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مليارات درهم قيمة صفقات المعرض 4.971
في اليوم األول
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هزاع بن زايد يفتتح معرض الدفاع 

البحري »نافدكس« 2019

محمد بن راشد ومحمد بن زايد
يشهدان افتتاح معرض »آيدكس 2019«

‹03

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه هللا« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة مراسم االفتتاح الرسمي لفعاليات معرض 
ومؤتمر الدفاع الدولي » آيدكس« بدورته الـ 14 على 
أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض والذي يقام 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 

للقوات المسلحة »حفظه هللا«.
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ملعرض  الرسمي  املتحدث  الحساين،  خميس  محمد  ركن  العميد  أعلن 
»آيدكس« عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 4 مليارات و971 مليون 
اليوم األول من فعاليات معريض »أيدكس« و«نافدكس« 2019،  خالل 

توزعت العقود املربمة عىل 15 رشكة عاملية و18 رشكة محلية.
وأشار الحساين إىل إن القيمة اإلجاملية للصفقات املربمة مع الرشكات الخارجية، 
بلغت 3.867 مليارات ردهم، تضمنت التعاقد مع رشكة »راثيون« األمريكية، 
بقيمة 1.307 مليار درهم، ورشكة »جوينت ستوك« الروسية، بقيمة 45.922 
مليون، إىل جانب التعاقد مع رشكة »رمييتال« السويرسية، لتقديم املعاونة 
الفنية، بقيمة 6.836 مليون درهم، ورشكة »نكسرت سيستم« الفرنسية، بقيمة 
193.500 مليون درهم، ورشكة »سفران« الفرنسية لإللكرتونيات، بقيمة 86 

مليون درهم، وكذلك رشكة »تالس« الفرنسية، بقيمة 6.062 مليون درهم.
كام تضمنت الصفقات التعاقد مع رشكة »هانوا« الكورية، بقيمة 50.320 

مليون درهم، ورشكةEOS االسرتالية للدفاع، بقيمة 1.162 مليار درهم.
لرشاء  والتطوير،  للتصميم  الثاين  عبدالله  امللك  مركز  مع  التعاقد  وتم 
إىل  باإلضافة  درهم،  مليون   204.857 بقيمة  تدريبية،  وقذائف  صواريخ 
 38.700 بقيمة  األملانية،    Rheinmrtalll Electronic رشكة  مع  التعاقد 
درهم،  مليون   404.030 بقيمة  األمريكية،  لوكهيد  ورشكة  درهم،  مليون 
 Paramount ورشكة هيسكو األمريكية، بقيمة 77.004 مليون درهم، ورشكة
 ORDANCE رشكة  مع  والتعاقد  درهم،  مليون   10.284 بقيمة   ،logistic

FACTORY الهندية، بقيمة 127.086 مليون درهم.
املوقعة  العقود  قيمة  أن  إىل  الحساين  محمد خميس  ركن  العميد  وأفاد 
حيث  درهم،  مليارات   1.104 يقارب  ما  إىل  وصلت  املحلية،  الرشكات  مع 
هالل،  بن  ورشكة  درهم،  مليون   4.210 بقيمة  فهد،  رشكة  مع  التعاقد  تم 
 Emirates Shooting بقيمة 15 مليون درهم، إىل جانب التعاقد مع رشكة
Equipment، بقيمة 3.600 مليون درهم، ورشكة   IGG، بقيمة 95 مليون 
الكيميايئ  الدفاع  لصالح  املركزي  املخترب  أجهزة  لصيانة  عقد  وتوقيع  درهم، 
بقيمة 5 مليون درهم، والتعقد مع رشكة النمر، بقيمة 7.759 مليون درهم، 
درهم،  مليون   19.120 بقيمة  تدريب،  أجهزة  لرشاء   Bermuda ورشكة 
ورشكة  درهم،  مليون   56 بقيمة   ،Emirate General Transport ورشكة 
Knowledge Point   لتوفري كادر برشي متخصص، بقيمة 239 مليون درهم.

مليون   41.656 بقيمة  انرتناشونال،  كركال  أيضا مع رشكة  التعاقد  وجرى 
مليون   300 بقيمة  عسكرية،  مالبس  وتوريد  لرشاء   IGG ورشكة  درهم، 
درهم، ورشكة Rohde& Schwar  لتقديم املساندة الفنية، بقيمة 25 مليون 
درهم، ورشكة Trust، بقيمة 6.200 مليون درهم. وبدوره، قال العقيد الركن 
البحري »  الدفاع  باسم معرض  الرسمي  املتحدث  الذهيل،  بحري فهد نارص 
لرشاء  السفن  لصناعة  الفتان  رشكة  من  كل  مع  التعاقد  تم  أنه  نافدكس«، 
سفن، بقيمة 55.521 مليون درهم، ورشكة Deena Shipping  لرشاء سفينة 
تدريب، بقيمة 99.171 مليون درهم، باإلضافة إىل رشكة خالد فرج لتقديم 

خدمات النقل، بقيمة 9.855 مليون درهم.

بقلم:
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير

 تتمة الصفقات

إىل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  يف  الدفاعية  الصناعات  تستند 
الركائز الصلبة التي أرىس دعامئها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما أسس لبناء مؤسسة عسكرية وطنية 

تضطلع بكل األدوار املنوطة بها يف الدفاع عن الوطن.

زيارة  عىل  الخارجية  زياراته  خالل  حريصاً  زايد  الشيخ  كان  لقد 
عىل  قرب  عن  لالطالع  فقط  ليس  الخارج،  يف  العسكرية  املصانع 
عسكري  تقني  تطور  من  متلكه  مبا  العاملية،  التسليح  منظومات 
التسلح وفق تخطيط علمي مدروس،  أنظمة  للحصول عىل أحدث 
بناء  يف  املتقدمة  الدول  خربات  من  االستفادة  أهمية  إلدراكه  وإمنا 

قاعدة من الصناعات الدفاعية الوطنية أيضاً.

املواطن،  البرشي  العنرص  يف  االستثامر  عىل  زايد  الشيخ  عمل  لهذا 
باعتباره ركيزة الصناعات الدفاعية، سواء من خالل تأهيل املنتسبني 
للقوات املسلحة والعمل عىل امتالكهم مختلف املهارات الالزمة، أو 
األكادمييات  يف  للدراسة  املواطنني  من  كبري  عدد  ابتعاث  من خالل 
العاملية والجامعات العسكرية املتميزة يف دول العامل أجمع أو من 
الدولية  الرشكات  كربى  يف  للمواطنني  التدريب  فرص  توفري  خالل 

العاملة يف مجال الصناعات الدفاعية.

كام كان الشيخ زايد ميتلك رؤية استرشافية ثاقبة ألهمية بناء قاعدة 
من الصناعات الدفاعية الوطنية املتطورة، باعتبارها رضورة لتعزيز 
وركيزة  ناحية،  من  االمارات  لدولة  املسلحة  للقوات  الردع  قوة 
لتحديث القوات املسلحة من ناحية ثانية، ولهذا يحسب له أنه وضع 
قادرة  اآلن  باتت  التي  الوطنية،  الدفاعية  للصناعات  القوية  األسس 
عىل مواكبة أحدث التقنيات املستخدمة يف العامل، ومنافسة نظرياتها 

عاملياً واقتحام املزيد من األسواق الجديدة يف يف األسواق الدفاعية.

yas.adc@gmail.com
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اإلمارات  لدولة  الوطني  بالسالم  االحتفال  واستهل 
العربية املتحدة بعدها شكلت مجموعة من الطائرات 
وقدمت  االحتفال،  سامء  يف  اإلمارات  علم  العسكرية 
فرقة الفنون الشعبية لوحة تراثية، تالها عرض موسيقي 
العسكرية  األوكسرتا  فرقة  به  قامت  السالح  باستخدام 

لجمهورية أرمينيا نالت إعجاب واستحسان الحضور.
عسكرية  لعملية  سيناريو  تقديم  جرى  بعدها 
الربية  العسكرية  الوحدات  وهمية شارك فيه عدد من 
عسكرية  تقنيات  فيها  استعملت  والبحرية  والجوية 
تحقيق  من  ومنعه  للعدو  للتصدي  متطورة  وأمنية 
ميليشيات  لقيام  وهميا  سيناريو  وتضمن  أهدافه 
مسلحة باالستيالء عىل قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب 
تجهيزات  امليليشيات  هذه  ومتتلك  ألغام  مستودع  من 
عسكرية خطرية كام تقوم بتهريب األسلحة عن طريق 
البحر ويتم تخزينها يف شبكة أنفاق تحت األرض متصلة 

مبنطقة إطالق صواريخ بعيدة املدى .
وتستخدم القوات املسلحة الصديقة تقنيات حديثة 
االصطناعي  والذكاء  االفرتايض  بالواقع  معززة  ومتطورة 
لتحديد  الصناعية  األقامر  عرب  واتصاالت  والروبوتات 

موقع وتحرك امليليشيات .
وتقوم وحدات مختلفة من القوات الربية والبحرية 
والجوية والقوات الخاصة واألمنية بعمل منسق ومتزامن 
للتعامل مع امليليشيات وإحباط أي تقدم عدواين خطري 
يشكل خطرا  تهديد  إىل  تتطور  أن  قبل  وكفاءة  برسعة 
عىل املنطقة، كام تقوم بالسيطرة عىل أسلحة امليليشيات 
وتقديم  واالستقرار  األمن  وإعادة  ومعداتهم  وآلياتهم 

الدعم الطبي واإلنساين لقاطني املنطقة.

 تتمة

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان 
افتتاح معرض »آيدكس 2019«



5

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
 “ الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  تفقدية  بجولة 

آيدكس 2019 “ بدورته الــ 14.
الرشكات  أجنحة  الجولة عددا من  وزار سموه خالل 
تعرض  التي  و  الفعاليات  املشاركة يف  والدولية  الوطنية 
من  الدفاعية  الصناعات  قطاع  إليه  توصل  ما  أحدث 
فرص  توفري  جانب  إىل  متطورة..  ومعدات  تكنولوجيا 
كربيات  و  املشاركة  الجهات  مختلف  بني  رشاكات  عقد 

الرشكات العاملية املتخصصة يف القطاع.
عىل  الرشكات  و  الدول  ممثيل  من  سموه  وتعرف 
التصنيع  وابتكارات  منتجات  وأهم  أجنحتها  معروضات 
دفاعية  تكنولوجية  أنظمة  من  والعسكري  الدفاعي 
الوطنية  الرشكات  إليه  توصلت  ما  آخر  تجسد  متطورة 

والعاملية.
مؤسسة  من..  كل  أجنحة  سموه  جولة  وشملت 
اإلمارات العامة للصناعات الدفاعية ومجموعة “تاليس“ 
الفرنسية لصناعات الطريان والدفاع ومجموعة رشكات “ 
سافران “ الفرنسية املتخصصة يف صناعة معدات الطريان 
ورشكة “ يب أيه إي سيستمز “ السعودية ورشكة اليرتونيكا 
الصواريخ  بصناعة  املتخصصة   “ ايه  ام يب دي   “ ورشكة 
انتاج وتطوير  الفرنسية املتخصصة يف  نافال “  ورشكة “ 

أنظمة بحرية ورشكة “ هالكون لألنظمة “.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  أن  املناسبة..  بهذه  نهيان 
يف  املختصة  املعارض  أكرب  و  أهم  أحد  يعد  آيدكس”   “
يف  العسكرية  التكنولوجيا  وأنظمة  الدفاعية  املجاالت 
املتميزة  الدولية  املكانة  يجسد  أنه  إىل  مشريا  العامل.. 
التي تحظى بها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تنظيم 
واستضافة الفعاليات الدولية وفق أعىل املعايري العاملية.

ونوه سموه إىل املشاركة الواسعة للجهات و الرشكات 
أنحاء  كل  من  والعسكرية  الدفاعية  باملجاالت  املختصة 
املختصني  بني  النظر  ووجهات  الخربات  لتبادل  العامل 

األمن والدفاع  القرار واملعنيني مبجاالت  والخرباء وصناع 
التي  العديدة  والتحديات  املخاطر  مواجهة  لبحث 
الدفاع  رشكات  بني  الحوار  إىل  إضافة  العامل..  يشهدها 
والحكومات حول أفضل سبل التعاون وتعزيز القدرات 

الدفاعية للدول املختلفة.

عاملية  منصة  يوفر   “ آيدكس   “ إن  سموه  وقال 
أحدث  لعرض  الدفاع  مبجاالت  املختصة  للرشكات 
عىل  اإلطالع  للمعنيني  ويتيح  العسكرية..  منتجاتها 
مدارس  إىل  تنتمي  التي  الجديدة  الدفاعية  التوجهات 

عسكرية مختلفة يف العامل.

محمد بن زايد يقوم بجولة في معرض 
»آيدكس 2019«
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افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي معرض الدفاع البحري« 
نافدكس » 2019 الذي يقام بالتزامن مع معرض و مؤمتر 
الدفاع الدويل » آيدكس » 2019 الذي انطلقت فعالياته 

اليوم يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 
وقام سموه بجولة يف املعرض تفقد خاللها عددا من 
الذي  املعرض  يف  املشاركة  البحرية  العسكرية  القطع 
دولة   23 من  عارضة  رشكة   100 من  أكرث  فيه  تشارك 
الفرقاطات  البحرية ما بني  بتشكيلة متنوعة من القطع 
سفن  إىل  إضافة  الجنود  نقل  وسفن  اإلمداد  وسفن 
عمليات قنص األلغام البحرية وسفن الدوريات البحرية 

والسواحل. 
نهيان عددا من  زايد آل  الشيخ هزاع بن  وزار سمو 
الرشكات العارضة وتعرف من ممثليها عىل أهم القطع 
البحرية وأحدث ما أنتجته من تكنولوجيا وبرامج بحرية 

متطورة. 
وممثيل  العارضني  مع  األحاديث  سموه  وتبادل 
يف  وأهميته  املعرض  خالل  مشاركاتهم  حول  الرشكات 
الخربات والتجارب مع بقية املشاركني والعارضني  تبادل 

يف إنتاج املنظومات العسكرية واألمنية. 
أهمية  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ هزاع  أكد سمو  و 
إضافية  منصة  »نافدكس«  البحري  الدفاع  معرض 
ملتقى  يف  املتطورة  ومعداتها  البحرية  األنظمة  لعرض 
البحري  القطاع  أن  إىل  مشريا   .. مميز  عاملي  صناعي 
متسارعا  تطورا  يشهد  اآلخرى  القطاعات  من  كغريه 
املتقدمة  والتكنولوجيا  الحديثة  االبتكارات  حيث  من 
عىل  مستمر  إطالع  عىل  البقاء  للمهتمني  يتيح  ومبا 
التطورات والتقنيات املستخدمة يف املنظومات  أحدث 
مجاالت  يف  الخاصة  واألجهزة  واملعدات  العسكرية 

الدفاع البحري. 
التي  اإلماراتية  الدفاعية  بالصناعات  سموه  وأشاد 
برئاسة  الحكيمة  القيادة  دعم  بفضل  وتتطور  تنمو 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الشيخ  السمو  متابعة صاحب  و  الله«  الدولة »حفظه 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة.
Your worldwide 
training partner 
of choice

milsim@cae.com
 @CAE_Defence

cae.com/defence-security
 @CAE_Defence CAE

Who is the world’s most experienced 
training provider for RPA aircrews?
CAE is the world’s most experienced training provider for remotely 
piloted aircraft (RPA) aircrews, including providing the UAE Air Force 
with comprehensive academic, simulator, and live-flying training for 
the RQ-1E Predator.  

Learn more about our capabilities to help train RPA aircrews and see a demo 
of RPA desktop trainers at CAE’s booth (01-A21) during IDEX.

تعترب رشكة CAE املزّود األكرث خربة يف العامل يف مجال التدريب عىل قيادة الطائرات املوّجهة عن بعد 

(RPA)، مبا يف ذلك تزويد القوات الجوية اإلماراتية بخدمات شاملة للتدريب األكادميي واملحاكاة والطريان 
الحّي لطائرة RQ-1E بريداتور.

ملعرفة املزيد حول قدراتنا يف مجال تدريب طواقم الطائرات املوّجهة عن بعد، وملشاهدة عرض تجريبي ألنظمة 

التدريب املكتبية للطائرات املوّجهة عن بعد، تفّضلوا بزيارة جناح CAE رقم (A21-01) يف معرض آيدكس.

هزاع بن زايد يفتتح معرض الدفاع البحري »نافدكس« 2019
 تتمة
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ملعرفة املزيد حول قدراتنا يف مجال تدريب طواقم الطائرات املوّجهة عن بعد، وملشاهدة عرض تجريبي ألنظمة 
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اجندتها  يوجد عىل  انه   «  CAE« قالت رشكة  
التدريبية العديد من الربامج والورش التعليمية 
الطائرات  عىل  العاملني  تدريب  تستهدف  التي 
بأن  نفسه  الوقت  يف  مشرية  بعد،  عن  املسرية 
ورش  تنظيم  عىل  عام  كل  يف  ترشع  الرشكة 
ألف   220 من  أكرث  منها  يستفيد  تدريبية، 
متدرب من أفراد الطريان العسكري واملدين، من 

بينهم 135 ألف طيار.
ومن جانبه سلط إيان بيل، نائب رئيس رشكة 
CAE واملدير العام ملنطقة الرشق األوسط وآسيا 
الرشكة،  مسرية  عىل  الضوء  الهادئ  واملحيط 
والتطورات التي شهدتها خالل السنوات املاضية، 
أنظمة  مجال  يف  الرائدة  الرشكاء  ضمن  لتصبح 
محاكاة الطريان يف البيئة التجارية والدفاعية عىل 

حد سواء.
املاضية،  الخمس  السنوات  مدى  عىل   : وأفاد 
عىل  والرتكيز  للتحول  اسرتاتيجية  الرشكة  اقرت 
مجاالت التدريب وتطوير املوراد البرشية العاملة 

لديها دور   CAE الطريان، الفتا إىل أن يف مجال 
فعال وكبري يف املنطقة، حيث تعكف عىل مستوى 
دولة اإلمارات يف تدريب وتطوير أطقم الطائرات 

.)RPA( املسرية عن بعد
الدفاع، فان الرشكة تتوىل  وتابع: أما يف قطاع 
وتزويدها  التدريبية،  واملعدات  األنظمة  تجهيز 
تدريبية  منظومة  لبناء  الالزمة  القدرات  بكافة 
عىل مستوى عايل من الكفاءة وفق اعىل املقايس 
الرشكة  بان  نفسه  الوقت  يف  موضحاً  العاملية، 
تحرص عىل تقديم برامج تدريبية شاملة تتناول 

كافة الجوانب التقنية والفنية. 
كلية  مع  بالتعاون  تعكف  الرشكة  بان  وبني 
دورات  تقديم  عىل  الجوية،  زايد  بن  خليفة 
بعد  عن  املسرّية  الطائرات  أساسيات  يف  دراسية 
تم  االستشعار، حيث  أجهزة  ومشغيل  للطيارين 
األساسيات،  هذه  حول  أساسيتني  دورتني  إنجاز 
مايو  شهر  خالل  ثالثة  دورة  عقد  سيتم  فيام 

املقبل.

CAE تقدم حزمة من الحلول التدريبية الشاملة

220 ألف متدرب من أفراد 
الطيران العسكري والمدني 

يستفيدون من الورش التدريبية
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دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  معايل محمد  استقبل 
املسؤولني  و  الدفاع  وزراء  من  عددا  الدفاع  لشؤون 
الذي   2019 آيدكس  معرض  ضيوف  العسكريني 

انطلقت فعالياته اليوم.
بحضور  آيدكس  مبعرض  مبكتبه  معاليه  استقبل  فقد 
 " الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  سامل  مطر  سعادة 
وزير  رافكوف  أندريا  الفريق  معايل   " حده  كال عىل 
رومان  غولوفتشينكو  ومعايل  البيالرويس  الدفاع 
الصناعات  للجنة  الدولة  وزير  الكساندروفيتش 
داريوساك  جينفيف  ومعايل  بيالروسيا  يف  العسكرية 
ومعايل  الفرنسية  الدفاع  لوزارة  الدولة  وزيرة 
املكلف  املغريب  الدفاع  وزير  لوديي  عبداللطيف 
التونيس،  الدفاع  وزير  الزبيدي  عبدالكريم  ومعايل 
الوزراء  رئيس  نائب  جوماغالييف  عسكر  ومعايل 
وأنجلو  الكازاخستاين  العسكرية  الصناعات  ووزير 

توفالو وكيل وزارة الدفاع اإليطايل.
التعاون  بعالقات  أشاد  و  بالضيوف  معاليه  رحب  و 

أشاد  فيام  بلدانهم  و  اإلمارات  دولة  بني  القامئة 
مهنئني  تنظيمه  ومستوى  آيدكس  مبعرض  الضيوف 

بذكرى اليوبيل الفيض للمعرض.
جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون وسبل 

وجهات  وتبادل  الدفاعي  املجال  يف  خاصة  تعزيزها 
النظر حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

حرض اللقاءات عدد من كبار الضباط، واملسؤولني يف 
وزارة الدفاع وأعضاء الوفود املرافقة للضيوف.

صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 
الدفاع  مبعرض  مبكتبه  الربية  القوات  قائد  العامري 
الدويل " آيدكس ٢٠1٩ " معايل جيونغ كيو نغدو وزير 

الدفاع الوطني الكوري والوفد املرافق له.
العسكري  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
البلدين  بني  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  والسبل 

الصديقني.
العامري بجولة عىل عدد  اللواء  إىل ذلك قام سعادة 
 " الدويل  الدفاع  معرض  يف  املشاركة  األجنحة  من 
ما  وأحدث  معروضاتها  عىل  "للتعرف   2019 آيدكس 

وصلت إليه رشكات التصنيع العسكري.

البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع عدد من ضيوف آيدكس 2019

قائد القوات البرية يستقبل وزير الدفاع الوطني الكوري
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استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، 
رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف معرض الدفاع 
الدويل " ايدكس 2019. جرى خالل اللقاءات استعراض 
عالقات التعاون التي تربط بني دولة اإلمارات والدول 
العسكرية  بالشؤون  الصلة  ذات  خاصة  الضيوف 
والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة 

املشرتكة. كام تم تبادل األحاديث حول أهمية تنظيم 
ويف  عامليا  املتخصصة  الدفاعية  املعارض  هذه  مثل 
"ايدكس"  الدويل  الدفاع  معارض  سلسلة  مقدمتها 
لشؤون  العاملية  امللتقيات  أهم  أحد  باعتبارها 
الدفاعية  للمعرفة  مهام  ومصدرا  والتسليح،  الدفاع 
العارضني واملشاركني  أعداد  تزايد  والعسكرية يف ظل 

تواجد  جانب  إىل  الرفيعة،  التقنية  الصناعات  ذوي 
حشد من صناع القرار واملختصني واملهتمني يف شؤون 
معرض  لهم  يوفر  الذين  السالح  ومنظومات  الدفاع 
الدفاع الدويل "ايدكس" منصة مهمة لطرح النظريات 
املستجدات  آخر  عىل  والتعرف  الحديثة  العسكرية 

املتعلقة بالعلوم العسكرية العاملية.

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع 
الجوي، يف مكتبه مبعرض أيدكس، كالً عىل حدة معايل جيونج كيونغدو وزير الدفاع 
الوطني الكوري و الفريق اول اينزو فيتشاريل رئيس أركان الدفاع االيطايل وسعادة 
حسني بجيس السفري االندونييس لدى الدولة و السيدة هايدي غرانت مدير وكالة 
مساعد  زاكرسيك  جنيفر  و  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الدفاع  تكنولوجيا  امن 
اول لوزير الدفاع االمرييك. وتم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنايئ والسبل 
جانب  إىل  الصديقة،  الدول  وهذه  اإلمارات  دولة  بني  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة 
بنجاح معرض  الضيوف  املواضيع ذات االهتامم املشرتك. وأشاد  مناقشة عدد من 

»آيدكس«، وما تضمنه من فعاليات متميزة.

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل 
نهيان، قائد القوات البحرية، مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس 
2019 " يف قيادة القوات البحرية كال عىل حدة معايل الفريق الركن 
بحري فهد عبدالله الغفييل قائد القوات البحرية امللكية السعودية و 
معايل جيونغ كيو نغدو وزير الدفاع الوطني الكوري و  السيد أنتونيو 

.MBDA بوفيه مدير عام رشكة
وتم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار ضباط القوات البحرية 
من  عدد  ومناقشة  التعاون  أوجه  استعراض  الزائرة  الوفود  وأعضاء 

املواضيع العسكرية املشرتكة.

رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عددا من ضيوف ايدكس

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 
يستقبل عددا من ضيوف ايدكس

قائد القوات البحرية يستقبل 
عددا من ضيوف معرض آيدكس
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بسالسة  تتم  الشاشات  ترقية  عملية  أن  وقال 
الحايل   HUD الـ  بحيز  النظام  دمج  خالل  من 
يف  تغيريات  أي  ادخال  دون   ،F-16 طائرات  يف 

الطائرات أو متديدات.
تصميم  عند  راعت  الرشكة  أن  أىل  وأشار 
الضويئ  املحرك  بتقنية  تزويدها   HUD شاشات
BAE Systemsبهدف  من    )DLE( الرقمي 
الفاعلية يف أداء املهام، وهي عبارة عن  تحقيق 
لـشاشات  كهروضوئية  إلكرتونية  رقمية  ترقية 
يف  التقليدية،موضحاً  التناظرية  الرأسية  العرض 
الوقت نفسه بأن التطوير سيعمل عىل شاشات 

.CRT العرض
الداعمني  من  “نحن  رافلر:  س.  كيفني  وقال 
بتوفري  سنقوم  لذا   ،60 بلوك  لنظام  الرئيسيني 
الطائرة،  داخل   )DLE( بتقنية   HUD شاشات 
نحصل  حتى  جديًدا  إلكرتونيًا  نظاًما  وضعنا  وقد 
مضيفاً  متاًما،  جديدة   HUD عرض شاشات  عىل 
بأن النظام سيحل محل النظام التناظري لألسطول 

باستخدام تقنية رقمية متقدمة.
وتابع : “من املعروف أن النظام الرقمي يضمن 
موثوقية تعادل عىل األقل أربعة أضعاف موثوقية 
األنظمة التناظرية القدمية، يف ظل تتميز شاشات 
يف  مشاهدتها  ميكن  عالية  وضوح  HUDبدرجة 
الستيعاب  مصممة  وهي  الطريان،  أحوال  كافة 
املحرك  تقنية  دمج  املستقبلية. وميكن  التطورات 
الضويئ الرقميDLE بسالسة يف أنظمة الطائرات 
الحالية، مام يقلل من الحاجة إىل الكبالت املُْكلفة 

وعمليات تغيري الحواسيب.
بأن   ،C4ISRاألعامل ألنظمة تطوير  مدير  وبني 
رشكة BAE Systems هي احدى الرشكات الرائدة 
مدى  العرضHUDعىل  شاشات  وإنتاج  تطوير  يف 
أكرث من 60 عاًما، وهذا مركز تم اكتسابه من خالل 
واالبتكار، مشرياً  التكنولوجيا  املستمر يف  االستثامر 
شاشة   15,000 من  أكرث  أنتجت  الرشكة  أن  أىل 
عرض رأسية تعمل يف أكرث من 50 نوًعا مختلًفا من 
الطائرات يف أكرث من 50 دولة حول العامل. ويشمل 
ذلك بعض أكرث الطائرات العسكرية تطوراً وتطلباً، 
 F-16 و   Eurofighter Typhoon طائرة  مثل 

.F-22 Raptor و Fighting Falcon
قدراتها  الرشكة  تعرض  ذلك،  عىل  وعالوة 
الكبرية يف مجال متييز هوية الصديق من العدو 
)IFF(. وتسهم منتجاتها املتطورة يف متكني 
الصديقة  القوى  تحديد  من  املقاتالت 
واتخاذ قرارات قامئة عىل معرفة ووعي 
استخدام  وميكن  الحرجة.  املواقف  يف 
القامئة  املنصات  عىل   IFF تكنولوجيا 
والجديدة والناشئة مبا يف ذلك املركبات 
الجوية غري املأهولة والسفن والطائرات 
الثابتة  األجنحة  ذات 

واملروحيات.

ملتزمة بالترقية والتحديث
BAE SYSTEMS

   Lockheed في معرض “آيدكس” على اختيارها من قبل شركةBAE Systems  ينصّب تركيز شركة
Martinلتحديث شاشات العرض الرأسية )HUD( على متن طائرات F-16. وقد تحدث مجلة “درع 

الوطن” إلى كيفين س. رافلر، مدير تطوير األعمال ألنظمةC4ISR ، لدىBAE Systems، عن مزايا 
.BAE Systems من )DLE( بتقنية المحرك الضوئي الرقمي HUD شاشات
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تقنية تحقق فاعلية في 

أداء المهام القتالية
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يف 11 يوليو، 2018 أصبحت MQ-9B أول طائرة مسرية عن بعد، متوسطة االرتفاع، 
طويل التحمل )MALE( إلمتام رحلة عرب املحيط األطليس، عندما هبطت يف مطار 
مركز  من  الرحلة  انطلقت  املتحدة.  اململكة  جلوسيسرتشاير،  يف   RAF Fairford
الواليات  داكوتا،  نورث  فوركس،  غراند  يف  والتدريب  الطريان  الختبار   GA-ASI

الهبوط يف  بأكملها، مبا يف ذلك  الرحلة  تنفيذ  األمريكية، وتم  املتحدة 
جلوسيسرتشاير، باستخدام وصلة بيانات القمر الصناعي خارج 

خط البرص )BLOS( من الواليات املتحدة.
باإلضافة إىل اململكة املتحدة والواليات املتحدة، 

GA- أنظمة  وفرنسا  إيطاليا  مثل  دول  متتلك 
تقوم  وكذلك  طائراتها،  ASI MQ-9A ضمن 

 Predator اإلمارات العربية املتحدة بتشغيل
RPA. وقد قدمت كل من إسبانيا وهولندا 
طلبية ألنظمة MQ-9، واملباحثات جارية 

مع العديد من الدول األخرى.
بنية  من   MQ-9B الطائرة  وتستفيد 
القدمية،   MQ-9A لطائرة  الناضج  النظام 

قامت  طريان  ساعة  مليوين  عن  يزيد  وما 
التحسينات  إدماج  مع  الطائرة،  تلك  به 

الصناعية  املهام، والخربات  التي تدعم قدرات 
املقيد  غري  الوصول  يف  املتمثل  وهدفها  العاملية، 

إىل املجال الجوي الوطني والدويل.
مثة 9 نقاط تعليق خارجية عىل MQ-9B توفر إمكانية 

تعديل يف الشكل غري مسبوقة لتلبية متطلبات املهام املتنوعة. 
لالستخبارات  األسايس  نظامها  يف  مجهزة  النظامية   SeaGuardian و 

الحمراء  باألشعة تحت   / استشعار كهروضويئ  بجهاز   )ISR( واملراقبة واالستطالع
)EO / IR( عايل الوضوح، ورادار بحري متعدد األوضاع بنسبة 360 وعايل األداء 

لدعم مهام الدورية واملراقبة البحرية.

بحري،  ميل   SeaGuardian 6000 بعد  عن  املسرية  الطائرة  مدى  يتجاوز 
بقدرة تحمل تفوق 40 ساعة. يف هذا السياق، قال جيم تومسون، نائب الرئيس 
أجرت  »لقد   :GA-ASI رشكة  لـدى  الدولية  االسرتاتيجية  للتنمية  اإلقليمي 
GA-ASI رحالت طريان لطائرة MQ-9B ملدة 48.2 ساعة واستهلكت 2721 
الحصول عىل  بذلك  »تم  وأضاف:   .»2017 مايو  يف  الوقود  من  كغ 
تعترب  ولذا  أقل،  تشغيل  بتكلفة  التحمل  قدرة  من  املزيد 
SeaGuardian مناسبة بشكل مثايل لتكميل طائرات 
الدوريات البحرية املأهولة يف إجراء مراقبة بحرية 

واسعة باملنطقة«.
أجهزة  أحدث   SeaGuardian تضم 
لها  مثيل  ال   ISR قدرات  مع  استشعار 
التشغيلية  البيئات  من  واسعة  ملجموعة 
خارج  للعمل  قابلة  وهي  والتهديدات. 
نطاق خط البرص )BLOS( عىل ارتفاعات 
تزيد عن 40000 قدم ويف ظروف جوية 
بتوفري   MQ-9B تتميز  كام  قاسية، 
بالتقنية  يعمل  الكاملة  بالحركة  فيديو 
الحمراء  تحت  الكهروبرصية/األشعة 
الفتحة  ذي  بالرادار  والتصوير   ،)EV / IR(
لألهداف  مؤرش  وبيانات   ،)SAR( االصطناعية 
األرضية املتحركة )GMTI( التي تحدد التهديدات 
بالطائرات.  اإلرضار  دون  بعيد  مدى  من  آنياً  املحتملة 
متعدد  بحري  بحث  برادار  املنصة  تزويد  أيضاً  وميكن 
التعرف  انقالب ضويئ اصطناعي )ISAR( ونظام  األوضاع ورابط ذي 
األوتوماتييك )AIS( الذي يوفر بحثًا بحريًا عريًضا )MWAS( ويسمح بالتعرف 
عىل اعرتاض األهداف البحرية. هذه القدرات البحرية حاسمة ملواجهة التهديدات 

البحرية قبل أن تسبب أية أرضار. 
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 General 9 من  شركةB SkyGuardian-MQ هي النسخة البحرية من SeaGuardian
Atomics Aeronautical Systems، Inc. )GA-ASI(. تعتبر 9B-MQ أكثر الطائرات المسيرة 
عن بعد )RPA( في العالم، وقد تم اختيارها بوصفها الطائرة المسيرة عن بعد الوحيدة 

للقوات الجوية الملكية البريطانية تحت اسم Protector RG Mk1، ولدولة بلجيكا أيضًا.

SEAGUARDIAN
معلومات استخباراتية ومراقبة واستطالع بحرية مستمرة
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وتبدي رشكات الدفاع واألمن استجابة رسيعة، وتربز 
رشكة ليوناردو Leonardo كرائدة يف مجال مكافحة 
بأن  تفيد  التي  التقارير  بعد  طيار  بدون  الطائرات 
نظام ›Falcon Shield‹ التابع للرشكة قد تم جلبه 
عندما  لندن  يف  وهيرثو  جاتويك  مطارات  لتأمني 
استُهدفا من طائرات بدون طيار يف ديسمرب ويناير. 
جيوفاين  إىل  الوطن«  »درع  مجلة  تحدثت  وقد 
 Leonardo يف  اإللكرتونيات  قسم  من  فيوالنتي 
التقنيات  أحدث  استخدام  كيفية  عىل  للتعرف 
من  األخرى  الحساسة  واملناطق  املطارات  لحامية 

تهديد الطائرات بدون طيار.

الطائرات  بشأن  قلقني  نكون  أن  علينا  يتعني  ملاذا 
بدون طيار؟

أوالً، عند الحديث عن الطائرات بدون طيار، واملعروفة 
أيًضا باسم األنظمة الجوية املسرية UAS، من املهم أن 
نتذكر أنها أداة ميكن استخدامها للخري وللرش. وتعترب
الطائرات  إنتاج  يف  عاملياً  رائداً  الواقع  Leonardo يف 
املخصصة ملهام  لدينا   Falco عائلة بدون طيار؛ مثل 
مفيدة مثل مراقبة الحدود. عىل سبيل املثال، تشارك 
Falco اآلن يف مهمة مراقبة إنسانية مع األمم املتحدة 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.
والتي  تجارياً  املتاحة  طيار  بدون  الطائرات  لكن 
بشكل  متاحة  أيضا  أصبحت  اليوم،  أرخص  هي 
متزايد لعامة الجمهور. وهذا بالطبع يعني أن هناك 
فرصة كبرية ومتنامية ألن يتم إساءة استخدامها. ما 
املُْكلِفة ملطاري  اإلغالقات  إىل  تنظر  أن  عليك سوى 
غاتويك وهيرثو يف لندن يف ديسمرب ويناير، وتوقف 
الرحالت الجوية يف مطار ديب منذ بضعة أيام، وكلها 
ناتجة عن مشاهدات الطائرات بدون طيار يف املجال 
ليست  هذه  أن  برسعة  وستدرك  للمطار،  الجوي 
أي  ويف  مطار  أي  يف  تحدث  قد  بل  خاصة،  حاالت 

وقت تقريباً.
فقامت  التهديد  هذا   Leonardo أدركت  لقد 
تحد  التي  املستقبلية  األنظمة  من  مجموعة  بتطوير 
من نشاط الطائرات بدون طيار وتعزز األمن. وتسمى 
طيار  بدون  للطائرات  مضادة  أنظمة  األنظمة  هذه 

IC- )أنظمة  أو  املتكاملة«(   Counter-UAS«(
يف  بالفعل  فهي  املنافسة،  للمنتجات  وخالفاً   .)UAS

الخدمة لدى القوات املسلحة اإليطالية والربيطانية.

ما الذي يتضمنه النظام املضاد للطائرات بدون طيار 
C-UAS من Leonardo؟

املضادة  األنظمة  تقنية  يف  أنه  مالحظة  املهم  من 
واحد  حل  يوجد  ال   C-UAS طيار  بدون  للطائرات 
صحيح مبفرده، وليس مثة نظام سحري. لقد الحظنا أن 
املنافسني يقدمون أنظمة C-UAS ذات »مقاس واحد 
يناسب الجميع«، لكننا يف Leonardo نعتقد أن هذا 
ليس فعاالً؛ ألن كل سيناريو مختلف، سواء كنت تدير 
مطاًرا أو تحمي قاعدة عسكرية أو حتى إدارة حدث 

كبري مثل األوملبياد.
هذا هو السبب يف أن أنظمة C-UAS من ليوناردو 
والتطوير،  للتعديل  وقابلة  معيارية  وحدات  هي 
نحن  الواقع،  يف  املفتوحة«.  »البنية  نهج  باستخدام 
قادرون عىل مساعدة أحد العمالء يف اختيار مزيج من 
املستشعرات واملستجيبات املناسبة للسيناريو املحدد 
املثىل  االستجابة  ذلك  يوفر  بحيث  والحالة،  ل  واملشغِّ

للتهديد.

 Leonardo من   IC-UAS تقنية  اختار  الذي  من 
حتى اآلن؟

جدواها  أثبتت  أنظمتنا  إن  أقول  أن  جًدا  يسعدين 
القوات  من  كل  لدى  التشغيل  خالل  من  فعليًا 
املسلحة الربيطانية واإليطالية. وستشاهد أنه أُبلغ عن 
استخدام Falcon Shield من قبل سالح الجو املليك 
الربيطاين لدعم عمليات مكافحة الطائرات بدون طيار 
يف مطار لندن جاتويك )ديسمرب 2018( ومطار هيرثو 
 IC-UAS يناير 2019(. كذلك يوجد نظام( لندن  يف 
معدات  يضم  مختلف،  تكوين  يف   Leonardo من 
 ،Ingegneria Dei Sistemi و   Elettronica من 
حيث  اإليطايل،  الجيش  لدى  الخدمة  يف  أيضا  وهو 
تم اختياره للقوات الجوية اإليطالية. وقد تم تصميم 
عىل  بنرشه  للسامح  خصيًصا  بالجيش  الخاص  النظام 
األنظمة  من  مجموعة  يوفر  وهو  جًدا،  رسيع  نحو 
الطائرات  تهديدات  من  املوثوقة  بالحامية  للسامح 
 C-UAS أنظمة  فإن  الحال،  وبطبيعة  طيار.  بدون 
متوافرة أيًضا لنرشها برسعة وسهولة يف سياق مدين، 
بهدف  املشغلني  أنواع  جميع  إىل  نتحدث  ونحن 

تشغيل األنظمة ألمن املطارات واألحداث الكربى.
.06-B07 يف منصة العرض Leonardo تفضلوا بزيارة

تقنية المضادة للطائرات المسيرة 
متاحة للعمالء في الشرق األوسط

LEONARDO

يشعر مشغلو المطارات والقوات المسلحة ومنظمو األحداث الكبرى بقلق متزايد 
بشأن التهديد الذي تمثله الطائرات بدون طيار التجارية الرخيصة الثمن. قبل 

بضعة أيام فقط، ثبت أن هذه المخاوف مبررة عندما تم تأجيل الرحالت الجوية 
في مطار دبي الدولي مؤقًتا بسبب نشاط طائرة بدون طيار مشتبه به.
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وكشف كل من Yahsat Government Solutions و 
Thuraya بإماطة اللثام عن تسعة حلول جديدة توفر 

اتصاالً فضائياً قويًا وآمًنا ومتكامالً.
التقنيات جزًءا من عرض Yahsat األوسع  وتشكل 
نطاقاً، الذي يتميز بنظام بيئي متنوع من حلول األقامر 
املتطلبات  أكرث  لتلبية  املصممة  املتكاملة  الصناعية 

األمنية األكرث تعقيًدا للحكومات وعمالء الدفاع.
 Yahsat Government حلول  عروض  وتستند 
و  سات«  »الياه  تجربة  عىل  هذه   Solutions
األقامر  عرب  االتصاالت  خدمات  تشغيل  يف  »الرثيا« 
توفر  واليوم،  عاًما.   30 من  أكرث  منذ  الصناعية 
Yahsat Government Solutions للقوات املسلحة 
اإلماراتية اتصااًل آمًنا وموثوقًا وقويًا يف املنصات الربية 

والبحرية والجوية.
 وقال عيل الهاشمي، املدير العام لرشكة الياه سات 
الرثيا،  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  الحكومية  للحلول 
من  اإلمارات  بخدمة حكومة  فخورون  »نحن  بقوله: 
خالل تزويدهم باتصاالت آمنة عرب األقامر الصناعية. 
مزودي  مع  ونتحاور  باستمرار  السوق  نراقب  إننا 
التي  واملنتجات  التقنيات  أفضل  إليجاد  التكنولوجيا 
متكننا من تقديم خدمة أفضل لعمالئنا يف القطاعات 

الحكومية والدفاعية«. 
عىل  استحوذت  سات  الياه  رشكة  أن  إىل  أشارت 
حصة أغلبية يف الرثيا يف العام املايض، مام أتاح توسيع 

نطاق محفظتها لتشمل حلول األقامر الصناعية الثابتة 
الحكوميني  للعمالء  املتنقلة  الصناعية  األقامر  وحلول 

والتجاريني عىل حد سواء.

حلول
وأضاف الهاشمي قائالً: »نحن قادرون اآلن عىل تزويد 
القوات املسلحة اإلماراتية بعروض محسنة مبا يف ذلك 
اإلتصاالت فيام وراء خط البرص، وتتبُّع القوة الزرقاء، 
العسكري  واالتصال  التنقل،  أثناء  اآلمنة  واالتصاالت 
الياه  إمكانات  بني  الجمع  خالل  من  وذلك  املتنقل، 
سات والرثيا عىل حد سواء، يف حلول االتصاالت الثابتة 
الصناعية، مام بتسخري أكرث من  واملتنقلة عرب األقامر 
االتصاالت  خدمات  تشغيل  يف  الخربة  من  عاًما   30

الفضائية العاملية«.
وأوضح بأنه بعد عملية االستحواذ، انضم قمرا الرثيا، 
اللذان يخدمان أكرث من 160 دولة، إىل شبكة الياه سات 
املجموعة اإلجاميل إىل خمسة  لتوسعة أسطول  الحالية 
أقامر صناعية. ونتيجة التساع حجم ألسطول، أصبح لدى 
 Yahsat Government Solutions خدمات  محفظة 
اآلن إمكانية الوصول إىل نطاق أوسع من األسواق من 
خالل مجموعة من األقامر الصناعية املستقرة بالنسبة إىل 
 .L-bands و Ku و Ka و C األرض العاملة يف نطاقات
وهذه – معاً - تغطي أوروبا وأفريقيا والرشق األوسط 

وأمريكا الجنوبية وأسرتاليا وآسيا. 

تميطان اللثام في آيدكس 2019 عن قدرات 
اتصاالت فضائية عسكرية متطورة

الياه سات وثريا
YAHSAT &THURAYA

قامت شركة »الياه سات«، شركة تشغيل األقمار الصناعية الرائدة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الثريا، شركة الخدمات الفضائية المتنقلة 
التابعة لشركة »الياه سات«، بعرض أحدث تقنيات االتصاالت الفضائية للقطاعات 

الحكومية والعسكرية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي »آيدكس 2019«.

سيتم عرض 9 تقنيات 
جديدة، تشمل نماذج 

أولية مستقبلية تغطي 
المنصات البرية والبحرية 

والجوية
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بتطوير  السفن  لصناعة  الفتان  رشكة  قامت  لقد 
للقيام  مرت   13.5 فئة  الرسيع  الدورية  زورق 
البحرية  والقوات  السواحل  حرس  قوات  مبهامت 
وتجهيزه  بناءه،  تصميمه،  تم  الزورق  الخاصة. 
القيام  عىل  قادراً  يجعله  مام  عالية  بإحرتافية 
بالعديد املهامت الخاصة بقوات حرس السواحل، 
القواعد  حدود  وحامية  واإلنقاذ  البحث  مهامت 
عن  تُشن  التي  اإلرهابية  الهجامت  من  البحرية 

طريق البحر.
تم تصميم الزورق للقيام باملهامت التالية: 

حامية وتأمني القواعد البحرية
صد الهجامت اإلرهابية القادمة عن طريق البحر.

املوجودة  األسلحة  باستخدام  العدو  مع  التعامل 
عليه.

القيام مبهام الدورية املعتادة.
مواصفات الزورق:

الطول الكيل: 14.30 مرت
العرض: 3.06 مرت

الغاطس: 0.80 مرت
الطاقم: 4 أفراد 

3 محركات خارجية من نوع  سعة خزان الوقود: 

مريكوري مبجموع قوة 1050 حصان
الرسعة القصوى: 54 عقدة 

التسليح: أسلحة متطورة يف مقدمة ومؤخرة الزورق

تخزين األسلحة والذخرية: سعة تخزين أمامية
بقوة   Webasto نوع  من  تكييف  التكييف:  نظام 

BTU 27,000

الفتان لصناعة السفن تطور زورق الدورية السريع فئة 13.5 متر

اإللكرتونية  للحرب  الذاتية  الحامية  أنظمة  تواجه 
متنوعة  مجموعة  جواً  املحمولة  للبيئات   )EW(
الجوية.  للرحالت  الكبري  التنامي  التهديدات مع  من 
ويعني هذا - إىل جانب انتشار الطائرات بدون طيار 
- املزيد من املخاطر والحاجة إىل أدوات أكرث تطورا 

إلدارة التهديدات املحتملة.
الدفاعية  للمساندة  مدمج  جناح  أحدث  يعمل 
)CIDAS( الذي طورته Saab يف جنوب إفريقيا عىل 
التهديدات  الطائرات ضد مجموعة كبرية من  حامية 
الجوي  الدفاع  أنظمة  ذلك  يف  مبا  جواً،  املحمولة 
والتهديدات   )MANPADS( الكتف  عىل  املحمولة 
بيئات  يف  منها  العديد  مواجهة  يتم  التي  الليزرية، 

حفظ السالم السائدة.
أما IDAS-3 فهو النظام املتطور املصمم للتحذير 
القدرة  عن  فضالً  والصواريخ،  الليزر  اقرتاب  عند 
الكاملة للكشف املتعدد األطياف للرادار، مبا يف ذلك 

جهاز استقبال Saab DRx الرقمي كخيار.
MIL- و   Ethernedt( املتعددة  الواجهات  تتيح 
 RS و   RS 422 و   ARINC 429 و   STD 1553B
يف  الرتكيب  سهولة  الصناديق  عدد  وانخفاض   )485
 IDAS املروحيات وطائرات النقل واملقاتالت. أما نظام
إمكانية  تعزيز  الطاقم من خالل  فيعمل عىل حامية 

واملتنوعة  املتطورة  التهديدات  بيئات  املنصة يف  بقاء 
املناسب  الوقت  يف  تحذيرًا  النظام  ويوفر  والكثيفة. 
ضد التهديدات املوجهة بالرادار والليزر واألشعة تحت 
املضادة  التشويش  إجراءات  تلقائيًا  وينرش  الحمراء، 
 ،BOP-L نظام  مع  متاًما  النظام  ويتكامل  املناسبة. 
وهو نظام متطور خفيف الوزن جديد للتشويش عىل 
وطائرات  للمروحيات  حامية  يوفر  حيث  الصواريخ، 

النقل الثابتة الجناحني.

باالقرتان  املنخفض،  والوزن  املرن  التكوين  إن 
يف  املفضل  الخيار   BOP-L يجعل  العايل،  األداء  مع 
يف  التحكم  ويتم  التحديثية.  أو  الجديدة  الرتكيبات 
موزعاته من خالل نظام تحكم مبوزع أرشاك التشويش 
الخداعية مدمج ضمن نظام تحكم الحرب اإللكرتونية 
)EWC(. ميكن اختيار تقنيات توزيع معرّفة من قبل 
اإللكرتونية  بالحرب  التحكم  املستخدم بواسطة نظام 

EWC لكل تهديد محدد.

أنظمة الحماية الذاتية من Saab تستمر في إدارة التهديدات المعقدة
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آيدكس،  معرض  يف  الرشكة  تركيز  مجاالت  عن  ملحة  يف 
بقدرات   Embraer تتمتع  الرشكة: »يف حني  رئيس  قال 
»آيدكس«  يف  تركيزنا  فإن  الدفاع،  قطاع  مجاالت  عرب 
واملنطقة ينصّب عىل طائرئتنا KC-390 الجديدة. تعترب 
يف  جديدة  معايري  تضع  تكتيكية،  نقل  طائرة   KC-390
فئتها مع ضامن أدىن تكلفة لدورة حياتها يف السوق؛ إذ 
ميكنها تنفيذ العديد من املهام؛ مثل نقل ونرش الشحنات 
الطبي،  واإلخالء  جًوا،  بالوقود  التزود  وإعادة  والقوات، 
جميع  يف  وذلك  الجوي،  والقصف  واإلنقاذ،  البحث  و 
من  تعمل  كام  الساعة،  مدار  وعىل  الجوية،  الظروف 
مدارج غري ممهدة. وتعترب هذه الطائرة الناقلة التكتيكية 
التحمل  وشديدة  به  وموثوقاً  رسيعة  املهام  واملتعددة 

وبتكلفة معقولة للتشغيل والصيانة.
الرشكة  برنامج  يف  املستجدات  آخر  عن  وتحدث 
الطريان  اختبار  بدء  منذ  إنه  فقال   ،KC-390 للطائرة 
أظهرت KC-390 توافرًا كبريًا، وسجلت معدل طريان غري 
مسبوق، مع ما يقرب من 2000 ساعة طريان حتى اآلن. 
وتستعد الطائرة للحصول عىل القدرة التشغيلية النهائية 
الربازيلية  الجوية  القوات  إىل  تسليمها  وسيتم   ،)FOC(
املراحل  من  سلسلة  أعقاب  يف  هذا  يأيت   .2019 عام  يف 
املدين  الطريان  وكالة  من  النوع  شهادة  مثل  الرئيسية؛ 
الربازيلية )ANAC(، ومتابعة القدرة التشغيلية النهائية.
يف  جواً  بالوقود  التزود  بعملية  الطائرة  قامت  كام 
الحموالت  وإسقاط  واملنخفضة،  العالية  الرسعة  أحوال 
ومنحدر  الجانبية  األبواب  باستخدام  املظليني،  وتقييم 
الكامل  الطريان  غالف  الربنامج  غطى  وقد  البضائع. 
وسقًفا   80. ماخ  الرحلة  رسعة  بلغت  حيث  للطائرة، 

تشغيليًا يصل إىل 36000 قدم.
النقل  لطائرة  الرئيسية  الجوانب  أوضح  ذلك  بعد 
 IAE V2500 مبحركات  مجهزة  إنها  فقال   ،KC-390
ومبنحدر  الطريان،  إلكرتونيات  وأحدث   ،turbofan
متطور  مناولة  ونظام  والتفريغ،  للشحن  خلفي 
للشحنات. وتتميز KC-390 بالقدرة عىل حمل 26 طناً 
مرتياً من البضائع برسعة قصوى تبلغ 470 عقدة )870 
قاسية،  بيئات  يف  العمل  القدرة عىل  مع  ساعة(،   / كم 
وبإمكان  املترضرة.  أو  املمهدة  غري  املدارج  ذلك  يف  مبا 

جاكسون شنايدر رئيس الشركة ومديرها التنفيذي نستعد 
لألعوام الخمسين المقبلة بمجموعة من القدرات المتطورة

EMBRAER

بينما تستعد Embraer هذا العام إلحياء الذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها، يتحدث رئيس الشركة 
ومديرها التنفيذي، جاكسون شنايدر، عن تركيز Embraer على معرض »آيدكس«، وآخر التطورات 
لديها في مجال الدفاع واألمن، باإلضافة إلى قدراتها الشاملة في هذا المجال. وانطالقًا من 

اهتمام الشركة باالبتكار والتميز، تستعد »Embraer« لألعوام الخمسين المقبلة بمجموعة من 
القدرات المتطورة، والتي من شأنها أن تحدث ثورة في قطاع طائرات النقل.

Super Tucano 29-A
طائرة هجومية وتدريبية 

متطورة

وعربات  مروحية  وطائرات  منصات  تحمل  أن  الطائرة 
ميكن  كام  مظلياً(.   66 أو  جندياً   80( وقّوات  مدرعة 
بالوقود  األخرى  الطائرات  تزويد   KC-390 للطائرة 
داخليني  وقود  خزانني  تركيب  خالل  من  الطريان،  أثناء 
بالوقود  الطائرة  تزويد  إعادة  ميكن  كام  لإلزالة.  قابلني 
أثناء الطريان، وبالتايل توفري قدر أكرب من املرونة للمهام 
قدرة  من  املتقدم  الذايت  الدفاع  نظام  ويزيد  األطول، 
بقاء الطائرات يف البيئات املعادية. ويف إجابة عن سؤال 
عن بعض إمكانات Embraer األخرى يف قطاع الدفاع، 
مع  تعمل   Embraer Defense & Security إن  قال 
موجودة  ومنتجاتها  العامل،  أنحاء  جميع  يف  عمالئها 
 A-29 أيضا  وهناك  دولة.   60 من  أكرث  يف  الخدمة  يف 
Super Tucano وهي طائرة هجومية خفيفة كام أنها 
ذو  طائرات  برنامج  هو  وهذا  متطورة.  تدريب  طائرة 
شهرة عاملية، اختارته 15 قوة جوية، مبا يف ذلك القوات 
الحلول  من  مجموعة  تقدم  وهي  األمريكية.  الجوية 
واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  أنظمة  مثل  املتكاملة؛ 
والحواسيب واالستخبارات )C4I(، وتقنيات متقدمة يف 
الجوية  الحركة  مراقبة  وأنظمة  الرادارات،  إنتاج  مجال 
باإلضافة  الحدود،  ومراقبة  مراقبة  وأنظمة  واالتصاالت، 
تعنيه  وعام  والحكومية.  العسكرية  النقل  طائرات  إىل 
الذكرى الخمسون لتأسيس Embraer، قال لقد أصبحت 
األعوام  خالل  دخلت  حيث  عاملية  رشكة   Embraer
الخمسني املاضية بنجاح العديد من األسواق التنافسية.
.07-B44 يف منصة العرض Embraer تفضلوا بزيارة
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خالل مشاركتها يف معرض آيدكس ونافدكس 2019، 
التي  االبتكارات  أحدث   »Naval Group« عرضت 
تم ابتكارها ألجل القوات البحرية الحديثة، مام يدل 
والغواصات  السفن  بناء  يف  املجموعة  قدرات  عىل 
العسكرية الحديثة، جنباً إىل جنب مع الحلول العالية 
تقنياً لألنظمة والكفاءات باعتبارها الرشكة الرائدة يف 

مجال التكامل البحري.
منذ  األوسط  الرشق  يف   Naval Group تواجدت 
من  العديد  مع  موثوقة  رشاكات  أقامت  وقد  عقود، 
القوات البحرية يف املنطقة. وهي رشكة متخصصة يف 
يف  القليلة  الرشكات  وإحدى  البحرية،  األنظمة  توفري 
العامل التي تتمتع بالقدرة عىل توفري سفن حربية كاملة 
الالزمة  األساسية  املعدات  وجميع  القتالية  بأنظمتها 
وتشارك  العمليات.  مرسح  يف  البحرية  القوة  إلرشاك 
التصميم  من  املنتج،  حياة  دورة  من  مرحلة  كل  يف 
 ®Gowind الفرقاطة  تعترب  الخدمة.  أثناء  الدعم  إىل 
الدفاع  لتحديات   Naval Group من  استجابة 
املنصة  وتجمع  والعرشين.  الحادي  القرن  يف  واألمن 
من  املتميز  واألداء  العالية  االستدامة  خصائص  بني 
 )AAW( الجوية  للمعاديات  املضادة  األسلحة  حيث 
بفضل   )ASUW( وللغواصات   )ASW( والسطحية 
الطوربيد  هو   MU90و  .CANTO®-V و   MU90

وقد  العامل.  يف  متاماً  والجديد  الوحيد  الوزن  الخفيف 
تم تصميمه وبناؤه باستخدام أحدث التقنيات، وهو 
قادر عىل مواجهة أي نوع من الغواصات النووية أو 
والغوص  الصويت،  الغطس  حالة  يف  حتى  التقليدية 
مضادة  مفاعالت  ونرش  الرسيعة،  واملراوغة  العميق، 
 CANTO®-V للطوربيد أو يف املناطق الساحلية. أما
فهو الحل الوحيد القادر عىل حامية السفن السطحية 
متثل  واألقدم.  تقدًما  األكرث  الجيل  طوربيدات  ضد 

 Naval Group مجموعة  استجابة   ®Belharra
للباحثني عن فرقاطة صغرية ألداء مجموعة كبرية من 
املهام، سواء كانت قامئة بذاتها أو ضمن فرقة عمل، 
املياه  يف  للتشغيل  أو  البحار،  أعايل  يف  املهام  لتنفيذ 
عليها.  ومتنازع  مزدحمة  عملياتية  بيئة  يف  الضحلة 
 Naval مجموعة  خربات  من   ®Belharra وتستفيد 
توفري  وتكفل  لقرون  متتد  والتي  الطويلة   Group

إمكانيات ال مثيل لها يف الكشف عن املعلومات.

Naval Group تشارك في معرَضْي آيدكس و نافدكس 2019

يعترب »ستاندرد ميسايل SM-3( »3( الصاروخ الوحيد 
بحرية  منصات  من  إطالقه  ميكن  الذي  نوعه  من 
وبرية، وقد تم نرشه فعلياً يف أول قاعدة برية هي 
»آيجيس أشور« يف رومانيا. وستصبح أوروبا بأكملها 
محصنة ضد هجامت الصواريخ العابرة للقارات، فور 

دخول القاعدة الثانية يف بولندا حيز الخدمة.
وأوضح دين جري، مدير »برنامج ستاندرد ميسايل 
من   )SM-3( صاروخ  »يعد   :Raytheon يف  الربي« 
أفضل الصواريخ االعرتاضية إقليمياً، وهو قابل لإلطالق 

من منصات بحرية وبرية«. 
الصاروخ  هذا  قدرة  من   »Raytheon  « وزادت 
 »SM-3 Block IIA« منه  الجديد  الجيل  بابتكار 
تسمح  حيث   ،»SM-3 Block IB« إلصدار  املتمم 
واملحركات  املعززة  الحركية  الحربية  الرؤوس 
 SM-3 Block IIA الصاروخية األكرب حجامً لصاروخ
التهديدات  أكرث  مع  والتعامل  أوسع  مناطق  بتغطية 

تقدماً ومباغتة.
املرونة  املقاتلني  الصاروخ  هذا  »مينح  جري:  وتابع 
كانت  حال  ويف  كاملة.  مناطق  يغطي  ألنه  الكافية 
البلدان ال متلك قوة بحرية مجهزة بقدرات اعرتاضية 
نفسها  حامية  تستطيع  فإنها  البالستية،  للصواريخ 

مبوارد وأفراد أقل من خالل استخدام منصات اإلطالق 
الربية«.

العام  خالل  بكرثة   AII إصدار  اختبار  تم  وقد 
إمتام  املسجلة  اإلنجازات  تضمنت  حيث  املايض، 
صاروخ  أول  واعرتاض  الرب،  من  اعرتاض  عملية  أول 
باستخدام  واالعرتاض  املدى،  متوسط  للقارات  عابر 
ما  وهو  بعيدة  حساسات  من  مرسلة  تعقب  بيانات 

قائالً:  وأردف جري  بعد«.  »االشتباك عن  باسم  يعرف 
إىل رفع مستوى   )SM-3 IIA( يؤدي نرش صواريخ«
ملحوظ.  بشكل  الربية  والقواعد  السفن  من  الحامية 
القواعد  هذه  استخدام  ميكن  النظرية،  الناحية  ومن 
للتصدي  الصواريخ  من  أخرى  أنواع  لتشغيل  الربية 
لكل أنواع التهديدات، مثل الصواريخ العابرة للقارات، 

والصواريخ الجوالة، 

صاروخ Standard Missile-3 من Raytheon مبهر بقدراته 
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أعلنت هيئة التصنيع الحريب السودانية عزمها اطالق 
مهندس  اللواء  وقال  الجديدة.  االسلحة  من  عدد 
املستشار دفعله خميس، رئيس دناح السودان املشارك 
الجاديدة تأيت كثمرة لتطور  يف املعرض: أن املنتجات 
السابقة  مشاركاتها  من  واالستفادة  بالهيئة  املعارف 
هي  املشاركة  هذه  تعترب  حيث  آيدكس.  معرض  يف 
املشاركة الرابعة مبائة وأربعة وعرشين منتجاً تشمل 
واملهات  واإللكرتونيات  والذخائر  واألسلحة  الدروع 
هذه  وأن  والخدمات.  البحرية  والقوارب  العسكرية 
واالستخدام  لعمالء  اآلن  متاحة  الدفاعية   املنتجات 

بعد إجراء التجارب امليدانية  الناجحة عليها. 
قاذف  تشمل  الجديدة  املنتجات  أن  إىل  ونوه 
الفوهات   متعدد  TAKA Y4« 89مم   « الصواريخ 
الفوهات  من تصميم  وهي قاذفة صواريخ متعددة 
بأن  التصنيع الحريب السودانية، موضحاً  وإنتاج هيئة 
القاذفة تستخدم لتدمري قوة العدو الهجومية، واملباين 
أو  املفتوحة  امليادين  يف  العدو  وقوات  املدرعة،  غري 
أن  أيضا  وميكن  املختبئة.  والقوات  امليدانية  املساكن 
املدفعية  بطاريات  نريان  مصادر  يستخدم الستهداف 
املدرعة  واملركبات  الدبابات  من  فصائل  وتدمري 
عىل  القاذف  تركيب  املمكن  ومن  التقنية  واملعدات 
املدرعة  واملركبات  والدبابات  والطائرات  السيارات 
البحرية  للقوات  يستخدم   فهو  البحرية،  واملواعني 

وعىل الطائرات. 
كام يوجد قاذف صواريخ  » TAKA- Y5 » متعدد 
ويستخدم  جديد(،  )عيار  ملم   129 عيار  الفوهات 
وتدمري  املدفعية  بطاريات  نريان  مصادر  الستهداف 
واملعدات  املدرعة  واملركبات  الدبابات  من  فصائل 

التقنية.
الدولية  العالقات  مدير  محمود  عثامن  عيل  وأكد 
الناطق الرسمي باسم هيئة التصنيع الحريب السوداين، 
ان السودان يشارك يف املعرض، بوفد كبري من القوات 
املسلحة،باعتباره أحد املنصات الكربى يف العامل لعرض 
القرار  ومتخذي  بصناع  وااللتقاء  الدفاعية  املنتجات 

الوقت نفسه  الدفاع، مثمنا يف  االسرتاتيجي يف مجال 
جهود حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إتاحة 

مثل هذا املحفل الدفاعي الكبري.
ونوه عيل عثامن إىل أن مجاالت عمل هيئة التصنيع 
أهمها  املجاالت  من  العديد  تشمل  السوداين  الحريب 
إنتاج الذخائر بأنواع وأعرية مختلفة، وإنتاج األسلحة 
الخفيفة واملتوسطة والثقيلة وإنتاج الدروع ودبابات 
والصناعات  والتجهيزات  واملهامت  الرئيسية  القتال 
اإللكرتونية وصناعة الطريان وصناعة البحرية وصناعة 

املركبات.
ومقدرات  آمكانات  لديها  الهيئة  أن  إىل  وأشار 
عن  فضال  وخدماته  الطريان  صناعة  تشمل  متعددة 
مجال  يف  كبرية  ومشاريع  وأدوار  بوظائف  قيامها 
وتأهيل  وصيانة  الخفيفة  الطائرات  وتصنيع  تصميم 
الطائرات العسكرية وتدريب األطقم الجوية واألرضية، 
وبناء  والقوارب،  الزوارق  بتصميم وصناعة  تقوم  كام 
وتأهيل وصيانة السفن والقطع البحرية والتطبيقات 

والتأهيل،  التدريب  وأنظمة  والعسكرية  البحرية 
واملتوسطة  الخفيفة  النقل  عربات  بتصنيع  تقوم  كام 
املقطورات  مثل  املختلفة  والتطبيقات  والثقيلة 
وخزانات  واإلطفاء  واإلسعاف  املتحركة  والعيادات 
العدد  تصنيع  وكذلك  البيئة  إصحاح  وعربات  الوقود 
وتحديث  واملاكينات  املعدات  وتصنيع  الغيار  وقطع 

وأمتتة خطوط اإلنتاج.
وأكد عيل عثامن أن الهيئة جلبت ملعرض آيدكس 
تشمل  الذخائر  من  عديدة  أنواعاً  السودان  جناح  يف 
والذخائر  املدفعيات  وذخائر  الدبابات  ذخائر 
الصاروخية وذخائر مضادات الدروع وذخائر مضادات 
كام  واملتوسطة،  الخفيفة  اآللية  والبنادق  الطائرات 
واملدافع  القنابل  قاذفات  من  أنواعا  الجناح  سيضم 
العسكرية  للمهامت  ومعرضاً  والثقيلة،  املتوسطة 
العسكرية  االتصال  وأجهزة  الخاصة  والتجهيزات 
وأنظمة  بالليزر  والتصويب  املدى  تحديد  وأجهزة 
االستطالع األريض والبحري والجوي وأنظمة الرادارات.

»هيئة التصنيع الحربي السودانية« تستعرض 

حزمة من االسلحة والمعدات القتالية المتطورة

تطلق عدد من االسلحة الجديدة على هامش المعرض

يشارك السودان للمرة الرابعة على التوالي في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
بأبوظبي آيدكس وناڤدكس 2019، بجناح هو األكبر ضمن مشاركاته السابقة، حيث 

يعرض فيه دور القوات المسلحة السودانية ومشاركاتها العالمية واإلقليمية ومسيرة 
تطورها، كما يعرض طيفًا كبيرًا من المنتجات الدفاعية تشمل الذخائر واألسلحة الخفيفة 

والمتوسطة والدروع والدبابات القتالية والمركبات والقوارب البحرية للتدخل السريع 
إضافة للخدمات واإلمكانات المتوفرة لديهم بالسودان.
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قال سريجي تشيميزوف  املدير العام لرشكة » روستيخ 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  إن  الحكومية«، 
تعد من أهم األسواق بالنسبة لنا، حيث ننفذ العديد 
التقني،   – العسكري  التعاون  مجال  املشاريع يف  من 
أكرث من 50  آيدكس2019-  ستعرض  أنه  يف  مضيفا 
رشكة لصناعة الدفاع الروسية تطوراتها، وسيتم عرض 
ألف منتج، يف حني سنعرض عدًدا من عينات  حوايل 

األسلحة واملعدات العسكرية ألول مرة .
وأكد سعي الرشكات الروسية إىل مزيد من التعاون 
أن  إىل  مشريا  التقني  العسكري  التعاون  مجال  يف 
»روستيخ« تعتزم تطوير الرشاكة مع دول املنطقة يف 

الصناعات املدنية.
وأشار إىل أنه سيتم عرض ألول مرة مدفع الصواريخ 
واملدفعية املضادة للطائرات من طراز »بانتسري- مي«، 
السفن  له نظائر، وهو يقوم بحامية  والذي ال يوجد 

من جميع أنواع أسلحة الهجوم الجوي.
ولفت إىل أن »ش.م. كانتسرين كالشنيكوف ستعرض 
مجموعة كبرية من األسلحة الصغرية وأسلحة الصيد، 
وألول مرة يف الخارج، سيتم عرض الكالشينكوف من 
تصدير،  شهادة  عىل  حصل  أن  بعد   ،200 السلسلة 
وستكون سلسلة »املائتان األوتوماتيكية« واحدة من 
املنتجات الروسية الرئيسية الجديدة يف آيدكس2019-.

أورالفاغونزافود« عددا من تطوراتها،  كام تقدم “ 
من بينها نسخة مطورة من دبابة يت90- و يت 90 إم 
صفات  متتلك  آلة  وهي  العامل،  يف  مبيعاً  األكرث  إس 
رقمي  تحكم  ونظام  القنص،  دقة  حيث  من  مميزة 
الجديدة،  الرقمية  االتصال  بالقذائف، ووسائل  جديد 
واملالحة والتفاعل، باإلضافة إىل محرك بقدرة عالية . 

ماش«  تيخ   « »كاننتسرين  رشكة  تعرض  حني  يف 
غري  صاروخ   - بينها  من  الذخرية،  أحدث  من  عددا 
موجه 122 - مم مع رأس حريب قابل لالنفصال يحوي 
»تورنادو-  الصواريخ  راجمة  إىل  تفتيت  متفجرات 
جي »،  باإلضافة إىل ذلك وللمرة األوىل، سيتم عرض 
التوربينات  ا ز – يت يس إر – 47 ذات الكفاءة العالية، 
األسلحة،  من  السطحية  السفن  لحامية  املصممة 

املجهزة بأنظمة توجيه الرادار.
وتعرض »ش. م. تسنيتوتشامش« يف آيدكس،  الجيل 
والتي  بـ«بايتيك«  املعروفة  القتال  معدات  من  الثاين 
مكونات  وتشمل  اآلن،  الرويس  الجيش  يستخدمها 
 10 تحمل  ميكنها  للرصاص  مضادة  سرتة  »بايتيك«، 

من  للدروع  الخارقة  الحارقة  الرصاص  من  طلقات 
بندقية قنص دراجونوف التي تم إطالقها من مسافة 

10 أمتار.
لرشكة«  العام  املدير  تشيمزوف،  سريجي  يضيف 
استعداد  عىل  روستيخ  «إن  »الحكومية«:  روستيخ 
يف  نطاق  أوسع  يف  األوسط  الرشق  مع رشكاء  للعمل 
مختلف  يف  الرقمي  التحول  من  بدًءا  املدين،  القسم 
التكنولوجية.  الرشاكات  إىل  والصناعات  املجاالت 
روسيا  ستقدم  العسكرية،  املنتجات  إىل  باإلضافة 
مرشوع  من  مدرعة  ليموزين  سيارة  آيدكس  عىل 
ومالية  تقنية  مساهامت  روسيتخ  قدمت  »كورتيج«. 
يف هذا املرشوع. وأنا عىل يقني من أن رشكائنا األجانب 
أهم  أحد  يعد  والتي  السيارة،  هذه  قيمة  سيعرفون 

خصائصها هو السالمة ». 
املشاريع  من  عدد  بتنفيذ  بالفعل  روستيخ  تقوم 
املدنية يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا. عىل 
 )UEC( سبيل املثال، تعمل رشكة املتحدة للمحركات
الخدمة  املنطقة من حيث  مع عدد من الرشكات يف 
ودعم تشغيل محركات الطائرات الروسية وهي عىل 
تقوم  شفابيه»   » ورشكة  التعاون،  لتوسيع  استعداد 
بتوريد املعدات الطبية إىل الرشق األوسط . يف النهاية 

صادرات  من   10٪ من  أكرث  يصل  املنطقة  هذه  إىل 
املعدات الطبية للرشكة.

روسية  رشكة  هي   - الحكومية  روستيخ  رشكة 
تأسست يف عام 2007 لتعزيز تطوير وإنتاج وتصدير 
والحربية  املدنية  والعسكرية   الصناعية  املنتجات 
وأكرث  قابضة  رشكة   15 الرشكة  تضم  عالية.  بتقنية 
أكرث   - املجموع  يف  املبارشة،  لإلدارة  منظمة   80 من 
الرويس  االتحاد  من  منطقة   60 يف  منظمة   700 من 
واملدنية  العسكرية  املنتجات  التخصص يف مجال  مع 
روسيتخ  محفظة  وتشمل  املزدوج.  الهدف  وذات 
و  كاماز،  و  أوتوفاز،  مثل  معروفة  تجارية  عالمات 
و   ،« الروسية  املروحيات  و«  كالشينكوف،  كونسرين 
أورالفاغونزافود و إلخ. وقد بلغت اإليرادات املوحدة 
لرشكة روستيخ يف عام 2017 مبلغ 1 تريليون  و 589 
مليار روبل،  صايف الدخل املوحد - 121 مليار روبل، 
االرباح قبل الرضائب والفوائد 305 مليار روبل. وفقا 
للمؤسسة  الرئييس  الهدف  فإن  روستيخ،  السرتاتيجية 
هو ضامن ميزة روسيا التكنولوجية يف األسواق العاملية 
شديدة املنافسة. تتمثل إحدى املهام الرئيسية لرشكة 
ورقمنة  جديدة  تكنولوجية  بنية  إدخال  يف  روستيخ 

االقتصاد الرويس.

شركات روسية تكشف عن أسلحة جديدة ألول 
مرة في أيدكس

عرضت شركة »روستيخ«  الروسية، طرازات جديدة من المعدات العسكرية والمدنية 
ومركبة الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات من طراز »بانتسير- مي«، وبنادق 

كالشينكوف من السلسلة 200، باإلضافة إلى منتجات عسكرية أخرى.
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مجال  يف  عاملياً  الرائدة  الرشكة   ،iXblue أطلقت 
تصميم وتصنيع الحلول املبتكرة املخصصة للمالحة 
وتحديد املواقع والتصوير تحت املاء وبناء السفن، 
 ،USV(، DriX( املأهولة  غري  الجديدة  سفينتها 
ذلك  ومنذ  املدنية.  السوق  يف  عام  من  أكرث  منذ 
الحني، أثبتت DriX أنها متثل نقطة تحول حقيقية، 
وقد أجرت بالفعل العديد من العمليات الناجحة 
التي تراوحت بني تحديد املواقع تحت سطح البحر 
مجتمع  تَعرّف  ما  ورسعان  األعامق.  قياس  ومهام 
األصول  أحد  باعتبارها   DriX سفينة  عىل  الدفاع 
قيمة مضافة  أن تضيف  التي من شأنها  الحقيقية 
إىل ساحة املعركة، مع إبقاء أفراد الطاقم بعيدين 

عن األذى.
التقليدية،  املأهولة  وبعيداً عن معايري السفن غري 

لها  مثيل  ال  بحري  نقل   قدرات   DriX تقدم 
هيكلها  بفضل  عقدة(   14 إىل  )تصل  الرسعة  وعالية 
تعزيز  جانب  إىل  كبري،  حد  إىل  الهيدرودينامييك 
االستقاللية ملدة تصل إىل 10 أيام. ويساهم جندولها 
مرتين  ارتفاعه  والبالغ  استشعار،  أجهزة  املضمَّن 
تحت السطح، يف جمع البيانات بشكل مثايل يف بيئة 
من  كبرية  مجموعة  استضافة  وميكنه  للغاية،  هادئة 
املفتوحة،  املعامرية  هندستها  وبفضل  الحموالت. 
احتياجات  مع  ليتناسب   DriX نظام  ضبط  ميكن 
استخدامها إلجراء  وميكن  تكامل عسكرية،  أي رشكة 
الهيدروغرافيا  ذلك  مبا يف  متنوعة؛  عمليات عسكرية 
والحرب   REA الرسيع  البيئي  والتقييم  العسكرية 
واإلغاثة  األلغام  وحرب   )ASW( للغواصات  املضادة 

يف حاالت الطوارئ.

تعرض رشكة Boeing خالل معرض ومؤمتر الدفاع 
تطوراً  القتالية  املروحيات  أكرث  »آيدكس«  الدويل 
يف العامل . وتستعرض Boeing عدداً من املنتجات 
 CH-47F و   AH-64 Apache تتضمن  الرئيسية 
تعترب  حيث  KC-46A Pegasus؛  و   Chinook
القتالية  املروحيات  أكرث   AH-64 Apache طائرة 
تطوراً يف العامل، وتستخدم من قبل عدد متزايد من 

قوات الدفاع الدولية .
طائرة   2300 من  أكرث  بتسليم   Boeing وقامت 
دخول  منذ  العامل  أنحاء  جميع  يف  للعمالء  أباتيش 
 CH-47F وتعترب  اإلنتاج.  مرحلة  يف  الطائرة 
مزودة  املهام  متعددة  متقدمة  مروحية   Chinook
 KC-46 أما  الشحنات.  مناولة  يف  متقدمة  بقدرات 
فهي ناقلة واسعة ومتعددة األدوار تعمل عىل إحداث 
القدرة عىل  مع  الجوية،  النقل  مرونة  ثورة يف مجال 
التابعة  العسكرية  الطائرات  لجميع  بالوقود  التزويد 
اإلجراءات  مع  املتوافقة  والحلفاء  املتحدة  للواليات 

الدولية إلعادة التزود بالوقود جواً.
املعرض عىل   الضوء يف  الضوء   الرشكة  تسلط  كام 
نظام سالح الليزر املدمج )CLWS(، وهو سالح ليزر 
والتصويب لرضب  والتتبع  بالدقة  يتميز  الطاقة  عايل 
طائرة    Boeing T-X وتعد  طيار.  بدون  الطائرات 
لتشمل  مصممة  للطيارين،  متطورة  جديدة  تدريب 
تصميمها  تطوير  وميكن  امليداين.  والدعم  التدريب 
التقنيات واملهام واالحتياجات  املرن الجديد مع تغري 
 The Boeing بوينغ   هوايئ  نظام  أما  التدريبية. 
Phased Array Antenna System، فهو حل تقني 
ناضج وفّعال من حيث التكلفة لتلبية الطلب املتزايد 
العمليات  لدعم  الرتددي  النطاق  عرض  زيادة  عىل 

عرض  منصة  يف  عرضه  يتم  جواً،  املحمولة  املتعددة 
Yahsat يف املعرض.

 Liquid من   Wave Glider عرض  وسيتم 
ذاتياً،  مستقلة  سطحية  مركبة  وهي   ،Robotics
تستخدم مستشعرات صوتية لجمع وإيصال البيانات 
بشكل آين من قاع البحر إىل الفضاء. وتستمد املركبة 
الشمسية، حيث ميكنها االستمرار  الطاقة  قدرتها من 
يف أداء املهام عىل مدار الساعة وطوال األسبوع لعدة 
أشهر يف كل مرة، مام يوفر املراقبة البحرية املستمرة. 
أما نظام ScanEagle3 من Insitu  فهو طائرة مسرية 
ارتفاع  عىل  االستطالع  مبهام  تقوم  التحمل،  طويلة 
15000 قدم عىل مدار اليوم، وهي ال تتطلب أنظمة 
بنية تحتية. وتعترب Integrator ER أحدث  أو  دعم 
طائرة مسرية من Insitu مصممة اعتامداً عىل أكرث من 

مليون ساعة من الخربة العملية واالبتكار.
األوسط  الرشق  بوينغ  رئيس  دن،  برنارد  قال  و 

وشامل أفريقيا وتركيا: »لقد شاركنا يف منطقة الرشق 
يف  موضح  هو  كام  عاًما   70 من  أكرث  منذ  األوسط 
القاعدة الكبرية املثبتة عىل منتجات بوينغ التي تدعم 
مصالح األمن الوطني يف املنطقة. وإننا نتوقع استمرار 
هذا النمو بفضل أداء منتجاتنا وفاعليتها وموثوقيتها«.
»آيدكس«  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  وميثل 
منتجاتها  لعرض   Boeing »بوينغ«  لرشكة  فرصة 
وخدماتها التي تكّمل القدرات الدفاعية املوجودة يف 
إىل  وباإلضافة  فيها.  األمن  متطلبات  وتدعم  املنطقة، 
الضوء  بتسليط  بوينغ  ذلك، سيقوم عدد من رشكات 
 Liquid و Insitu عىل منتجاتها يف املعرض؛ مبا يف ذلك

.Robotics
ومتثل الطلبات الدولية الحالية نحو ٪30 من أعامل 
Boeing Defense, Space & Security وهناك فرص 
األوسط  الرشق  منطقتي  يف  سيام  ال  للنمو،  مستمرة 

وآسيا واملحيط الهادي.

DriX سفينة سطحية جديدة متعددة األغراض وغير مأهولة 

Boeing تعرض  أكثر المروحيات القتالية تطورًا في العالم
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تقدم رشكة  »باتريا« لزوار معرض »آيدكس 2019« 
الرشكة  تستعرض  كام  ملم،   120 عيار  هاون  نظام 
 Patria منتجات  مجموعة  وتشمل  تقنياتها  أحدث 
AMV بني سعة الحمولة العالية وتتيح هذه امليزات 
إمكانية الدمج املتزامن ملستوى عاٍل من الحامية مع 
الحركة  مبرونة  املساس  دون  الثقيلة  األسلحة  أنظمة 

والتنقل للمركبة.
 كام تقدم الرشكة Patria Nemo، وهو عبارة عن 
نظام هاون عيار 120 ملم مزود بربج، ويتم التحكم 
به عن بعد، وهو نظام دعم ناري غري مبارش، ولكن 
نظرًا لقدرته عىل إطالق النار املبارش  ميكن استخدامه 
أيًضا للدفاع عن النفس. وميكنه تنفيذ مهام إطالق نار 
متعددة وذات تأثري متزامن )MRSI( حيث تصل إىل 
5 قنابل يدوية تصيب الهدف يف وقت واحد، وميكن 
الهيكل  عىل  بسهولة  واملدمج  الخفيف  الربج  تثبيت 
الخفيف أو املدّرج أو املركبات املدرعة ذات العجالت 
الرشكة  والثامين. وتستعرض  السدايس  6الدفع  فئة  يف 
مراقبة  نظام  وهو  السلبي،   MUSCL رادار  نظام 
إشارات  باستخدام  بسهولة  نرشه  وميكن  جوية رسي 
للكشف عن  القامئة  والتلفزيون  اإلذاعة  شبكات  من 
وهو   ،ARIS  نظام تعرض  كام  وتتبعها.  األهداف 
نظام استخبارات إلكرتونية )ELINT( قابل للتشغيل 

وتحليل  وتسجيل  اعرتاض  يف  يستخدم  بعد  عن 
السيطرة  ميكنك   ARIS خالل  من  الرادار.  إشارات 
االسرتاتيجية   ELINT اإللكرتونية  االستخباراتت  عىل 
تحديثات  وإجراء  الحالية  املعقدة  اإلشارات  بيئة  يف 
عبارة   ،ARIS-E ELINT.أما  بيانات  لقواعد  رسيعة 
اإللكرتوين )ESM( عىل  للدعم  منتج جديد  بناء  عن 
ARIS. ويوفر تحديد الهوية التلقايئ، وتحديد املوقع 
الجغرايف آنياً وتتبع الرادارات يف ساحة املعركة. يوفر 
ل  شاملة  أدوات  معاً   ARIS-E و   ARIS من  كل 

ELINT / ESM االسرتاتيجية والتكتيكية لالحتياجات 
املختلفة. وتعرض الرشكة  CANDL، وهو عبارة عن 
وجو- جو-جو  لتطبيقات  مضغوطة  بيانات  وصلة 
أرض، تتطلب موثوقية عالية وشبكات ديناميكية مع 
سبيل  عىل  طويلة،  اتصاالت  ونطاقات  أعضاء  عدة 
فرق  وعمليات   )UAS( طيار  بدون  طائات  املثال 
بيانات  وصالت   ،)MUMT  ( مأهولة  وغري  مأهولة 
داخل الرحلة )IFDL(، وأنظمة التدريب ذات البناء 

.)LVC( االفرتايض

 ،Lockheed Martin مارتن  لوكهيد  رشكة  عرضت 
الرائدة عاملياً يف مجال التكنولوجيا بالواليات املتحدة 
املتقدمة  التقنية  حلولها  أحدث  عرض  األمريكية، 
الدفاع  ومؤمتر  معرض  من  عرشة  الرابعة  الدورة  يف 
الدويل )IDEX(، الذي يعد الوحيد يف منطقة الرشق 
ظبي  أبو  يف  ينعقد  والذي  أفريقيا،  وشامل  األوسط 

خالل الفرتة من 17 إىل 21 فرباير 2019.
 Lockheed Martin  ستسلط رشكة الدفاع واألمن
من  متنوعة  الضوء عىل مجموعة  آيدكس  معرض  يف 
القدرات واملنتجات والخدمات، مبا يف ذلك تكنولوجيا 
التكتيكية،  والطائرات  والصاروخي،  الجوي  الدفاع 

واملروحيات، واملركبات غري املأهولة، وغري ذلك.
 من جانبه قال روبرت س. هاروارد، الرئيس التنفيذي 
األوسط:  الرشق  يف   Lockheed Martin لرشكة 
الجديد  الجيل  أن   Lockheed Martin يف  »ندرك 
والتقدم  األمن  مستقبل  يشكل  التقنية  االبتكارات  من 
إنشاء  عىل  األسايس  تركيزنا  ينصب  وعليه،  العامليني. 
تسهم يف دعم جميع  متقدمة،  دفاعية  قدرات  وتطوير 
واستقرار  مواطنيهم  سالمة  لضامن  اإلقليميني  رشكائنا 
دولهم ضد التهديدات املتطورة يف هذا العرص الحديث. 
إن »آيدكس« ميثل منصة مثالية لنا للتواصل مع عمالئنا 

اإلقليميني والدوليني عىل حد سواء، ولعرض الحلول األكرث 
تطوراً، والتي ستساعدنا عىل اجتياز املشهد األمني   املعقد 
ة  مبشارك جداً  فخورون  »نحن  هاروارد:  وأضاف  اليوم«. 
تاريخ طويل يزيد عن 50 عاماً من التعاون الوثيق مع 
بتعزيز  ملتزمون  ونحن  األوسط،  الرشق  رشكائنا هنا يف 

هذه العالقة لعقود قادمة«. سيتواجد فريق من خرباء 
األعامل العامليني من رشكة لوكهيد مارتن يف منصة العرض 
للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  داخل   01-A11 رقم 
العاملية  ا  ابتكاراته الرشكة  ستعرض  حيث  )أدنيك(، 

املستوى خالل معرض آيدكس.

»باتريا« تعرض نظام هاون عيار 120 ملم مزود ببرج

Lockheed Martin تسّلط الضوء على منتجاتها الدفاعية المتنوعة
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بقلم: أحمد محمد األستاد
المركز اإلستشاري االستراتيجي للدراسات 

االقتصادية والمستقبلية

أيدكس أبوظبي 2019: 
قيمة مضافة في مجال 
الثورة التكنولوجية

للتطورات  األساسية  االنطالق  الدفاعية، نقطة  الصناعات  قطاع  يعد 
التكنولوجية، فمعظم االبتكارات التقنية، توصل إليها العلم، ورأت النور، 
وانترشت مدنيا، بدأت يف مختربات ومراكز تطوير تابعة لرشكات متخصصة 
بني  الرتابطية،  العالقة  وهذه  بها،  مرتبطة  أو  الدفاعية،  الصناعات  يف 
الصناعات الدفاعية والتطور التكنولوجي، جاءت بشكل مبارش، من خالل 
تخصيص هذه الرشكات، امليزانيات املالية الضخمة يف البحث والتطوير، 
وعىل سبيل املثال، انتهت وزارة الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الصناعات  لتطوير  إسرتاتيجية  مسودة  اعداد  من  املايض  العام  نهاية 
الدفاعية، وهي اسرتاتيجية تركز عىل تحقيق الريادة يف هذه الصناعات، 
وفقا للمعاير العاملية، وبالتايل لتمكينها من استحواذ موقع متقدم يف هذا 
القطاع. وقد يكون البحث عن التفوق يف سوق تنافسية، إىل جانب أسباب 
هذه  إليها  تنتمي  التي  الدول،  تلعبه  الذي  بالدور  تتعلق  جيوسياسية، 

الرشكات عىل الساحة الدولية، وراء هذا االهتامم املتزايد بهذا التفوق.

الصناعات  مالمح  أيدكس،  ملعرض   2019 الحالية  الدورة  حددت  لقد 
الدفاعية واألمنية للمرحلة القادمة، بالتوازي مع الثورة الصناعية الرابعة، 
وهو ما يعطي فرصاً حقيقية لالستثامر يف الجيل الجديد من الصناعات 
الدفاعية القامئة عىل الذكاء االصطناعي، وبشكل موسع، يساعدها يف رفع 
مختلفة  ظروف  مع  للتعامل  وإمكانياتها  قدراتها  من  ويوسع  كفاءتها، 
وبيئات متباينة، ومبا ميكنها من تحقيق النتائج املطلوبة، ويقلل إىل الحد 
اتجاه  مع  تتوافق  أهداف  وهي  ونحوها،  املادية  التكاليف  من  األدىن 
وتعزيزه،  االستقرار  لتحقيق  التنمية  يدعم  مسار  يف  الدولية،  العالقات 
تأثري  حيث  من  للمعرض،  املصاحب  املؤمتر  يف  الخرباء  تناوله  ما  وهو 
الدفاعية،  الصناعات  مستقبل  عىل  والتكنولوجية  االقتصادية  التغريات 
ودورها املحوري يف تحقيق األمن واالستقرار ودعم التنمية. إن الصناعات 
 ،2019 أيدكس  معرض  يعرضها  التي  العالقة،  ذات  واملنتجات  الدفاعية 
واملعرض املصاحب نافدكس البحري، تقدم توليفة منوذجية مثالية، تجمع 
بني التقنيات املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس 
وجود  إن  الدفاعية.  األنظمة  مختلف  مع  تتواءم  والتي  االتصاالت،  من 
رفيعة  الرسمية  والوفود  العسكرية،  املنتجات  من  الكبري  العدد  هذا 
املستوى ذات العالقة بالشؤون العسكرية، إىل جانب املتخصصني يف مجال 
الصناعات الدفاعية واألمنية والخرباء االسرتاتيجيني يف مكان واحد، يفتح 
آفاقا جديدة أمام الصناعات الدفاعية، ملزيد من التطور يف بيئة أصبحت 
وصارت  والتفوق،  والتنافس  للتميز  الرئييس  املحرك  هي  التكنولوجيا 

الصناعات الدفاعية هي وجهها اآلخر بال شك.

الحلول  مجال  يف  املنطقة  يف  والوحيدة  األوىل  الرشكة  ماتر،  دارك  مجموعة  كشفت 
الذيك  هاتفها  عن  النقاب  اليوم  اإللكرتوين،  واألمن  والدفاع  الرقمي  للتحول  املتكاملة 
مبواصفات  يتمتّع  العامل  يف  نوعه  من  هاتف  أول  يعد  الذي   ،KATIM® R01 الجديد 

أمنية فائقة وتصميم قوي يقاوم أقىس الظروف امليدانية.
املعايري عىل  ابتكاره وتصميمه واختباره وفق أعىل  الذي تم   ،KATIM® R01 ويجمع
والحلول  املميز  التصميم  بني  وكندا،  وفنلندا  اإلمارات  دولة  ماتر يف  دارك  مهنديس  يد 
الرشكة  ابتكارات  أحدث  يُعد  وهو  فريد.  عميل  تصميم  ضمن  املتطّورة  التكنولوجية 
املتطّورة والخدمات  األجهزة  التي تشمل  اآلمنة واملتكاملة،  االتصاالت  يف مجال حلول 
األساسية وصوالً إىل حزمة كاملة من التطبيقات اآلمنة املطّورة وفقاً لربوتكوالت التشفري 

املخصصة واملصممة للمقاومة الكمية.
وبهذه املناسبة، قال كريم صباغ، الرئيس التنفيذي ملجموعة »دارك ماتر«: »يشكل هذا 
الهاتف املبتكر مثرًة لخرباتنا الطويلة ومعرفتنا الواسعة يف مجال االتصاالت اآلمنة، كام 
يلبي توقعات وتطلعات سوق الهواتف مبا يف ذلك تقديم تجربة مستخدم سلسة. إذ 
جمعنا نخبة من املبتكرين يف القطاع للعمل معاً عىل وضع تصميم هاتف قادر عىل 
تحّمل أقىس الظروف امليدانية يف قطاع الخدمات العسكرية وخدمات الطوارئ واإلنشاء 

والتعدين والنقل وغري ذلك من قطاعات الطاقة والنفط والغاز.«

مكّونات خارجية متينة
يتمتع هاتف KATIM® R01 بغطائه الخارجي املتني املكّون من خمس طبقات، حيث 
تم تصميمه لتحمل الظروف القاسية كام يستويف اثنني من املعايري العسكرية يف مقاومة 
واألوزان  الصدمات  تحمل  الفائقة عىل  بقدرته  ميتاز  وهو  الصارمة.  امليدانية  الظروف 
الثقيلة إىل جانب قدرته عىل الصمود يف املياه ملدة 30 دقيقًة، سواًء يف مواقع اإلنشاءات 

أو حقول النفط.
الخاصة  املدمجة  بتقنيات ذكية مثل حلول االستشعار   KATIM® R01 كام تم تزويد
بقياس الضغط الجوي ودرجة الحرارة والرطوبة، األمر الذي من شأنه أن يعزز قدرته 
الحرارة  ودرجات  الشاهقة  واالرتفاعات  والغبار  للامء  والتعرّض  الصدمات  تحّمل  عىل 
العالية. ونظراً ألهمية االستجابة الرسيعة يف حاالت الطوارئ، فإن الهاتف يرِفق تلقائياً 
للحاالت  زر خاص  يشتمل عىل  كام  يبعثها،  التي  بالرسائل  الجغرايف  املوقع  إحداثيات 
الطارئة )SOS(، باإلضافة إىل شاشة اللمس املتطورة التي تستجيب حتى يف حال ارتداء 

القفازات أو تبلل األصابع.

مكّونات داخلية أكرث متانة
يتمتع هاتف KATIM® R01 مبستوى 
فائقة،  أمنية  ومزايا  الحامية  من  عاٍل 
واالتصاالت  البيانات  عزل  فيها  مبا 
تصميمه  بفضل  الخارجي،  العامل  عن 
أي  حدوث  دون  يحول  الذي  املنيع 
خرق مادي للهاتف حيث يكتشف أي 
الجهاز  بإقفال  ليقوم  تالعب  محاوالت 
بشكل فوري لحامية بيانات املستخدم. 
الرسية،  فائقة  املحادثات  إجراء  وعند 
 ™SHIELD MODE خاصية  تتوىل 
والكامريات  امليكروفونات  كافة  حجب 
االتصال  وظائف  عىل  اإلبقاء  مع 

والتشغيل.

مجموعة دارك ماتر تطرح أول هاتف 
ذكي في العالم بمواصفات أمنية 

يقاوم أقسى الظروف


