدد الدول والشركات حول العالم،
إذ أصبح المعرض منصة إقليمية
وعالمية فريدة ،تلتقي فيها كبرى
الشركات المتخصصة في مجاالت
الدفاع والتصنيع العسكري.
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ولفت الحساين إىل أن الدورة الرابعة عرش ،التي
تختتم أعاملها اليوم الخميس ،حققت نجاحات
ومكاسب مهمة ونوعية ،كاشفاً أن إجاميل عدد الزوار
فاق الدورة السابقة التي عقدت يف .2017
وأشار عىل صعيد الصفقات املوقعة خالل أيام
املعرض ،أنه من املتوقع أن تتجاوز الدورة السابقة،
التي بلغت  19مليارا و  700مليون درهم ،مع األخذ
يف االعتبار زيادة عدد الرشكات الوطنية واملحلية التي
وقعت عىل اتفاقيات وصفقات مع القوات املسلحة
خالل الدورة الحالية.
وقال الحساين أن املعرض تحول خالل السنوات
الخمس والعرشين املاضية ألحد أكرب املعارض
املتخصصة يف قطاع الصناعات الدفاعية عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل ،وكان لكل دورة من
دوراته نجاحات مهمة ،تضاف إىل الدورة السابقة،
حتى أصبح منصة إقليمية ال مثيل لها  ،وال يوجد
معرضا مامثال له عىل املستوى اإلقليمي.
وأكد الحساين أن اإلنجازات املهمة التي حققها
معرض الدفاع الدويل «آيدكس» ،كان وراءها الدعم
الكبري من قبل قيادتنا الرشيدة متمثلة يف سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،القائد األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله،
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم ديب ،حفظه الله ،وسيدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب
السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد ،حكام
اإلمارات.
واستعرض العميد ركن محمد خميس الحساين،
املتحدث الرسمي ملعرض الدفاع الدويل «آيدكس»
 ، 2019أبرز النجاحات التي حققها املعرض ،يف
دورته الحالية التي تزامنت مع اليوبيل الفيض ملعرض
«آيدكس» ،الذي انطلق يف العام  ،1993ومنها ارتفاع
أعداد الدول املشاركة بنسبة  9باملائة لتصل إىل 62
دولة مقارنة مع  57دولة يف دورة العام  ،2017وارتفاع
أعداد األجنحة الوطنية املشاركة بنسبة  18باملائة
لتصل إىل  33جناح مقارنة مع  28جناح يف الدورة
املاضية.
وأشار إىل أن الدورة الحالية نجحت يف زيادة
عدد الدول العربية املشاركة  ،حيث شاركت اململكة
العربية السعودية بثاين أكرب جناح ،فضال عن مشاركة
عدد من الدول ألول مرة يف املعرض وهي الهند
وأندونيسيا وبريو وجورجيا وكولومبيا وهونغ كونغ.
وذكر أن من األرقام القياسية التي حققتها الدورة
الحالية  ،ارتفاع املساحة الكلية ملعريض «آيدكس»
و «نافدكس» بنسبة  26باملائة لتصل إىل  168ألف
مرتبع مربع ،مقارنة مع  133ألف مرت مربع يف العام
 ،2017وارتفاع عدد الرشكات العارضة بنسبة  6باملائة
ليصل إىل  1310رشكة مقارنة مع  1235رشكة يف
الدورة السابقة ،حيث متثل الرشكات الدولية ما نسبته
 85باملائة من عدد الرشكات الكيل ،يف حني وصل عدد

فبراير  2021موعدنا
مع الدورة المقبلة
شاركت المملكة العربية
السعودية بثاني أكبر
جناح
الرشكات املحلية العارضة إىل  170رشكة ومتثل ما
نسبته  15باملائة من املجموع الكيل للعارضني.
ولفت الحساين إىل أن من أحد نجاحات الدورة
الحالية من املعرض هو نقل وتبادل وتوطني املعرفة
والتقنية الحديثة وتعزيز مهارات ومدارك الكفاءات
املواطنة املحلية ،حيث ركز املعرض يف دورته الحالية
عىل الذكاء االصطناعي ،واالبتكار ،وقد عرضت
الرشكات املحلية والعاملية ،العديد من املعدات
العسكرية ،التي بني تصميمها عىل استخدام الذكاء
االصطناعي ،وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ،مثل
الروبوتات ،واألجهزة التقنية والرقمية واآلليات ذاتية
القيادة وغريها.
وتوقع الحساين أن يزداد اعتامد الصناعة العسكرية
يف العامل عىل استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي،
حيث سيكون جندي املستقبل ،قادرا عىل التعامل مع
كافة املهام وميتلك القدرة عىل تنفيذها يف وقت أرسع
وبدقة عالية ،متسلحا بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وأشار إىل أن فعاليات الدورة الحالية من معرض
«آيدكس» ،لفتت انتباه الزوار الذين أشادوا مبا
شاهدوه ،إذ نفذت القوات املسلحة يف املنصة الكربى
مبركز أبوظبي الوطني للمعارض طيلة أيام الحدث،

عرضا حيا وسيناريو وهمي ،باستخدام تقنيات حديثة
ومتطورة معززة بالواقع االفرتايض والذكاء االصطناعي
والروبوتات.
وأشار الحساين أن ما شاهدناه الدورة الحالية ،من
عرض أحدث ما أنتجته الصناعة العسكرية اإلماراتية،
يعد أحد املكاسب املهمة ،حيث أبهرت املعروضات
العسكرية الوطنية ،زوار املعرض ،الفتا إىل أن الصناعة
العسكرية اإلماراتية حققت نقلة كبرية ونوعية بدأت
يف السابق بالرشاكة االسرتاتيجية ،مع رشكات عاملية،
ثم انتقلت إىل مرحلة نقل املصانع والتكنولوجيا،
وصوال إىل االعتامد عىل الكوادر الوطنية يف عمليات
التصنيع واالنتاج ،وهذا ما شاهدنه من معدات
جديدة تم الكشف عنها ومنها آلية منر وغريها.
وأكد أن الدولة تدعم بقوة وتشجع الرشكات
املحلية عىل االستعانة بالكفاءات املواطنة من خريجي
الجامعات املتخصصة ،للعمل يف مجاالت اإلنتاج
العسكري ،إذ بسواعدهم ستواصل الصناعة العسكرية
اإلماراتية تألقها ونجاحها  ،وفتح أسواق جديدة أمام
منتجات الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية وعقد
مزيد من الرشاكات مع كربيات الرشكات العاملية
املتخصصة بهذا القطاع.
وحول متحف آيدكس  ، 2019قال الحساين أنه
أقيم مبناسبة «اليوبيل الفيض» للمعرض ،إذ يحيك
املتحف قصة نجاح «آيدكس» منذ انطالقته األوىل يف
عام  ،1993حيث رسخ املعرض مكانته الدولة ،كأحد
أكرب املعارض املتخصصة يف الصناعات العسكرية،
وبات يحظى باهتامم كبري من كربى الرشكات العاملية.
وعرب العميد ركن محمد خميس الحساين ،املتحدث
الرسمي ملعرض «آيدكس» ،يف ختام حديثه عن اعتزازه
مبا حققته الدورة الحالية من معرض الدفاع الدويل،
«آيدكس» ،لتضيف إىل ما حققته الدورات السابقة
عىل مدى  25عاما ،متوجها بالشكر إىل أعضاء اللجنة
املنظمة وكافة الجهات واملؤسسات التي ساهمت يف
إنجاح معرض «آيدكس» يف الدورة الحالية.
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شركة  KDUتعرض رادارات مبتكرة في البوارج البحرية
تعرض رشكة  ،KDUيف منصتها مبعرض “آيدكس
 ”2019بأبوظبي ،أجهزة مبتكرة متخصصة يف
الرادارات البحرية ،واالتصاالت الالسلكية ،وكامريات
املراقبة ،والكوابل الكهربائية ،التي تستخدم يف
السفن والبوارج البحرية.
وقال املواطن /يحيى بن عبود العدوي ،رشيك
الرشكة يف فرعها بأبوظبي :متتلك  KDUأجهزة فريدة
ميكن استخدامها ألغراض مدنية ،وكذلك يف املراقبة
العسكرية وحامية املنشآت البحرية ،كام تضم فنيني
مهرة يف الرتكيب والصيانة ،وتدريب املتعاقدين مع
الرشكة.
وأوضح أن التجهيزات التقنية املعروضة ،تلبي
االحتياجات يف مجاالت الحلول األمنية ،وتدعم
مشاريعها املتطورة االسرتاتيجيات الرائدة يف األنظمة
الدفاعية ،واملامرسات الريادية يف تعزيز دعائم حفظ
األمن واالستقرار ،وتحقيق التميز واالبداع ،يف مواجهة
التحديات التكنولوجية.
وذكر أن للرشكة ،مكاتب وورش ومستودعات،
موزعة يف إمارات :أبوظبي وديب والشارقة.

عرض منتجات عسكرية أوكرانية متميزة
في «آيدكس»

أكثر من ألف طلب على طائرات
 Hawkالتدريبية في منطقة الخليج

تستعرض رشكة  UkrInMashاألوكرانية خالل معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
(آيدكس) احدث منتجاتها العسكرية واألكرث طلبًا يف كل مجال من مجاالت
صناعة الدفاع .ويتمثل النشاط األسايس لرشكة  UkrInMashيف دعم مصالح
الدولة يف مجال التعاون العسكري والتقني مع الرشكاء األجانب ،وكذلك تعزيز
إمكانات التصدير للمنتجات العسكرية األوكرانية .وت ُع ّد رشكة UkrInMash
رشكة موثوقة وديناميكية طموحة ،حيث تتميز بأعىل معايري أخالقيات العمل،
إذ تشمل خدمات الرشكة الرئيسية تصدير واسترياد وبيع املنتجات والتقنيات
والخدمات العسكرية ،فضالً عن إصالح األسلحة واملعدات وصيانتها.

تعد طائرة التدريب العسكرية الرسيعة طراز  Hawkاألكرث موثوقية
يف العامل ،مسجلة عدد طلبات وصل إىل أكرث من  1000طائرة ،قامت
بإنجاز أكرث من  4ماليني ساعة طريان ،وتدريب ط ّيارين يف منطقة
الخليج وخارجها .وأثبت االستعراض الذي قاده سالح الجو املليك قدرة
طائرة التدريب النفاثة  Hawkاملتطورة عىل العمل يف درجات الحرارة
املرتفعة .وتعد طائرات  Hawkاحدى أكرث الطائرات التي تحظى باقبال
يف منطقة الخليج لعقود.
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 Otokarتستعرض حزمة من أحدث المركبات العسكرية
تقدم رشكة  Otokarمن خالل جناحها املشارك يف
معرض «آيدكس» طائفة واسعة من املنتجات التي
تشمل مركبات مدرعة تكتيكية رباعية الدفع ،من
طراز  COBRAو  COBRA IIو  KAYAو KAYA
 IIو  ،URALومركبات تكتيكية متعددة العجالت
ARMA 6x6، ARMA 8x8؛ ومركبات مدرعة
مجنزرة  ،TULPAR ،TULPAR-Sوأنظمة أبراج،
 ÜÇOK ،BOZOKو .MIZRAK
وتأسست  Otokarيف عام  ،1963حيث يرتكز
نشاطها يف صناعة الدفاع منذ عام  1987عندما قامت
الرشكة بإنتاج أول مركبات مدولبة تكتيكية يف تركيا.
ومتتلك  Otokarمصنعاً ينترش عىل مساحة 552,000
مرت مربع من األرض ،ولديها أكرث من  2000موظف،
ولدى الرشكة كادر متخصص يتوىل مهام تصمم وتنتج
مركبات مدرعة ومدولبة رباعية ،وسداسية ومثانية
الدفع ،وعربات مصفحة ومجنزرة ،فضالً عن أنظمة
أبراج ،مصممة لتناسب توقعات واحتياجات العمالء
املحددة.
ووصلت  Otokarإىل موقع العالمة التجارية
العاملية مبجموعة واسعة من املنتجات التي تم
تطويرها وإنتاجها للتهديدات الحالية واملستقبلية،
حيث تكمن قوة  Otokarيف صناعة الدفاع يف خربتها،

وقدراتها الهندسية ويف البحث والتطوير ،واالستخدام
الناجح للتكنولوجيا ،باالضافة إىل كونها املزود الرئييس
للقوات العسكرية واألمنية الرتكية باملركبات التكتيكية
ذات العجالت.
وتخدم مركبات  Otokarالعسكرية نحو 55
مستخد ًما نهائ ًيا مختلفًا يف أكرث من  32دولة ،ويوجد

 Saabتطور تطبيقات الواقع المختلط

تسهم تطبيقات  Saabمن الواقع املختلط يف إضفاء معنى جديد عىل طريقة
تفاعلك مع عاملك .وتعزز هذه التقنية املبتكرة التفكري االبتكاري ومهارات حل
املشكالت األكرث ثرا ًء من خالل التجربة البرصية املشرتكة املحفِّزة .وتقوم Saab
بتصميم وتطوير ونرش تطبيقات الواقع املختلط التي تطلق رؤى وإمكانيات
خفية ،وتعطيك طرقًا جديدة للتخطيط والتعليم والبناء واإلصالح .ومتنح هذه
التطبيقات الواقعية املختلطة الحياة يف املعلومات الرقمية لتربز صورا ً مجسمة
ثالثية األبعاد تفاعلية كثيفة وخفيفة تسمح بتصوير األعامل التجارية ،وبالعمل
أو التعاون مع فرق بعيدة ،وتبادل املفاهيم بغرض التدريب أو اإلقناع.

اليوم أكرث من  30,000مركبة عسكرية من طراز
 Otokarيف الخدمة يف العديد من أنحاء العامل مع
أداء متميز .وتتميز املركبات املدرعة بقدرتها عىل
العمل تحت كافة املتغريات والظروف املناخية ،حيث
أثبتت قدراتها القتالية يف حاالت القتال الحقيقية يف
املناطق عالية املخاطر.

جامعة خليفة تعرض طائرات
من دون طيار وروبوتات
تعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أحدث ما توصل
إليه باحثوها يف مجال الروبوتات والتكنولوجيا املتعلقة
بالطائرات من دون طيار ،وذلك خالل مشاركتها يف معرض
الدفاع الدويل (آيدكس .)2019
ويعترب أحد املشاريع املعروضة يف جناح جامعة خليفة
(رقم  )C6-011النموذج األويل للطائرات بدون طيار والتي
تعمل يف األبراج العالية ،حيث تتمتع بقدرتها عىل محاربة
الحرائق عىل ارتفاعات شاهقة يف ناطحات سحاب مثل برج
خليفة ،أطول مبنى يف العامل.
وتشمل املشاريع األخرى أيضاً رقاقة إلكرتونية ميكن
استخدامها يف العديد من األنظمة القامئة عىل الرؤية،
كتطبيقات متقدمة يف مجاالت املراقبة واألمن وطائرات
من دون طيار صغرية ملجموعة واسعة من التطبيقات يف
املجاالت العسكرية واملدنية والتجارية املتنوعة ،كام تشمل
أيضاً القمر الصناعي املصغر «ماي سات  »1 -والذي طوره
طلبة أنظمة الفضاء والتكنولوجيا ،حيث تم إطالقه يف
مداره الفضايئ يوم  13فرباير بواسطة مركبة «سيجنس»
الفضائية.
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أقيمت تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة

ختام فعاليات «آيدكس» و«نافدكـــــــــــــــ

تختتم اليوم الخميس فعاليات النسخة األكرب يف
تاريخ معريض الدفاع الدويل (آيدكس  )2019والدفاع
البحري (نافدكس  ،)2019والتي انطلقت تحت
الرعاية الكرمية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،األحد املايض،
واستمرت حتى  21من شهر فرباير الحايل يف مركز
أبوظبي الوطني للمعارض مبشاركة دولية واسعة.
وشهدت الدورة الحالية مجموعة من الفعاليات
واألحداث املهمة ،حيث شهد صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وأولياء العهود،
وضيوف الدولة ،وكبار املسؤولني مراسم االفتتاح
الرسمي لفعاليات املعرض ومؤمتر الدفاع الدويل
«آيدكس» .
ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة  ،ناقلة الجنود املدرعة «الوحش»
التي عرضت ألول مرة من خالل معرض الدفاع الدويل
« آيدكس» وهي من تصنيع وإنتاج رشكة «كاليداس»
الوطنية التي تعرض هذه الناقلة الربمائية كنموذج
لصناعة وطنية واعدة بأيدي وخربات وطنية  100يف
املائة .
كام دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،آلية «عجبان» املدرعة  447Aالتي

تنتجها رشكة «منر» اإلماراتية التابعة للمؤسسة العامة
للصناعات العسكرية.
كام عقد املجلس الوزاري للتنمية ،اجتامعا استثنائيا
يف معرض الدفاع الدويل «آيدكس» بأبوظبي برئاسة
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،استعرض خاللها
السياسة العامة للمرصف املركزي ،إىل جانب عدد من
املواضيع املدرجة يف جدول أعامله يف الشأن الحكومي
وتطوير أداء املؤسسات.

وجاء عقد االجتامع بالتزامن مع معرض «آيدكس»
نظرا ً ألهميته ،خاص ًة أنه يعد منصة دولية الكتساب
الخربات وتطوير الصناعات الدفاعية املحلية
واإلقليمية ،حيث تصادف الدورة الحالية من املعرض
االحتفال باليوبيل الفيض ومرور  25عاماً عىل انطالقته
األوىل يف عام  1993كواحد من أكرب املعارض املتخصصة
يف مجال الصناعات الدفاعية ،ومنصة يلتقي فيها
صناع القرار وأهم الخرباء واملتخصصني يف القطاع.
وشهد اليوم األول من فعاليات معريض «آيدكس»
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و»نافدكس»  ،2019اإلعالن عن توقيع صفقات بقيمة
تجاوزت  4مليار و 971مليون  ،توزعت العقود املربمة
عىل  15رشكة عاملية و 18رشكة محلية.
وشهد اليوم الثاين من فعاليات املعرضني  ،توقيع
صفقات بقيمة تجاوزت  7.019مليار درهم  ،توزعت
العقود املربمة عىل  6رشكات دولية و 18رشكة محلية،
لتصل قيمة الصفقات املربمة يف اليومني األولني إىل
حوايل  12مليار درهم إمارايت توزعت عىل  57رشكة
محلية ودولية .وشهد اليوم الثالث توقيع صفقات

بقيمة تجاوزت  4.8مليارات
درهم  ،وتوزعت العقود املربمة
عىل  8رشكات دولية و 20رشكة
محلية ،لتصل قيمة الصفقات املربمة خالل
ثالثة أيام إىل حوايل 16.869مليار درهم إمارايت.
وشهد اليوم الرابع توقيع صفقات بقيمة تجاوزت
 2.7مليار درهم.
وتزامنت الدورة الحالية من املعرض مع اليوبيل
الفيض ملعرض «آيدكس» ،الذي انطلق يف العام ،1993
ليتحول خالل السنوات الخمس والعرشين املاضية
ألحد أكرب املعارض املتخصصة يف قطاع الصناعات
الدفاعية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
كام سبق تنظيم املعرضني إقامة مؤمتر الدفاع
الدويل  ،2019الذي عقد يف الفرتة من  16 – 14فرباير
 2019يف فندق قرص اإلمارات ،مبشاركة ما يزيد عن
 1,200خبري ومتخصص من جميع أنحاء العامل ،ناقشوا
القضايا املتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات
الحديثة للثورة الصناعية الرابعة واالستفادة منها يف
مجال األمن والسلم العاملي .واستعرضت الرشكات
املحلية والعاملية يف املعرضني الكبريين مدى التقدم
واملستوى العايل الذي وصلت إليه الصناعة الدفاعية
والعسكرية الوطنية مام يساعدها عىل فتح أسواق
جديدة ملنتجاتها ،وعقد الرشاكات مع كربيات
الرشكات العاملية املتخصصة بهذا القطاع.
وأعلنت العديد من الرشكات خالل فعاليات
املعرض التي امتدت لخمسة أيام عن توقيع عدد
من االتفاقيات والصفقات الثنائية والتمويالت يف
القطاعات الدفاعية واألمنية ،كام حرصت عدد من
الرشكات العاملية ،عىل تعزيز رشاكتها وعالقتها مع

دولة اإلمارات ،من خالل توقيع عدد من اتفاقيات
التعاون املشرتك يف املجاالت املختلفة.
وحرصت اللجنة املنظمة ملعريض «آيدكس»
و»نافدكس»  ، 2019عىل إقامة متحف خاص ،مبناسبة
«اليوبيل الفيض» للمعرض ،ويحيك املتحف قصة
نجاح «آيدكس» منذ انطالقته األوىل يف عام ،1993
حيث رسخ املعرض مكانته الدولة ،كأحد أكرب املعارض
املتخصصة يف الصناعات العسكرية ،وبات يحظى
باهتامم كبري من كربى الرشكات العاملية.
واستعرض املتحف التطور التاريخي للمعرض منذ
أوىل دوراته ،وعرض العديد من املواد الفيلمية وثائقية،
والصور الخاصة بالفعاليات السابقة املختلفة ،وقد
أقيم مبناسبة اليوبيل الفيض ملعرض «آيدكس» ،الذي
تحول خالل السنوات الخمس والعرشين املاضية
ألحد أكرب املعارض املتخصصة يف قطاع الصناعات
الدفاعية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل» .ونفذت
اللجنة العليا املنظمة ملعريض آيدكس ونافدكس
 2019اسرتاتيجية هدفها اإلخراج األمثل لهذا الحدث
الهام مبا يليق مبكانة وسمعة الدولة ويعكس التطور
والتقدم لقطاعات الدولة املختلفة يف جميع الجوانب،
ونجحت يف تقديم التسهيالت أمام املشاركني وزوار
املعرض ،األمر الذي ساهم يف إنجاح فعاليات معريض
«آيدكس» و»نافدكس» . 2019
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تحالف سعودي إماراتي يعلن تأسيس شركة مختصة بالصناعات العسكرية
وقع تحالف إمارايت سعودي إتفاقية لتأسيس مصنع
للصناعات والتجهيزات العسكرية عىل هامش
معرض آيدكس  .2019وقد مثل الجانب اإلمارايت
رشكة العسرب السيد /محمود محمد راشد األمريي،
وهي رشكة متخصصة يف الصناعات العسكرية
ومثل الجانب السعودي رشكة مجال ألفا القابضة،
ومن املزمع إقامة املصنع يف مدينة الرياض بتكلفة
إجاملية قد تصل إىل ما يقارب  50مليون درهم
ومببيعات سنوية مستهدفة تتجاوز  200مليون
درهم يف السنة الثالثة.
وقد رصح رئيس مجلس إدارة
رشكة العسرب للصناعات العسكرية
السيد /محمود محمد راشد
األمريي بأن مجموعته متتلك
التقنيات العسكرية الالزمة
إلقامة مثل هذا املصنع يف
اململكة العربية السعودية
وأنها حالياً ومن خالل مصنعها يف
اإلمارات تحتفظ بعالقات جيدة مع
عدد من الجهات األمنية السعودية ومورد لها
بتقنيات وآليات عسكرية  ،فيام أكد السيد /عبدالله
بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة رشكة مجال

ألفا بأن توجه مجموعته هو مواكبة
توجهات وتطلعات وخطط القيادة
العليا يف اململكة ممثلة يف خادم
الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده
صاحب السمو املليك األمري محمد
بن سلامن من خالل توطني الصناعات
العسكرية يف اململكة وجلب التقنيات الرضورية
إلمتام ذلك وبالتايل زيادة املحتوى املحيل يف ظل أن
اململكة العربية السعودية من بني أكرب الدول استريادا ً

للعتاد والتقنيات العسكرية وأضاف بأن هذا التحالف
مع الجانب اإلمارايت تم من خالل ما ميتلكه الجانب
اإلمارايت من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من
قاعدة عمالء يف مختلف أنحاء العامل ومنها جهات
أمنية وعسكرية يف اململكة.
وقد قام الطرفان بتعيني رشكة إنتو كابيتال املرخصة
من سلطة ديب للخدمات املالية إلمتام التقييامت
والدراسات والرتاخيص الالزمة مبا يتوافق مع األنظمة
املرعيه يف البلدين.

شركة الصير توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة اإللكترونيات المتقدمة
أعلنت رشكة الصري ،التي تتخذ من أبوظبي مق ًرا لها
واملتخصصة يف بناء القوارب وتصنيع أنظمة املركبات
البحرية غري املأهولة ،عن توقيع اتفاقية رشاكة
اسرتاتيجية مع رشكة اإللكرتونيات املتقدمة ،التي
تتخذ من اململكة العربية السعودية مق ًرا لها .ويتمثل
الهدف األسايس من هذا التعاون يف بناء وتصنيع
املركبات البحرية غري املأهولة للمملكة.
ومبوجب هذه االتفاقية ،ستصبح رشكة الصري
هي املص ِّنع األسايس للمركبات البحرية غري املأهولة
يف اململكة العربية السعودية ،كام ستصبح رشكة
اإللكرتونيات املتقدمة هي الرشيك الحرصي لها
يف اململكة .كذلك ،سيساعد هذا التعاون يف تعزيز
قدرات رشكة اإللكرتونيات املتقدمة ومعرفتها التقنية
حتى تتمكن من خدمة عمالئها يف قطاعي الدفاع
واألمن يف اململكة عىل نحو أفضل من خالل الحلول
املبتكرة لدى رشكة الصري.
وتم توقيع اتفاقية الرشاكة يف معرض «آيدكس
 »2019املقام يف أبوظبي ،بحضور الفريقني اإلداريني
عن رشكة الصري مارين ورشكة اإللكرتونيات املتقدمة.
وبهذه املناسبة ،رصح يل درينكووتر ،مدير تطوير
األعامل يف رشكة الصري ،قائالً« :إنه ملن دواعي رسورنا

توقيع اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية هذه مع رشكة
اإللكرتونيات املتقدمة ،التي تعترب املوفر األبرز
للحلول التقنية يف املنطقة ،ونتطلع إىل التعاون الدائم
واملثمر بني الطرفني» .من جانبه ،رصح األستاذ عبد
العزيز الدعيلج ،الرئيس التنفيذي لرشكة اإللكرتونيات

املتقدمة ،قائالً« :توفر رشاكتنا االسرتاتيجية فرصة
هائلة للنمو ونحن عىل يقني من أنها ستعزز من
قدرتنا عىل دعم القوات العسكرية يف اململكة .كذلك،
ستعزز هذه الرشاكة من التعاون السعودي اإلمارايت
يف قطاعات الدفاع األساسية».
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كالدس اإلماراتية توقع مذكرة تفاهم مع جي دي سي السعودية
وقعت «كالدس» اإلماراتية مذكرة تفاهم مع الرشكة
السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات «جي دي يس»،
لتأسيس تعاون مشرتك لدراسة أسواق الرشق األوسط
وشامل إفريقيا الخاصة بطائرة كالدس القتالية الخفيفة
«بدر  »250ولتطوير القدرات الداخلية.
وجاءت مذكرة التفاهم هذه مبناسبة معرض
آيدكس  ،2019الذي تستضيفه أبو ظبي مرة كل عامني
واملتخصص يف مجال الدفاع.
لدى طائرة «بدر  »250قدرات متعددة املهام
تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة اإلرهاب ومهام
االستطالع لخوض الحروب الحديثة والغري متكافئة وميكن
للطائرة أيضا أن تستخدم يف التدريب األسايس واملتقدم.
يساعد هيكل الطائرة املصنوع من ألياف الكاربون ،عىل
تقليل وزنها ويحد من تكاليف التشغيل ،ويتيح زيادة يف
القدرة عىل املناورة ويطيل من عمر الخدمة.
حازت الطائرة القتالية «بدر  »250عىل اهتامم
ملحوظ من قبل ق ّوات جويّة إقليمية ودولية منذ عرضها
وإقالعها ألول مرة خالل فعاليات معرض ديب للطريان يف
 12نوفمرب .2017
وعن ذلك قال اللواء املتقاعد عبد الله السيد
الهاشمي ،نائب الرئيس األول لدى رشكة كالدس« :تشكل
هذه االتفاقية مع الرشكة السعودية لتهيئة وصناعة

الطائرات «جي دي يس» ،خطوة هامة أخرى يف تقدمنا
يف توسيع قدرات قطاع الدفاع اإلقليمي .ونتطلع إىل
مشاركة خربتنا مع الرشكة السعودية لتهيئة وصناعة
الطائرات ،وللعمل معاً يف سبيل بناء سوق للطائرة يب-
 250يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا».
وقال فواز الرشايب ،الرئيس التنفيذي للرشكة السعودية
لتهيئة وصناعة الطائرات « :إن هذه االتفاقية مع
طائرة كالدس املتطورة كلياً هي خطوة رئيسية للرشكة
السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات .يتامىش ذلك مع

 NGAتمنح  BAE Systemsعقدا
بـ  250مليون دوالر

منحت وكالة االستخبارات الوطنية الجغرافية املكانية ( )NGAرشكة
 BAE Systemsعقدًا مدته خمس سنوات بقيمة  250مليون دوالر
ملواصلة تقديم خدمات التحليل املتطورة ملقاطع الفيديو املتحركة
بالكامل والتدريب ودعم إنتاج املعلومات االستخباراتية.
يف هذا السياق ،قال بيدر يونغك ،نائب الرئيس واملدير العام ألعامل
الحلول االستخباراتية برشكة  :BAE Systemsنعمل عىل تأسيس مجلس
جديد لالبتكار من أجل تعريف قادة وكالة االستخبارات الوطنية
الجغرافية بخدمات فيديوهات الحركة الكاملة الجديدة وبرمجياتها
ونُظمها ومنصاتها.

رؤية السعودية  ،2030ويوفر فرصة مثالية أمام الصناعة
السعودية لتطوير نظام مهمة املنصة وتكامل األسلحة
من خالل جي دي يس  ،ومن أجل االمتالك املشرتك
لحقوق امللكية الفكرية».
وأضاف الرشايب« :سيحقق الربنامج قدرة تكنولوجية
متطورة وفرص عمل عالية املهارة يف اململكة ،فضالً عن
أنه ميثل فرصة مهمة أمام الصناعة العسكرية السعودية
لتطوير قدرات تكامل النظم عىل منصة جديدة متاماً
من خالل الرشكة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات».

آيدكس  ..2019طالبات مواطنات يعرضن
سيارة تتسلق الساللم

عرض فريق من طالبات معهد الجاهيل للعلوم والتكنولوجيا من خالل جناح
معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني يف «آيدكس  »2019مرشوعا لتطوير
سيارة متسلقة للسالمل ،يتم التحكم بها عن بعد ،وتتكون السيارة من ست
عجالت روبوتية يشغلها محرك مستقل ذو تيار ثابت ،ومتتاز السيارة بوزنها
الخفيف وصالبتها وتعمل بـ ( ،)DC 12 Voltوتتحرك يف األماكن الوعرة
واملرتفعات بسبب هيكلها املساعد عىل حرية الدوران .وتم تزويد السيارة
بكامريا ميكن تشغيلها عن بعد وميكن االستفادة من السيارة للوصول إىل
األماكن التي يصعب عىل اإلنسان وصولها كعمليات اإلنقاذ وحفظ األفراد.
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برنامج توازن االقتصادي يوقع اتفاقية إنشاء مركز للتدريب تحت الماء في أبوظبي
أعلنت رشكة تاليس الفرنسية ورشكة أطلس
إلكرتونيكس األملانية عن انشائهام مركزا للتدريب
تحت املاء يف أبوظبي وذلك ضمن اتفاقية نوعية مع
برنامج التوازن االقتصادي أحد املحركات الرئيسية
ملجلس توازن االقتصادي «توازن».
وقع االتفاقية يف جناح مجلس التوازن االقتصادي
خالل معرض الدفاع الدويل «آيدكس  »2019كل
من مطر عيل الرميثي ،الرئيس التنفيذي للتطوير
االقتصادي يف املجلس وباتريس كني ،رئيس مجلس
إدارة تاليس جروب وبرنارد رو ،الرئيس التنفيذي
لرشكة تاليس اإلمارات  ،وميخائيل أوزيجاوسيك،
الرئيس التنفيذي أطلس إلكرتونيكس وذلك بحضور
معايل حسني إبراهيم الحامدي ،وزير الرتبية والتعليم
واللواء الركن طيار إسحاق البلويش رئيس اإلدارة
التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية
بوزارة الدفاع ،وسعادة طارق عبد الرحيم الحوسني،
الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي ،وفيليب
دوهامل ،النائب الرئيس التنفيذي النظمة الدفاع يف
تاليس ،وباسكال سوريس ،نائب للرئيس التنفيذي
لشؤون التنمية الدولية يف تاليس  ،ونيكوالس سيميان،
مدير االسرتاتيجية والتسويق مجموعة تاليس
اإلمارات ،وستيف وارد ،املدير العام مجموعة أطلس،

وجامل النعيمي ،مدير التسويق واملبيعات مجموعة
أطلس ،وعدد من املسؤولني من األطراف كافة.
وقال الرميثي يف بيان مشرتك صدر عقب توقيع
االتفاقية إن هذا املرشوع يهدف إىل إنشاء مركز
تدريب تحت املاء قائم عىل تقنيات متطورة يوفر

التدريب االحرتايف عىل مواجهة الغواصات املعادية
وتشغيل وإدارة كاسحات األلغام البحرية ،باإلضافة
إىل تثقيف املوظفني املرشفني عىل تشغيل الرادارات
البحرية التي تعمل باملوجات الصوتية الخاصة
بالكشف عن األجسام تحت املاء.

مجلس التوازن االقتصادي يستقطب «ساب» و«تاليس» للعمل بالقطاع الدفاعي
نجح مجلس التوازن االقتصادي من خالل برنامج
التوازن االقتصادي يف استقطاب رشكتني كبريتني
تعمالن يف مجال القطاع الدفاعي هام ساب
السويدية وتاليس الفرنسية بعد أن كان قد استقطب
رشكة ريثيون األمريكية العام املايض  ..ووقعت
توازن اتفاقيتني منفصلتني مع كل رشكة عىل حده
لدعم إنشاء رشكات تابعة لهام يف أبوظبي.
تأيت هاتان االتفاقيتان تحت مظلة برنامج التوازن
االقتصادي الذي يسهم يف جلب الرساميل األجنبية
ويعزز جهود نقل التكنولوجيا الحديثة من خالل
حزمة تسهيالت ومزايا تشجيعية موجهة للرشكات
األجنبية العاملة يف القطاع الدفاعي.
وقع االتفاقيتني يف جناح توازن خالل معرض
الدفاع الدويل آيدكس  2019مطر عيل الرميثي،
الرئيس التنفيذي للتطوير االقتصادي يف مجلس
التوازن االقتصادي ،وهاكان بو شيك ،الرئيس
التنفيذي لرشكة ساب ،والسيد برنارد رو ،الرئيس
التنفيذي لرشكة تاليس اإلمارات بحضور سعادة
طارق عبد الرحيم الحوسني ،الرئيس التنفيذي
ملجلس التوازن االقتصادي ،وعدد من املسؤولني من
الجهات املعنية.

وفقا لالتفاقيتني ستكون الرشكتان الجديدتان تالس
اإلمارات وساب اإلمارات مملوكتني " كل عىل حده "
للرشكة األم.
وحول هذه االتفاقية ،قال سعادة طارق عبد
الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن
االقتصادي" :توقيع هاتني االتفاقيتني خطوة مهمة يف
مساعي مجلس التوازن االقتصادي نحو متكني القطاع
الدفاعي واألمني يف دولة اإلمارات وتعزيز مساهمته
يف مسرية التنمية املستدامة".

وتوقع الحوسني أن يكون لرشكتي ساب و تاليس
اإلمارات أثر إيجايب واضح عىل جهود التنمية يف
اإلمارات العربية املتحدة وقال إن هاتني الرشكتني
ستسهامن يف تطوير التكنولوجيا الحديثة يف السوق
املحلية إضافة إىل خلق فرص وظيفية ملواطني الدولة
يف القطاعني التقني والفني ،فضالً عن أنهام ستسهامن
يف تطوير البحوث العلمية من خالل رشاكاتهام
املتوقعة مع العديد من املؤسسات األكادميية والفنية
يف الدولة.
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جناح «بطاقة حماة الوطن» في معرض ايدكس
تشارك «بطاقة حامة الوطن» يف معرض ايدكس
وذلك تقديرا لدورها الهام يف توفري أفضل امليزات
واملستويات الخدمية ملنتسبي البطاقة لتلبية
احتياجاتهم االستهالكية املتنوعة والتعريف مبا
تقدمة ملنتسبيها ...وتأيت مبادرة حامة الوطن ضمن
جهود القيادة العامة للقوات املسلحة التي تستهدف
خدمة وإسعاد املنتسبني تحقيقاً لرؤية حكومة دولة
اإلمارات فيام أصبح عدد املؤسسات والرشكات
املساهمة يف بطاقة حامة الوطن منذ إطالقها وحتى
اآلن حوايل  500مؤسسة ورشكة.
وتحرص القيادة العامة للقوات املسلحة بدعم أبناء
القوات املسلحة ملا لهم من دور فعال يف الحفاظ عىل
أمن الوطن ومكتسباته وسيادته ،ويذكر أن بطاقة
حامة الوطن إحدى املبادرات الخدمية واالجتامعية
للقوات املسلحة متنح لجميع منتسبي وزارة
الدفاع والقوات املسلحة من العسكريني واملدنيني
واملتقاعدين بهدف تعزيز أمناط الحياة املختلفة يف
املجتمع من خالل بناء رشاكات ناجحة ومستدامة
تساهم بفاعلية يف مواصلة مسرية التطور .ويحرص
وبشكل دائم مسؤولو وممثلو الجهات الداعمة
لـ«بطاقة حامة الوطن» ،التزامهم وحرصهم عىل
تقديم الخدمات ملنتسبي القوات املسلحة وتسهيل

حياتهم اليومية تقديرا ملا يقومون به يف خدمة الوطن
والذود عنه والحفاظ عىل املكتسبات واإلنجازات .و
إن بطاقة حامة الوطن حققت نجاحات كبرية عىل
مستوى الدولة وردود فعل إيجابية إلسهامها يف
تقديم خدمات متميزة وحرصية ألعضاء املنتسبني
كام أن القيادة العامة للقوات املسلحة تحرص عىل
تعزيز العالقة مع الرشكاء االسرتاتيجيني من مختلف

تنافس كبير بين الشركات المحلية
والعالمية على عرض ابتكاراتها
تعرض الرشكات املحلية الدولية خالل مشاركتها الحالية مبعريض «آيدكس»
و«نافدكس  »2019مبركز أبوظبي للمعارض يف أبوظبي أفضل وأهم
ابتكاراتها املدنية والعسكرية من خالل أجنحتها يف الحدث ..وتتنافس
عىل استقطاب زوار املعرض عرب عرض أهم التقنيات الحديثة والصناعات
الدفاعية العسكرية .وقال أيهم الخطيب مدير تطوير األعامل والتسويق يف
رشكة “آيروسبيس” االماراتية“ :تهتم الرشكة بتعديل الطائرات ودمج نظم
املهام والدعم اللوجستي أثناء الخدمة والتدريب عىل الطائرات التي يتم
تعديلها داخل الرشكة وتشمل طائرات مهام خاصة استخباراتية واستطالع
والتي تعمل يف أي منصة جوية" .وأضاف“ :بدأت مشاركتنا يف آيدكس
منذ عام  2007ولدينا هدف بأن نكون روادا يف هذا املجال ..ومن أبرز
ما عرضناه يف هذه الدورة من آيدكس طائرة االستطالع وهي طائرة ميكن
طلبها يف أي وقت بجميع ملحقاتها وهي مملوكة لرشكة “بال آيروسبيس”
وجاهزة لاليجار للعمالء الذين اليستطيعون رشاء الطائرة" .من جانبه قال
محمد حسن عشريي املدير التنفيذي للعمليات يف رشكة درويش بن أحمد
وأوالده” :تشارك الرشكة بـ "آيدكس  2019وهي رشكة اماراتية رائدة يف
مجاالت متعددة ولها عدة أفرع داخل الدولة وخارجها" .بهدف عرض كل
ما تتوصل إليه من تطور يف مجال صناعة السيارات واملعدات واآلليات
العسكرية بأيد اماراتية  100يف املائة.

املؤسسات االتحادية واملحلية والقطاع الخاص مبا
يصب يف تعزيز أمناط الحياة املختلفة يف املجتمع
بهدف بناء رشاكات ناجحة ومستدامة تساهم
بفاعلية يف مواصلة مسرية التطور لتقديم خدمات
متميزه شاملة ألبناء القوات املسلحة ودورهم الفعال
يف املحافظة عىل أمن الوطن ومكتسباته وتعزيز سبل
التعاون بني املؤسسات العسكرية والتجارية.

 KuRFSرادار يؤدي مهام عدة
في وقت واحد

طورت رشكة “ ،”Raytheonرادار ( ،)KuRFSيتعقب الهدف حتى يتبني
ماهيته ومدى خطورته ،إذ من بني املهام العديدة التي ينجزها هذا الرادار
تحديد مصادر التهديد الفعيل ،وهو يعمل عىل النطاق الرتددي .Ku
قال دون ويليامز ،مدير خط إنتاج أنظمة الرتددات الالسلكية متعددة املهام يف
رشكة “ ، ”Raytheonيشتهر هذا الرادار لدى الجيش بقدرته عىل القيام مبهام
متعددة يف الوقت نفسه خالفاً للرادارات األخرى التي ميكنها القيام باملهام
نفسها ،ولكن يف فرتات منفصلة” .ورشح أن هذا الرادار الذي صممته وصنعته
“ ”Raytheonيعتمد عىل تقنية مصفوفة املسح اإللكرتوين النشط (،)AESA
والتي تستخدم النطاق الرتددي  Kuلتتبع األهداف بدقة ،حيث يقوم مبراقبة
األجسام الطائرة ،واستشعار التهديدات األخرى.
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هيئة «اإلمارات للتصنيف» أول هيئة تصنيف في اإلمارات والخليج والعالم العربي
أكد املهندس سعيد سامل املسكري الرئيس التنفيذي
لهيئة اإلمارات للتصنيف .وأشار إىل أن هيئة اإلمارات
للتصنيف تأسست يف  2012لتكون أول هيئة تصنيف
يف اإلمارات العربية املتحدة ،وكذلك يف منطقة مجلس
التعاون الخليجي والعامل العريب أجمع.
وأوضح بأن تصنيف تعمل يف األسواق املحلية
والدولية ،وهي الرشكة األكرث فاعلية وكفاءة لخدمات
االلتصنيف البحري يف اإلمارات العربية املتحدة فضالً عن
إصدار الشهادة من خالل الرشكة الفرعية لضامن األعامل
التابعة لتصنيف وكذلك الدورات التدريبية من خالل
قسم التدريب .كام أننا نحقق ذلك عن طريق تكوين
رشاكات اسرتاتيجية مع هيئات ذات صيت وسمعة
حسنة واالعتامد عىل قيادة أهل الخربة وفريق عمل
يتمتع باالحرتافية واستخدام التكنولوجيا الرائدة ،وسوف
تقوم تصنيف بتزويد القطاع البحري يف دولة االمارات
العربية املتحدة بأفضل املعايري الدولية املتعلقة بالسالمة
والبيئة والتي من شأنها أن تحافظ عىل املمتلكات والبيئة
واألصول عن طريق إصدار الشهادات .وقال أن تصنيف
تعترب أول هيئة وطنية تهدف إىل االعتامد عىل تطبيق
أفضل املعايري ذات كفاءة وجودة يف الخدمات يف
مجاالت مختلفة .وأكد بأن تصنيف تعترب الذراع الفني

لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية يف مجال
التصنيف البحري ،وأمن األصول /البيانات الوطنية.
وأشار بأن تصنيف تقوم بخدمة مجموعة واسعة من
العمالء عن طريق تقديم خدمات متنوعة ومتخصصة
يف عدة مجاالت عن طريق رشكاتها التابعة لها وهي
تصنيف ماريتام وهي هيئة التصنيف العربية الوحيدة
عىل مستوى الوطن العريب تصدر القواعد املتعلقة

بتصنيف السفن وتطبيق املعايري العاملية يف هذا املجال،
وتصنيف  -رينا لضامن األعامل وهي رشكة متخصصة
يف إصدار الشهادات الدولية ( )ISOوالبحث والتطوير
وخدمات التدريب ،وتصنيف لسالمة األصول وهي رشكة
معتمدة لضامن السالمة يف األعامل االنشائية واألنشطة
الصناعية عن طريق الفحص الفني  -فحص كطرف ثالث
والتدريب وتقديم االستشارات.

«البالك هوك» منظومة تسليح متكاملة
تبهر الحضور

«روبوت  »T7نظام آلي متعدد
المهام

تعد طائرة «بالك هوك الهجومية» املطورة إماراتياً والتي دشنها صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،مؤخرا ً ،منوذجاً للتطور الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية
الدفاعية ،حيث تم تطوير وتأهيل منظومة التسليح من خالل عمل املركز
العسكري املتقدم لإلصالح والصيانة والعمرة «أمروك» مع املتعهد الرئييس
رشكة «سيكورسيك» التابعة لرشكة «لوكهيد مارتن» األمريكية الرائدة عاملياً يف
قطاع األمن والطريان .وتعترب املروحية أول طائرة متكاملة من طراز «بالك
هوك» ،وتم تحويلها من مروحية خدمات متعددة األغراض ومتخصصة يف
عمليات النقل واإلنقاذ ،إىل منظومة تسليح تحتوي عىل األنظمة نفسها
املوجودة يف املروحيات الهجومية األخرى.

عرضت رشكة هاريس أحدث روبوت آيل مطور يعرض للمرة األوىل بعد إضافة
تعديالت وتقنيات الذكاء االصطناعي وتطويره وهو الروبوت اآليل «  »T7املطور،
والذي تبلغ رسعته أكرث من  6كيلو مرتات يف الساعة ويقوم بالكشف عن املتفجرات
والعبوات الناسفة واأللغام وتفجريها من خالل التحكم عن بعد ،وميكنه العمل
عىل مسافة ألف مرت يف األرايض املفتوحة ،و 300مرت داخل املناطق املغلقة،
كام ميكن التحكم يف الروبوت صعودا ً وهبوطاً ،وميكن تزويده بأجهزة كاشفة
لأللغام املزروعة يف السيارات وغريها .ويعمل الروبوت املطور عىل املساعدة
يف تلبية املتطلبات امللحة للمهام املدنية والعسكرية ،مبا يف ذلك التخلص من
املواد الخطرة ،كام تشتمل هذه املتطلبات عىل األعامل االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع والتخلص من الذخائر املتفجرة واملساعدة يف املهامت الخاصة.
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مشاركات عربية متميزة في آيدكس 2019
شهدت الدورة الحالية من معريض «آيدكس»
و«نافدكس» ،مشاركات عربية متميزة وبارزة من
عدة دول عربية من بينها اململكة العربية السعودية،
ومرص ،واململكة األردنية ،والسودان ،وغريها ،حيث
حرصت هذه الدول ،عىل التواجد واملشاركة بأحدث
منتجاتها العسكرية والدفاعية.
وأكدت الوفود العربية املشاركة حرصها
عىل املشاركة يف فعاليات معريض «آيدكس» ،و
«نافدكس» ،ملا اكتسبه من أهمية كبرية يف مجال
عرض أحدث ما توصلت له تكنولوجيا التسليح
والصناعة العسكرية حول العامل ،مؤكدين عىل أهمية
تعزيز التعاون العريب يف مجاالت التصنيع العسكري.
وشاركت اململكة العربية السعودية بأكرب جناح
عريب يف املعرض بعد جناح دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،حيث ضاعفت السعودية جناحها يف هذه
الدورة ،مبشاركة  6رشكات كربة ،ومنها الرشكة
السعودية للصناعات العسكرية  ،حيث عرضت
منتجات وخدمات عسكرية مبواصفات عاملية .
وعرض جناح وزارة اإلنتاج الحريب بجمهورية مرص
العربية منتجات متنوعة من بينها سيارة من طراز
 ،S100وتعرض ألول مرة يف معرض آيدكس أبوطبي
 ،2019وهي إنتاج محيل وبأيد مرصية.
وشارك مركز امللك عبدالله الثاين للتصميم
والتطوير ،مجموعة كاديب االستثامرية ،يف اململكة
األردنية الهاشمية ،بجناح مميز يف معرض آيدكس،
حيث يحرص عىل املشاركة منذ الدورة األوىل،
ويعرض مجموعة من املنتجات التي توفر حلوالً يف
مجال الصناعات الدفاعية  ،ويضم الجناح األردين
العديد من املنتجات العسكرية املميزة .
اعلنت هيئة التصنيع الحريب السوداين خالل مؤمتر
صحفي عقدة أمس عىل هامش فعاليات معرض
“آيدكس  ”2019عن تدشني عدد من املنتجات
الجديدة ،وذلك يف تطور الفت ملنتجاتها الدفاعية.
وقال عيل عثامن محمود مدير العالقات الدولية
الناطق الرسمي باسم هيئة التصنيع الحريب السوداين:
ان املنتجات الجديدة تضمنت اطالق منصتي
جديدتني الطالق القذائف الصاروخية ،هام “تاكا Y4
“ و”تاكا  ”Y5ومجموعة صواريخ “ ”YR4عيار 89
ملم وصواريخ “ ”YR5عيار  126ملم  ،مشرية يف
الوقت نفسه بأن هذه املنتجات تايت كثمرة لتطور
القدرات واملعارف والخربات بالهيئة واالستفادة من
مشاركاتها السابقة يف معرض “آيدكس” ،حيث تعترب
هذه املشاركة هي الرابعة.
وأعلن عيل عثامن عن اطلق حزمة حوافز
للمشرتين األوائل تتضمن تخفيض بنسبة  10%من
قيمة املنتجني ،مع منح املشرتين تدريب عسكري
عىل استخدام املنتج مجاناً ومن دون اي رسوم
اضافية.
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محمد سالم الظاهري « :آيدكس» إنجاز وطني نفخر به

قال سعادة محمد سامل الظاهري عضو اللجنة العليا
ملعرض آيدكس  2019إن " آيدكس" انجاز وطني
عظيم نفخر به وبكوادرنا الوطنية التي تبدع يف
مختلف مجاالت الصناعات الدفاعية و األمنية من
خالل رشكات وطنية رائدة متتلك الخربة والكفاءة
والطاقات التي تجعل منها منافسا قويا ألبرز
الرشكات العاملية.
وأكد الظاهري خالل جولة يف آيدكس  2019أن
النجاح الكبري ملعرض الدفاع الدويل "آيدكس"2019
واإلقبال العاملي عىل املشاركة به من جانب
كربيات الرشكات املتخصصة يف الصناعات الدفاعية
والعسكرية يرتجم املكانة و السمعة الدولية املتميزة
لدولة اإلمارات عىل مستوى العامل.
و قال إن املعرض تحول عىل مدى ربع قرن إىل

أحد أبرز املعارض الدولية املتخصصة يف الصناعات
الدفاعية والعسكرية وذلك بفضل مكانة اإلمارات
املرموقة عامة و أبوظبي خاصة عامليا وما يتوفر
لدينا من بنية تحتية ودعم لوجستي وتطور يف
جميع امليادين التنموية حتى أصبح املعرض منصة

عاملية تستقطب أبرز املنتجات الدفاعية واألمنية
وتتنافس من خالله الرشكات العاملية املتخصصة عىل
عرض ابتكاراتها يف هذا املجال.
وأشار إىل أن اللجنة العليا املنظمة لـ"آيدكس"
بذلت جهودا كبرية يف اإلعداد لهذه التظاهرة
العاملية من خالل جهد جامعي من مختلف فرق
العمل والتي تضافرت جميعها ملضاعفة العطاء
مبا يعزز من مكانة اإلمارات عامليا  .ونوه باإلقبال
الكبري من العارضني والزوار من مختلف أنحاء العامل
والطلبة الجامعيني الذين وجدوا يف "آيدكس" منصة
لعرض مرشوعاتهم وابتكاراتهم للصناعات الدفاعية
والعسكرية ليتحول املعرض إىل معلم إمارايت بارز
يجمع صناع القرار معززا من األمن و االستقرار يف
املنطقة والعامل.

«آيدكس  »2019منصة حقيقة لعرض ابداعات طالب الجامعات
شهد معرض الدفاع الدويل «آيدكس  ”2019مشاركة
متميزة من الجامعات اإلماراتية  ،حيث يعترب املعرض
منصة حقيقة لعرض ابداعات طالب الجامعات.
وعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
أحدث ما توصل إليه باحثوها يف مجال الروبوتات
والتكنولوجيا املتعلقة بالطائرات بدون طيار ،خالل
مشاركتها يف معريض (آيدكس ( )2019نافدكس
. )2019
وشهد جناح الجامعة النموذج األويل للطائرات
بدون طيار والتي تعمل يف األبراج العالية حيث تتمتع
بقدرتها عىل محاربة الحرائق عىل ارتفاعات شاهقة يف
ناطحات سحاب مثل برج خليفة ،أطول مبنى يف العامل
بطول يصل إىل  829مرت.
وتشمل املشاريع أيضاً رقاقة إلكرتونية ميكن
استخدامها يف العديد من األنظمة القامئة عىل
الرؤية كتطبيقات متقدمة يف مجاالت املراقبة واألمن
وطائرات بدون طيار صغرية ملجموعة واسعة من
التطبيقات يف املجاالت العسكرية واملدنية والتجارية

املتنوعة ،كام تشمل أيضاً القمر الصناعي املصغر
«ماي سات  »1 -والذي طوره طلبة أنظمة الفضاء
والتكنولوجيا  ،حيث تم إطالقه يف مداره الفضايئ يوم
 13فرباير بواسطة مركبة «سيجنس» الفضائية.
كام تشمل املشاريع أيضاً جهاز لرصد جودة مياه
الخليج العريب يف الوقت الفعيل والتنبؤ بالتيارات
البحرية حول منصات الحفر البحرية ورصد التلوث

مثل ترسب النفط وانتشار الطحالب الضارة باإلضافة
إىل توفري املعلومات للمساعدة لتحسني مسار ناقالت
النفط يف الخليج .واستعرضت جامعة اإلمارات
العربية املتحدة املعرض ـ 8مرشوعات ابتكارية هي:
مرشوع «أنظمة النقل الذكية ذاتية التحكم»« ،النظام
التعاوين الجوي  -األريض الستكشاف املسار وتخطيطه
ىف حالة الكوارث».
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معرضا آيدكس
ونافدكس :2019
تفوق إماراتي في
صناعة المعارض

«أمرك» و«فالكون»
للطيران توقعان مذكرة
تفاهم خالل آيدكس

بقلم :أحمد محمد األستاد

المركز اإلستشاري االستراتيجي للدراسات
االقتصادية والمستقبلية

إن قراءة رسيعة يف نتائج معريض آيدكس ونافدكس يف دورتيهام ،2019
والنجاحات التي تحققت فيهام حتى اليوم األخري ،واملشاركة االستثنائية التي
حظي بهام املعرضان هذا العام مع وجود  1310رشكات من  62دولة ،وعدد
الزوار لهام ،والذي يتوقع أن يتجاوز  100ألف زائرا ،والتنظيم املتميز لهذا
الحدث الدويل ،والصفقات الضخمة التي أبرمت فيهام ،والتي يتوقع أن تقرتب
قيمتها اإلجاملية من نحو  20مليار درهم ،ستعطي مؤرشات واضحة وحقيقية
عىل تفوق دولة اإلمارات العربية املتحدة بجدارة يف صناعة املعارض والفعاليات
الدولية ،والتي أصبحت اليوم نشاطا اقتصاديا تسهم بنسبة جيدة يف االقتصاد ،إىل
جانب دعمها غري املبارش لقطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى كالتجارة والسياحة
والخدمات والطريان وغريها ،وخاصة أن معريض آيدكس ونافدكس يتطلبان الكثري
من التجهيزات املعقدة ويخضعان ملعايري دقيقة وصارمة ،وهو ما كان وراء حرص
الكثريين للتعلم واالستفادة من هذه التجربة الفريدة يف صناعة املعارض.
لقد شهدت صناعة املعارض يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تطورا كبريا خالل
السنوات املاضية ،فالبنية التحتية والبنية الترشيعية اللتان تتميز بهام الدولة يف
مجال املعارض ،إضافة إىل ما اكتسبته من سمعة جيدة يف مجال األعامل والتجارة،
وموقعها القريب جدا من األسواق الرئيسية ،جعلت منها مركزا تجاريا مهام ،والثقة
التي يحظى بها االقتصاد اإلمارايت كأحد أكرب اقتصادات املنطقة منوا وتطورا ،إىل
جانب ما تتمتع به دولة اإلمارات العربية املتحدة من عالقات جيدة مع دول
العامل ،كلها عوامل دعمت هذا النمو ،وجعلت من اإلمارات عالمة تجارية عاملية
يف صناعة املعارض ،ومعرضا آيدكس ونافدكس مناذج متقدمة يف هذه الصناعة.
تعد صناعة املعارض محركا مهام لالقتصاد الوطني ،ويعتربها بعضهم محفزا
للنمو االقتصادي العاملي ،ومنصة متقدمة للتجارة الدولية وجذب االستثامر،
وأرضية خصبة لتوثيق العالقات االقتصادية وغري االقتصادية بني الدول ،ومكانا
مثاليا لالبتكار ،فهي تخلق بيئة مثالية ومنوذجية يلتقي فيها أصحاب األعامل
واملستثمرون واملتخصصون واملشرتون واملبتكرون معا يف مكان واحد ،ما يسهل
عىل الجميع تبادل املعرفة ،وتفتح مجاالت واسعة للتعاون وبناء رشاكات
اسرتاتيجية ،فمعظم الرشاكات يف مجال األعامل تؤسس يف هذه املعارض ،كام
تسهم هذه الصناعة ،خاصة عىل املستوى املحيل يف منو مشاريع االعامل الصغرية
واملتوسطة ،من خالل خلق روابط أمامية وخلفية بينها وبني رشكات األعامل
الكبرية والعاملية.
تتمتع صناعة املعارض بآفاق منو واسعة ،وهناك تفاؤل كبري بقطاع األعامل حول
هذا النمو حسب استطالعات رأي عاملية يف هذا املجال ،وتعترب دولة اإلمارات
العربية املتحدة إحدى الوجهات الرئيسية يف هذه الصناعة ،والتي أكدت من
خالل معريض آيدكس ونافدكس واملؤمتر املصاحب لهام ،أن الخربات الوطنية
املرتاكمة ،والرؤية االسرتاتيجية الطموحة ،وحكمة القيادة وإبداع الكوادر الوطنية
هي التوليفة الحقيقية لهذا التميز الالمحدود ،ورس التفوق املستمر.

وقعت رشكة "أمرك" املركز العسكري املتقدم للصيانة واإلصالح
والعمرة التابع لـ"رشكة اإلمارات للصناعات العسكرية" «إديك»
توقيع مذكرة تفاهم مع رشكة "فالكون للطريان" تنص عىل تنسيق
ٍ
آليات لتعاون الطرفني يف مجال صيانة و إصالح وعمرة الطائرات
األمر الذي يسهم يف دعم حاجات دولة اإلمارات واألسواق اإلقليمية.
تم توقيع املذكرة خالل فعاليات اليوم الرابع من معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل آيدكس  2019املقام يف مركز ابوظبي للمعارض و
يستمر حتى  21فرباير الجاري.
ومبوجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان من أجل تحديد
املشاريع ذات املنفعة املتبادلة يف إصالح وصيانة وتجديد وتعديل
الخدمات عرب هياكل الطائرات واملكونات واملحركات يف مرافق
رشكتي"أمرك" و"فالكون".
وأوضح عبد الحكيم أحمد سيف املفلحي الرئيس التنفيذي لـ
"أمرك" ان مذكرة التفاهم مع فالكون تأيت نتيجة لنمو الصناعات
الدفاعية العسكرية املتواصل يف اإلمارات ..ونحن نسعى باستمرار
للتعاون مع أكرب عدد ممكن من الرشكاء الصناعيني املميزين داخل
الدولة و خارجها والقادرين عىل تقديم حلول متكاملة يف الصيانة
واإلصالح والعمرة وفقاً ألفضل املامرسات العاملية وتبادل الخربات
معهم مبا يعود بالفائدة عىل الطرفني.
ومن جهته أكد محمود حسني العضو املنتدب لرشكة" فالكون
"للطريان أهمية التعاون الذي يجمع بني رشكتني إماراتيتني عىل
مستوى عا ٍل من الخربة يف مجال صيانة وإصالح الطائرات األمر الذي
سيؤثر إيجاباً عىل تطوير وتحسني إمكانات الرشكتني ويساهم يف
االرتقاء بجودة الخدماتاملقدمة للعمالء داخل الدولة وخارجها.

