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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
إليه الصناعة الوطنية الدفاعية من تطور  مبا وصلت 

سمح لها بأن تكون دعامة مهمة لقواتنا املسلحة.
وقال سموه - عقب زيارته أمس عددا من الرشكات 
معرض  يف  واألجنبية  والعربية  الوطنية  واملؤسسات 
ومؤمتر الدفاع الدويل ” آيدكس 2017 ” - إن جهود 
التصنيع العسكري املحيل تستند إىل ركائز صلبة 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 
صاحب  قيادة  تحت  اليوم  يتحقق  ما  وهو  الوطن 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
”حفظه الله“ ويتجسد يف الوصول إىل مرحلة تصنيع 
خالصة..  إماراتية  وخربات  بأيد  العسكرية  املعدات 
واملوارد  بذلها  تم  التي  الجهود  أن  عىل  يربهن  ما 
العسكري داخل  بالقطاع  للنهوض  تم تسخريها  التي 
الدولة تؤيت مثارها خدمة ملصلحة الوطن وتتامىش مع 
األهداف التي تم رسمها عىل املديني القصري والبعيد.

تتمة ص 2
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املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأكد 
كل  بتوفري  الدفاعي  التصنيع  مجال  بتطوير  ملتزمة 
واالستثامر  لذلك  والرضورية  الداعمة  املستلزمات 
الرشكاء  مع  والتعاون  العسكرية  البحوث  مجال  يف 
لتطوير  شاملة  خطة  إطار  يف  وذلك  االسرتاتيجيني.. 
قطاع التصنيع داخل الدولة من جهة ومن جهة أخرى 
تكريس مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة بصفتها 
ترابها  عن  الدفاع  عىل  قادرة  ودولية  إقليمية  قوة 
السلم  تعزيز  فيه  تلتزم  الذي  الوقت  يف  ومصالحها 
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واألمن يف املنطقة والعامل.

التقنية  واالبتكارات  بالتطورات  سموه  أشاد  كام 
والتي  العاملي  الدفاعي  التصنيع  مجال  شهدها  التي 
ساهمت يف إيجاد عدد من الحلول العملية للتحديات 
األمنية والدفاعية يف املنطقة والعامل وهو ما انعكس 
 ” يف  العارضة  الدولية  الرشكات  منتجات  خالل  من 
آيدكس 2017 ” والتي تشهد عاما بعد آخر تحديثات 
أساسية تساير املتغريات وتواكب التحوالت ومتطلبات 

كفاءة األداء يف مختلف ميادين العمليات.
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قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 
ويل عهد أبوظبي أمس بجولة يف معرض ومؤمتر الدفاع 

الدويل إيدكس 2017.
والتقى سموه خالل الجولة برؤساء الوفود املشاركة يف 
املعرض حيث تعرف من خاللهم عىل أهم املعروضات 
الدفاعية  باألنظمة  املتعلقة  واملشاريع  واملنتوجات 

الحديثة .
نهيان  الشيخ حامد بن زايد آل  وشملت جولة سمو 
الوطنية تضمنت رشكة  عددا من الرشكات واألجنحة 
املرصي  والجناح  السوداين  والجناح  املزروعي  احمد 
العسكرية  للصناعات  االمارات  ورشكة  توازن  ورشكة 

قام معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير دولة لشؤون الدفاع أمس بجولة تفقدية ملعرض آيدكس 2017.
وزار معاليه عددا من األجنحة الوطنية واألجنبية املشاركة يف املعرض..

كام أطلع خالل جولته عىل أحدث املنتجات واألسلحة لكربى الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض حيث عرضت 
أحدث منتجاتها من األسلحة واملعدات واألنظمة غري املأهولة.

ويعد آيدكس منصة مثالية للتعاون وبناء الرشاكات وتبادل الخربات وأفضل املامرسات مع كربى الرشكات العاملية 
املتخصصة يف مجال األنظمة الدفاعية الشاملة.

رافق معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع يف الجولة عدد من كبار ضباط ومسؤويل الوزارة.

والجناح األملاين .
حول  الوفود  رؤساء  مع  األحاديث  سموه  وتبادل 
أحد  باعتباره  ايدكس  معرض  ميثلها  التي  األهمية 
والتجارب  األفكار  لتبادل  املهمة  العاملية  املنصات 
واملتطورة.. مؤكدا سموه  الجديدة  الصناعات  وعرض 
بالرشكات  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  ترحيب 
تحت  ومشاريعها  ابتكاراتها  اخر  تقدم  التي  العاملية 
الحكيمة  القيادة  حرص  سموه  مؤكدا  ايدكس  مظلة 
مكانتها  لتتبوأ  الوطنية  الدفاعية  الصناعة  دعم  عىل 

عىل الخارطة العاملية.
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قام معايل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة 
بزيارة  لإلعالم  الوطني  املجلس  إدارة  مجلس  رئيس 
”آيدكس  معرض  يف   ” الوطن  درع   ” مجلة  لجناح  

.” 2017
وأشاد معاليه مبشاركة املجلة يف العديد من األنشطة 
إىل  منوها  الدولة..  داخل  تقام  التي  واملناسبات 
وحوارات  وتحقيقات  أخبار  من  املجلة  تتضمنه  ما 
منها  العسكرية  خاصة  الفعاليات  لجميع  وتغطيات 
يف  واألمانة  الصحفية  املهنية  من  قوية  أسس  عىل 

الطرح.
وأثنى معاليه  عىل إصدارات املجله من بحوث وكتب 
والتحليالت  والتسليح  العسكري  العمل  مجاالت  يف 
السياسية واالقتصادية إضافة إىل إصدارها نرشة يومية 
شاملة  تغطية  خاللها  من  تقدم  املعرض  أيام  طوال 
للفعاليات املصاحبة لـ“ آيدكس ” تتضمن استطالعات 

للرأي حول الحدث.

قام سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 
لفعاليات  تفقدية  بجولة  التوايل  عىل  الرابع  اليوم  يف 
وأجنحة معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ”ايدكِس 2017.

الوطنية  الرشكات  أجنحة  من  عددا  سعادته  وزار 
والدولية املشاركة يف الدورة الـ 13 للمعرض، وتعرف 
األجنحة،  معروضات  إىل  الرشكات  ممثيل  من  خاللها 
العسكري،  التصنيع  كربى رشكات  أنتجته  ما  وأحدث 
متطورة،  دفاعية  تكنولوجيا  من  األنظمة  وموردي 
الوطنية  الرشكات  إليه  توصلت  ما  آخر  تعكس 

والعاملية.
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العارضني،  مع  األحاديث  الدفاع  وزارة  وكيل  وتبادل 
واالتجاهات  مشاركاتهم  حول  الرشكات  وممثيل 
أكد  حيث  العسكري،  االنتاج  لقطاعات  العاملية 
إثبات  يف  نجح  آيدكس  الدفاع  معرض  أن  العارضون 
مكانته عىل خريطة املعارض العاملية، وأصبح معروفا 
املعنية  العاملية  الرشكات  لكربيات  واسع  نطاق  عىل 
واملصنعني  للدول  مهام  حدثا  وأصبح  الدفاع،  بقطاع 

املهتمني بسوق الدفاع املتنامي يف املنطقة.
وأشاد سعادة مطر سامل عيل الظاهري مبستوى الصناعة 
التنافسية  يف  إليه  وصلت  الذي  والتقدم  الوطنية 

والتميز ..مؤكدا أن معريض ”آيدكس ونافدكس يعدان 
نافذة لتسليط الضوء عىل صناعاتنا الدفاعية الوطنية 

التي أصبحت تتمتع بثقة عاملية متنامية.
ويف ختام الجولة توقف سعادته عند جناح مجلة درع 
خالل  من  ايدكس  يف  املجلة  مبشاركة  واشاد  الوطن 
من  تقدم  املعرض،  أيام  طوال  يومية  نرشة  إصدارها 
خاللها تغطية شاملة للفعاليات املصاحبة لـ“ آيدكس 
كام اطلع عىل العدد الخاص الذي تم اصداره مبناسبة 
أخبار  من  تتضمنه  وما  ونافدكس  ايدكس  معريض 
الفعاليات  لجميع  وتغطيات  وحوارات  وتحقيقات 
املهنية  من  قوية  أسس  عىل  منها  العسكرية  خاصة 

الصحفية واألمانة يف الطرح.
يف  وكتب  بحوث  من  املجلة  إصدارات  عىل  وأثنى 
والتحليالت  والتسليح  العسكري  العمل  مجاالت 

السياسية واالقتصادية .
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بلغت قيمة صفقات األيام األربعة األوىل من معريض 
البحري  والدفاع   “2017 ”آيدكس  الدويل  الدفاع 
”نافدكس 2017“ ما يزيد عىل 18.8 مليار درهم من 

خالل 82 صفقة أغلبها لرشكات محلية .
مليار درهم يف  بقيمة 3.422  إبرام 20 صفقة  تم  و 
صفقة   31 إبرام  تم  فيام  املعرض  من  الرابع  اليوم 
بقيمة 4 مليارات و75 مليونا و627 ألفا و554 درهام 
بقيمة  إبرام 10 صفقات  إىل جانب  الثالث  اليوم  يف 
درهم  ألف  و623  مليونا  و919  مليارات   6 بلغت 

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 
أركان القوات املسلحة مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل 
” آيدكس2017 ” أمس كال عىل حده .. الفريق جيمس 
والفريق سريجي  التنزاين  األركان  رئيس هيئة  الوييس 
العسكرية  للشؤون  الدولة  لجنة  رئيس  جورولوف 
الصناعية يف بيالروسيا واللواء جي يس موبويل رئيس 
إدارة التجهيزات الدفاعية يف جمهورية جنوب أفريقيا 
والسيد جيا هوجيان املدير التنفيذي لرشكة نورينكو 

الصينية.
جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون التي 
تربط بني دولة االمارات و دول الضيوف خاصة ذات 
تعزيزها  والدفاعية وسبل  العسكرية  بالشئون  الصلة 

وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
مثل  تنظيم  أهمية  حول  االحاديث  تبادل  تم  كام 
هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عامليا ويف مقدمتها 
باعتبارها  ”ايدكس“  الدويل  الدفاع  معارض  سلسلة 
الدفاع والتسليح  العاملية لشئون  امللتقيات  أحد أهم 
ظل  يف  والعسكرية  الدفاعية  للمعرفة  مهام  ومصدرا 
الصناعات  ذوي  واملشاركني  العارضني  أعداد  تزايد 

التقنية الرفيعة.

��,'����$=��:	
!>����?!
«2017��
��»�@��A���

�2017��
����	���� ��-�*+!,�!	�)��18.8�
.	�/� 0�!/���

األول  اليوم  صفقات  عدد  وصل  فيام  الثاين  اليوم  يف 
مليون  و416  مليارات   4 تجاوزت  بقيمة  صفقة   21
درهم ..وشملت الصفقات 13 رشكة محلية و7 رشكات 

إقليمية وعاملية .
العميد  عقده سعادة  مؤمتر صحفي  ذلك خالل  جاء 
الركن طيار راشد الشاميس املتحدث الرسمي باسم ” 
أيدكس 2017  ” يف رابع أيام املعرض وبحضور العقيد 
باسم  الرسمي  املتحدث  الذهيل  فهد  البحري  الركن 

معرض الدفاع البحري ”نافدكس 2017“.

ونافداكس  أيديكس  معريض  من  األول  اليوم  وكان 
قد شهد إبرام 21 صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات و 
الثاين إبرام 10  اليوم  .. فيام شهد  416 مليون درهم 
صفقات بقيمة بلغت 6 مليارات و919 مليونا و623 
 31 إبرام  شهد  فقد  الثالث  اليوم  أما   .. درهم  ألف 
صفقة بقيمة بلغت 4 مليارات و75 مليونا و627 ألفا 
و554 درهام ليبلغ مجموع صفقات األيام األربعة 82 

صفقة مبلبغ يزيد عن 18 مليارا و833 مليون درهم.
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وتجمع الرشكة مختلف القدرات والكفاءات يف قطاع 
الصناعات العسكرية يف اإلمارات العربية املتحدة يف 
القيمة  توفري  بهدف  ومتكاملة،  موحدة  منصة  إطار 
الجهات  من  وغريهم  والرشكاء  واملساهمني  للعمالء 

املعنية.
عرضت مشاركة اإلمارات للصناعات العسكرية ضمن 
منصتها األكرب يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 
املجموعة  رشكات  من  رشكة   12 مشاركات   2017
املستقلة،  واألنظمة  التصنيع،  قطاعات  مختلف  يف 
واالتصاالت،  والعمرة،  واالصالح  والصيانة،  والخرائط، 

والخدمات اللوجستية، والتطوير التقني. 
تأسست (أديك) يف عام 2014 من خالل دمج أصول 
القابضة  وتوازن  للتنمية،  مبادلة  رشكة  من  رشكات 

ومجموعة اإلمارات املتقدمة لالستثامرات.
أسفرت هذه املشاركة عن عدد من الصفقات والعقود 
يف  واملعنية  اإلماراتية  املسلحة  القوات  مع  املهمة 
مجال الخدمات و التصنيع العسكري ضمن متطلبات 

واحتيجات القوات املسلحة.
كانت هذه املشاركة لإلمارات للصناعات العسكرية يف 
الدويل آيدكس 2017 مشاركة  الدفاع  معرض ومؤمتر 
مثمرة لنا ولرشكاءنا االسرتاتيجني معرض ومؤمتر الدفاع 
خالل  من  آملني  املسلحة،  والقوات  آيدكس  الدويل 
مشاركتنا أن نكون قد ساهمنا بتقديم الدعم لقطاع 
نتطلع ملشاركتنا  اإلماراتية. كام  العسكرية  الصناعات 
آيدكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  القادمة 

.2019

ادارة  مجلس  رئيس  الباكري  عبدالعزيز  ماجد  أكد 
املصنع الوطني ملنتجات األمن والسالمة، عىل الفرص 
العظيمة التي منحها ايدكس2017 للرشكات اإلماراتية 
الدولة  داخل  الجهات  ملختلف  الوصول  يف  الوطنية 
الوطني“  ”املصنع  مشاركة  بأن  موضحاً  وخارجها. 
الكثري  عليه  اخترصت  والتي  ايدكس،  يف  األوىل  هي 
للعمل  يحتاج  التي  للجهات  الوصول  يف  الوقت  من 
معها، وتم تحقيق وقت قيايس برشح املنتجات لعدد 
كبري من الجهات، والذين القت املنتجات استحسانهم. 
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اإلمارات،  دولة  من  طلبات  املصنع  تلقى  حيث 
والواليات املتحدة األمريكية، جمهورية مرص واململكة 

العربية السعودية.
وذكر الباكري بأن املصنع تأسس يف 2012 وهو املصنع 
الرشق  يف  مصنع  وثالث  اإلمارات  دولة  يف  الوحيد 
األوسط إلنتاج منتجات األمن والسالمة، وينتج املصنع 
ما يزيد عن مليون و200 ألف قطعة يف السنة. وهو 
مصنع متخصص يف صناعة األحذية العسكرية لجميع 
التخصصات، عىل مختلف استعامالتها وأحذية األمن 

والسالمة بصناعة إماراتية 100% .
وقال“ يعترب املصنع الوطني ملنتجات األمن والسالمة 
األحذية  تصنيع  مجال  يف  الرائدة  املصانع  أحد 
شديد  املناخ  مع  تتالئم  والتي  العسكرية“سالمة“ 
دولة  يف  شتاًء  واملعتدل  صيفا.  والرطوبة  الحرارة 
من  مختلفة  أنواع  تصنيع  نتخصص يف  كام  اإلمارات. 
نطاق  عىل  لها  مشهود  ومنتجاتنا  السالمة  أحذية 
واسع باعتبارها أفضل مجموعة من أحدث مواصفات 
سواء  املتنوعة  العمل  بيئة  مع  تتناسب  التي  التقنية 

العسكرية أو املدنية.“

وأضاف ”نحن ملتزمون بتصنيع منتجات ذات جودة 
ومجموعة  الخام  املواد  أنواع  أفضل  باستخدام  عالية 
أحذية  ذلك ”سالمة“  املهرة وعالوة عىل  العامل  من 
خفيفة الوزن ومقاومة لالنزالق لضامن أقىص قدر من 

الراحة واألمان وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة.“
هي  ”سالمة“  منتجات  مييز  ما  إىل  الباكري  وأشار 
وهي   “DESMA” تديرها  التي  االنتاج  تكنولوجيا 
أوتوماتيكية  إنتاج  ووحدة  األملانية،  اآلالت  أحدث 
بالكامل وتتم مراقبتها من قبل روبوت لضامن الدقة 
مراقبة  تتم  كام  االنتاج،  خطوات  من  خطوة  كل  يف 
عرب  أملانيا  يف  األم  املصنع  قبل  من  االنتاج  خطوط 
القصوى  السالمة  املنتجات  ملنح  باإلضافة  االنرتنت، 
مخترب  قبل  من  معتمد  وهي  الراحة،  درجات  وأكرب 
هذا  معروف يف  وهو  املتحدة،  اململكة  يف  ”انرتتيك“ 

املجال ومتطابقة مع املعايري العاملية.
ولفت الباكري إىل الخطة املستقبلية للمصنع الوطني 
”الخوذة“،  الرأس  لواقي  انتاجات  تتضمن  التي 

والنظارات الواقية، القفازات واملالبس العسكرية.
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وبناءه  تصميمه  تم  مرت   16 فئة  القتايل  الفتان  زورق 
بالكامل يف دولة االمارات العربية املتحدة يف مؤسسة 
لديه  املهام  السفن وهو زورق متعدد  الفتان لصناعة 
اىل   12 من  لعدد  انزال  بعمليات  القيام  عىل  القدرة 

: �%�����	�������

الطول: 16 مرت
العرض: 3.90 مرت
العمق: 1.80 مرت

نقل الجنود: عدد (12 + 2)
املحرك 115 حصان عدد 2

نظام الدفع ووترجيت
الرسعة القسوى 50 عقده

من  به  يتمتع  ملا  وذلك  القتال  منطقة  يف  جندي   18
قدرات عالية متكنه من الوصول اىل مناطق متقدمة من 

االرايض عرب املياه الضحلة مبعدل رسعة عايل.
الفايرب  من  مرت   16 فئة  القتايل  الفتان  زورق  بناء  تم 

القوات  لحمل  قدرته  وتعظيم  الوزن  لتقليل  جالس 
الخاصة للقتال واالسلحة والذخائر، وقد تم بناء الزورق 
للقيام باملهام مثل: ( القتال – نقل الجنود – الدوريات 

– مراقبة – االعرتاض الرسيع – البحث واالنقاذ)
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لبدء  واألخري  األفضل  عرضها  «اوتوكار»  قدمت رشكة 
الرئييس  القتال  لدبابة  التسلسيل  اإلنتاج  مرحلة 
الرتكية ”ألطاي“ بناء عىل طلب األمانة العامة الرتكية 
بدء  العرض  ويشمل    (SSM) العسكرية  للصناعات 
من  رئييس  قتال  دبابة   250 لـ  التسلسيل  اإلنتاج 
اللوجستي  الدعم  طراز ”ألطاي“ باإلضافة إىل تقديم 
املتكامل لها.  وبدأت اختبارات الرتخيص الخاصة بأكرب 
الربية يف عام 2009،  الدفاعية  لألنظمة  تريك  مرشوع 
النهائية يف  النموذج  الالزمة عىل  االختبارات  وانتهت 
كافة  اجتياز  يف  الدبابة  ونجحت   ،2016 عام  نهاية 

اختبارات القبول الرئيسية يف عام 2016، ومن املتوقع 
وتطوير  بتصميم  الخاص  العقد  إعداد  من  االنتهاء 
واختبارات ترخيص الدبابة خالل الربع األول من عام 

.2017
 وتشمل مرحلة اختبارات الرتخيص الصعبة اختبارات 
فوق  طويلة  لساعات  الشاقة  والخدمة  الحركة  خفة 
واختبارات  الصعبة،  املناخية  واألحوال  الوعرة  الطرق 
إطالق النار يف ظل السيناريوهات املختلفة واختبارات 
املضادة  الصواريخ  وجه  يف  الصمود  عىل  القدرة 
الحركية  الطاقة  وذخرية  الفائق  األداء  ذات  للدبابات 

واأللغام.
”أوتوكار“،  رشكة  عام  مدير  جورجك،  رسدار  وقال   
الرئييس  القتال  دبابة  أن  من  يقني  عىل  ”الرشكة  بأن 
الرئييس  القتال  دبابات  أفضل  من  ستكون  ”ألطاي“ 

أن  بعد  جدا  قريبا  العمليات  ساحات  يف  الحديثة 
قبل  من  واملوافقة  الرتخيص  الختبارات  خضعت 
العميل ونجحت يف استيفاء كافة الرشوط  واالختبارات 

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

الحامية ضد األسلحة الباليستية واأللغام.
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وبالتايل  لالشتعال،  قابلية  األقل  الوقود  الديزل  ويعترب 
قوة  إن  الخطرة.  البيئات  يف  لالستخدام  أماناً  أكرث 
التصميم والقدرة عىل منع حوادث السقوط والتحطم 
يؤدي إىل التشغيل اآلمن يف الظروف العنيفة. وقد تم 
كافة  يف  مأموناً  ليكون   OXE الديزل  محرك  تصميم 
االنبعاثات  من  مستويات  يقدم  يزال  وال  البيئات، 
املستوى  البيئة  حامية  وكالة  مواصفات  مع   تنسجم 
 .RCD الفئة 2، و IMO 3، واملنظمة البحرية الدولية
املنخفض  والغالف  الوقود،  استهالك  خفض  ويسهم 
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املدى،  يف  كبرية  زيادة  يف  هيدرو-ميكانيكياً،  املطور 
التزود  عمليات  بني  طويلة  تشغيل  بفرتات  ويسمح 
ويقل  الوقود.  تكاليف  من  كثريا  ويقلل  بالوقود، 
عن   42٪ بنسبة  الوقود  من    OXE محرك  استهالك 

.200HP نظريه الحديث
وّسعت رشكة Cimco Marine، وهي الرشكة املصنعة 
ملحرك OXE، من إمكانية توافر املحرك الخارجي من 
خالل تعيني رشكة  Exalto Emirates  كموزع إقليمي 
 Exalto Emirates حرصي يف أوائل عام 2015. ورشكة

موجودة يف السوق منذ أكرث من 20 عاماً، وتقوم بتوزيع 
مجموعة من األجزاء الكهربائية وامليكانيكية واملعدات 
 Exalto وتقوم  دولية.  تصنيع  70 رشكة  من  أكرث  من 
اإلمارات  دولة  يف  مواقع   3 من  بالتوزيع   Emirates
جميع  إىل  متخصص  خدمة  ومركز  املتحدة  العربية 
الهندية،  القارة  وشبه  وأفريقيا  األوسط  الرشق  أنحاء 
فضالً عن توفري الدعم لعمليات الرتكيب والكشف عن 
وخدمات  الفنية  املشورة  وتقديم  وإصالحها  األعطال 

التشغيل لعمالئها يف جميع أنحاء املنطقة.
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معرض  هامش  عىل  وقَّعها  التي  املذكرة،  وتسعى 
 «2017 «أيدكس  أبوظبي  يف  الدويل  الدفاع  ومؤمتر 
اليوم (اإلثنني)، السيد جامل محمد الشاميس، العضو 
محمد  راشد  واملهندس  «جاهزية»،  لرشكة  املنتدب 
التعرّف  لـ «تصنيف»، إىل  التنفيذي  الرئيس  الحبيس، 
وإمكانية  وتقييم جدوى  املختلفة،  العمل  عىل فرص 

تنفيذها من جانب الطرفني.
تنفيذية  لجنة  بتشكيل  التفاهم،  مذكرة  وتقيض 
وتقديم  دراسة  مهّمتها  الجانبني،  من  مشرتكة 
املقرتحات والتوصيات إىل املديرين اإلداريني لدى كلٍّ 
تنفيذه  يلزم  ما  إلقرار  و»تصنيف»،  «جاهزية»  من 

منها، ومبا يخدم الهدف من املذكرة.
وأكَّد الشاميس عىل أهمية املذكرة، التي تأيت يف سياق 
االسرتاتيجية  التحالفات  بناء  إىل  «جاهزية»  سعي 
االختصاص،  ذات  واملؤسسات  الهيئات  بني  وتفعيلها، 
إن  وقال  وجودتها.  الخدمات  كفاءة  مستوى  لرفع 
يشّكل  «تصنيف»،  مع  التفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع 
مسرية  تعزيز  يف  ستساهم  وهامة  رضورية  خطوة 
مجال  يف  الريادة  يف  رؤيتها  وتحقيق  «جاهزية» 
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اختصاصها.
يف  تندرج  املذكرة  أن  عىل  الحبيس  د  شدَّ جانبه،  من 
املؤسسات  كربى  تقدير  لنيل  «تصنيف»  جهود  إطار 
مجلس  منطقة  ويف  الدولة  يف  العاملة  واإلدارات 
سنواصل  وقال:  املحيطة.  والدول  الخليجية  التعاون 
سعينا نحو تقديم أفضل خدمات التصنيف وفق أعىل 
املعايري، وإتاحة أفضل الخدمات للعمالء، التي تعتمد 
عىل أحدث التقنيات... مشرياً إىل أن ”تصنيف“ تسعى 
لضامن عمل رشكائها يف القطاعني الخاص والعام معاً، 
حامية  شأنها  من  آمنة  معايري  إىل  الوصول  أجل  من 

مّالك السفن والبحارة والبيئة البحرية ككل.
رشكة  مبادرات  إحدى  وهي  ”جاهزية“،  وتُعنى 
واملهني  الفّني  التدريب  خدمات  بتوفري  ”توازن“، 
ة  املختصَّ الجهات  مختلف  بني  املشرتك،  والتخّصيص 
وإدارة  واالستعداد  واألمن  السالمة  مجاالت  يف 
األزمات والكوارث، وتسعى إىل توفري التدريب الالزم 
اإلمارات  دولة  قدرات  وتعزيز  بناء  يف  للمساهمة 
العربية املتحدة لحامية املجتمع واملكتسبات واملرافق 

الحيوية.

سواء  املتدّربني،  إعداد  يف  ”جاهزية“  مهّمة  وتتمثل 
صني أو من األفراد العاديني، للقيام باملهام  من املتخصِّ
الرضورية بصورة فّعالة، واالستجابة إىل الكوارث ودرء 

آثارها.
العام  يف  تأسست  التي  تعمل“تصنيف“،  جهتها،  من 
اإلمارات  يف  نوعها  من  محلية  هيئة  كأول   ،2012
الخليج  التعاون لدول  العربية املتحدة ودول مجلس 
الوطنية  األسواق  العريب، يف  والعامل  العربية واملنطقة 
والدولية، وهي األكرث فعالية وكفاءة يف تقديم خدمات 
التصنيف البحرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
دولة  مصلحة  خدمة  يف  األساسية  مهمتها  وتتلّخص 
العمالء  احتياجات  وتلبية  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
واملمتلكات،  األرواح  وسالمة  أمن  تعزيز  خالل  من 

وحامية البيئة الطبيعية يف الصناعات الحيوية. 
وتهدف“تصنيف“، التي حصلت عىل االعرتاف الدويل 
من قبل ”املنظمة الدولية البحرية“، إىل رفع مستوى 
أفضل  بتطبيق  وااللتزام  كفاءتها،  وضامن  الخدمات 

معايري الجودة يف مختلف املجاالت.
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وعرب رواد املعرضني عن سعادتهم بتلك العروض، التي 
الذي حققته  العسكري  التطور والتقدم  تجسد مدى 
اإلمارات، فضال عن املهارات العسكرية يف القطاعات 

كافة، التي يتسم بها جنود اإلمارات البواسل.
الثالثة عرشة من معرض  النسخة  انطالق  شهد حفل 
أيدكس يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي عروضا عسكرية 
العسكرية  واآلليات  الدبابات  فيها  شاركت  مختلفة 

والطائرات املقاتلة والجنود.
أمام  أجريت  التي  العسكرية  العروض  ومثلت 
مفرتضة  وسيناريوهات  مواجهات  محاكاة  الجمهور 
رجال  ونفذ  املنظمة،  والجرمية  اإلرهاب  ملكافحة 
القوات املسلحة عروضاً عسكرية متميزة  طوال فرتة 
متابعة  املعرضني عىل  رواد  املعرضني، وحرص  انعقاد 

فعاليات العروض العسكرية بكافة أنواعها،
املشاركة  القوات  بني  والتناغم  التام  التنسيق  ولفت 
عىل  املشاركة،  القوات  كل  بدت  إذ  الجمهور،  أنظار 
وكأنها  بالدولة  مختلفة  جهات  متثل  أنها  من  الرغم 
جسم واحد يتبع لجهة واحدة، وذلك نتيجة التدريب 
جانب  إىل  املاضية،  الفرتة  طوال  تم  الذي  املشرتك 

الخربات الواسعة للقوات املشاركة .
شاركت يف العرض العسكري معدات وآليات جديدة 
تتبع لفروع القوات املسلحة، وكانت اآلليات واملعدات 
حركة  وشكلت  االنتباه،  يجذب  منظم  إطار  يف  تسري 
إىل  يشري  رائعا  فنيا  نسقا  املشاة  وحركة  اآلليات 
املسلحة  قواتنا  إليه  وصلت  الذي  العايل  املستوى 
واألجهزة األمنية، ورسمت العروض لوحة فنية رائعة 
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ملا حققته الدولة من انجازات ونجاحات وتطويرات يف 
واملجال العسكري.

عروض  بتقديم  الجوية  القوات  قامت  ناحيتها،  ومن 
جوية متميزة خطفت أنظار الجمهور، حيث شاركت 
الحديث  الطائرات  أنواع  من  العديد  العروض  يف 
فوق  رائعة  فنية  تشكيالت  كونت  التي  والقدمية 
سامء أبوظبي، لرتسم سنياريوهات استعراضية رائعة 
تفاعل معها جامهري املعرضني، حيث شهدت تناسق 
املشاركة؛  والوحدات  العنارص  جميع  بني  وتناغم 
مع  ييالئم  التي  العسكرية  املشاهد  أبهى  مام جسد 
1300 رشكة  من  أكرث  استقطب  الذي  الكبري  الحدث 
من كربى رشكات  دول العامل يف تصنيع وانتاج املعدات 

العسكرية بكافة انواعها.
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لدى  تعملني  وأنت  شعورك  هو  ما  إماراتية،  كإمراة 
التسويق  عن  كمسؤولة  السويدية  «ساب»  رشكة 
التزامات وارتباطات  واملبيعات، وهو منصب يفرض 

كثرية؟
أوروبا،  مقرها  سويدية  رشكة  «ساب»  رشكة  تعترب 
وقد افتتحت فرعا لها هنا يف دولة اإلمارات. وكإمرأة 
إماراتية أشعر مبسؤولية كبرية، ليس بصفتي عضوة يف 
فريق «ساب»، وإمنا ألين أمثل بلدي – دولة اإلمارات 
من  للشعوب  ميكن  حيث  أيضا،  املتحدة-  العربية 
مختلف بقاع األرض أن تطلع من خاليل عىل العادات 

والتقاليد والرتاث يف دولة اإلمارات.
هل ترين أن دولة اإلمارات حريصة عىل زيادة فرص 

العمل املتاحة أمام املرأة العاملة؟
عىل  الرجل  مثل  تحصل  العاملة  فاملرأة  تأكيد.  بكل 
نفس فرص العمل املتاحة بناءا عىل خربتها ومؤهالتها 
دولة  يف  الجنسني  بني  تفرقة  توجد  وال  الدراسية. 
وتقدم  العاملة  املرأة  الدولة تشجع  إن  بل  اإلمارات، 
املختلفة.  العمل  مواقع  يف  الدعم  أشكال  كل  لها 
ولدينا مناذج عديدة عن النساء الاليئ نجحن يف مواقع 
العمل املختلفة مثل سعادة الدكتورة شيخة عيل سامل 
املسكري، رئيسة مجلس إدارة رشكة املسكري القابضة، 
التي تعترب أفضل مثال عىل النساء العامالت يف القطاع 
تعترب  املنصوري  الطائرة مريم  قائدة  أن  الخاص. كام 
أول قائدة للطائرات املقاتلة يف دولة اإلمارات، وهي 

أفضل مثال للمرأة العاملة يف القطاع الحكومي.
املسلحة  القوات  لدى  العمل  لك  أنه قد سبق  نعلم 
عملك  يف  التجربة  هذه  ساعدتك  فهل  اإلماراتية، 

الحايل؟
شبيهة  تفكريي  طريق  أصبحت  حيث  تأكيد،  بكل 
ومن  املسلحة،  القوات  يف  املسؤولني  تفكري  بطريق 
ووضع  املتطلبات  استيعاب  عىل  قادرة  أصبحت  ثم 
عميل  أداء  يف  ساعدين  ما  وهو  املناسبة،  األولويات 
اليوم  حتى  حرصت  وقد  وجه.  أفضل  عىل  الحايل 
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والعالقات  الجيدة  السمعة  عىل  املحافظة  عىل 
القوات  اكتسبتهام خالل فرتة عميل يف  اللتني  الطيبة 
من  املزيد  اكتساب  يف  ساعدنني  واللتني  املسلحة، 
الفعالية يف عميل الحايل، السيام وأن القوات املسلحة 
بدولة اإلمارات تعترب من أهم الرشكاء بالنسبة لرشكة 

«ساب».
للتسويق  كمديرة  واجهتها  التي  التحديات  هي  ما 

واملبيعات برشكة «ساب» أبوطبي؟
يتسم  الدفاعية  املنتجات  سوق  أن  املعلوم  من 
تسعى  التي  العاملية  الرشكات  بني  الشديد  بالتنافس 
كلها جاهدة للفوز بعقود جديدة مع دولة اإلمارات. 
عالوة عىل ذلك، ترص دولة اإلمارات عىل تطبيق أفضل 
لقواتها  الالزمة  واملعدات  األسلحة  رشاء  عند  املعايري 
أنظمة  وتسويق  إبراز  يف  يتلخص  وعميل  املسلحة. 
«ساب» يف دولة اإلمارات، واملساهمة يف إقامة عالقة 

عمل ناجحة بني دولة اإلمارات ورشكة «ساب».
ما هو الفرق بني عملك يف القطاع الحكومي والقطاع 

الخاص؟
القطاع  يف  فالعمل  وعيوبه.  مميزاته  له  قطاع  كل 
العمل  فرصة  منحني  املثال،  سبيل  عىل  الحكومي، 

وقد  املسلحة.  القوات  عن  جديدة  أشياء  وتعلم 
القطاع  العمل يف  اكتسبتها من  التي  الخربة  ساهمت 
القطاع  إىل  لالنتقال  وإعدادي  تأهييل  يف  الحكومي 
كال  ولكن  القطاعني.  لكال  الفائدة  وتحقيق  الخاص 
القطاع  ففي  مختلفة.  لتحديات  يتعرضان  القطاعني 
الذي  األمر  واألفكار،  املعلومات  تبادل  ميكن  الخاص 
أشياء  لتعلم  الفرصة  إىل خرباتك، كام مينحك  يضيف 
جديدة. وأؤمن بأن العمل سواء يف القطاع الحكومي 

أو القطاع الخاص يخدم دولتنا الحبيبة.
رحلة  تبدآ  وهي  اإلماراتية  للمرأة  نصيحتك  هي  ما 

عملها؟
أنصحها بأن تضع ثقة كاملة يف قدراتها وكفاءتها ولكن 
قياداتنا  من  تعلمنا  وقد  الزائدة.  الثقة  من  حذاري 
األمر  يتعلق  عندما  مستحيل  يوجد  ال  أن  الرشيدة 
بالكلمة  يعرتف  ال  العلم  أن  كام  أهدافنا.  بتحقيق 
التعلم  بالحرص عىل  اإلماراتية  املرأة  وأنصح  األخرية، 
أهم  ولكن  تعمل.  كانت  وإن  حتى  درجة  أبعد  إىل 
يشء هو أن ندرك أننا «نولد صغارا ونكرب مع الزمن»، 
وأنه ال غضاضة يف العمل حيث ال يوجد عمل تافه أو 
يدعو إىل الخجل. لقد بدأت عميل يف وظيفة صغرية 

واجتهدت إىل أن وصلت إىل منصبي الحايل.

سمرية حارب
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نادي  يف  أقيم  الذي  التكريم  حفل  خالل  ذلك  جاء 
سعادة  وحرضه  بأبوظبي  املسلحة  القوات  ضباط 
اللواء الركن طيار اسحاق صالح البلويش نائب رئيس 
الظاهري  املنظمة وسعادة حميد مطر  العليا  اللجنة 
الوطنية  ابوظبي  التنفيذي للمجموعة لرشكة  الرئيس 
مدير  املنصوري  سعيد  وسعادة   ” ”أدنيك  للمعارض 

معريض أيدكس ونافدكس 2017.
الركن طيار فارس خلف املزروعي   اللواء  وأكد معايل 
السمو  صاحب  من  بتوجيهات  يأيت  التكريم  هذا  ان 

الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
سموه  يحرص  حيث  املسلحة  للقوات  االعىل  القائد 
بالصورة  الظهاره  املعرض  فعاليات  مختلف  ويتابع 
التى تحظى بها االمارات عىل مستوى صناعة املعارض 
الدولية وحرص سموه كذلك عىل املشاركات الدولية 

يف املعرض.
وقال ” ان الغرض من التكريم بهدف تشجيع الفرقة 
ونقل  املعرض  فعالية  يف  املشاركة  عىل  وشكرها 
الدولة والتواصل مع فرقنا  العاملية اىل ارض  الخربات 

املوسيقية بالدولة.
تشارك  التي  الروسية  املوسيقية  الرئاسة  فرقة  وكانت 
الول مرة يف املعرض قد قدمت عروضا رائعة نالت من 
التزامها  واداًء مميزا يدل عىل مدى  الحضور  اعجاب 
العسكري والتى تعترب من افضل الفرق ىف العامل حيث 
العسكرية  املشاه  بني  الرائع  االستعراض  يف  مزجت 

والحركة بالسالح.
وتم يف ختام الحفل التقاط الصور التذكارية.
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املعرضني  موعد  تحديد  تم  أنه  إىل  املنصوري  وأشار 
للقوات  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  يقامان  الذين 
الفرتة من 17 إىل 21 من شهر فرباير  املسلحة خالل 

2019 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض « أدنيك».
عىل  العاملية  الرشكات  كربيات  تنافس  أن  إىل  وأشار 
حجز مساحات لها يف املعرضيني دليل واضح عىل ما 
وصلت له صناعة املعارض يف دولة اإلمارات من تطور 

حيث أصبحت منوذجاً يحتذى عىل الصعيد العاملي.
ولفت إىل أن «آيدكس» و  «نافدكس» يشهدان إقباال 
كبريا من املصنعني ورشكات األنظمة الدفاعية الراغبة 
يف املشاركة موضحا أن اللجنه املنظمة بدأت بالفعل 
للتأجري  املخصصة  املساحات  حجز  طلبات  تلقي  يف 
معرباً عن أمله يف إستقطاب مشاركني ودول جديدة 

يف 2019.
نافدكس  ملعرض  الحالية  الدورة  أن  املنصوري  وقال 
2017 حظيت بإقبال كبري من قبل الرشكات املتخصصة 
معرض  شهد  حيث  البحرية  الدفاعية  بالصناعات 
املشاركات  وحجم  عدد  يف  نوعيه  نقالت  نافدكس 

املحلية والدولية منذ انطالقته األوىل يف العام 2011.
شارك  «نافدكس»  من  الرابعة  الدورة  أن  وأوضح 
الدفاعية  بالصناعات  متخصصة  100 رشكة  نحو  فيها 
البحرية من 27 دولة مقارنة مع 23 دولة يف الدورة 

املاضية للمعرض وبنسبة منو بلغت 17 باملائة .
وكشف سعيد املنصوري عن الخطة الرتويجية ملعرض 
والتي سرتكز   «2019 «آيدكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر 
يف  املتخصصة  الدولية  املعارض  من  عدد  زيارة  عىل 

الدفاع واملشابة لـ «آيدكس» .
وقال سعيد املنصوري مدير معريض أيدكس ونافدكس 
أنه سيتم تنظيم معرض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة 
والتدريب  املحاكاة  ومؤمتر  ومعرض  «يومكس» 
«سيمتكس» خالل الفرتة من 25 اىل 27 فرباير 2018.

له  توصلت  ما  أحدث  يعرض  «يومكس»  أن  وأضاف 
املأهولة  غري  األنظمة  مجال  يف  الدفاعية  الصناعات 
من  لكل  ومتخصصة  احرتافية  منصة  يطرح  الذي 
مصنعي ومزودي األنظمة غري املأهولة لعرض أحدث 
الهام  الحيوي  الدفاعي  املجال  هذا  يف  االبتكارات 
عىل  لالطالع  مثالية  منصة  «سيمتكس»  يوفر  فيام 
املتخصصة  العاملية  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  آخر 
املحاكاة  وأنظمة  املأهولة  غري  املركبات  قطاعي  يف 
أصبحت  التي  الكبرية  نظراً  لألهمية  والتدريب 
تحظي بها هذه األنظمة يف العامل اليوم واستخداماتها 
واملدنية  العسكرية  املجاالت  من  العديد  يف  الواسعة 

والبيئية واملساعدات االنسانية.
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”درع  ملجلة  اليومية  للنرشة  خاص  حوار  يف  وقال 
املشاركة  عىل  حريصة  كانت  الرشكة  أن  الوطن“، 
ثناياه  يف  يحمل  إذ  االوىل،  انطالقته  منذ  ايدكس  يف 
أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العسكري، 
فضال عن أفضل املامرسات والتجارب العاملية يف هذا 

املجال. والتايل نص الحوار:

حدثنا عن مشاركتكم يف ايدكس يف دورته الحالية؟

فيها  تشارك  التي  عرش  الثالثة  املرة  هذه  الواقع  يف 
الرشكة إىل معرض ايدكس، إذ يعد فرصة كبرية لاللتقاء 
الشخصيات،  وكبار  العسكريني  القادة  من  بالعديد 
والبعثات الدولية يف املجال العسكري، فضال عن أنه 
والتطورات  املستجدات  أبرز  عىل  تطل  مهمة  نافذة 
دول  مختلف  يف  العسكري  التصنيع  يشهدها  التى 
من  كبرية  أعداد  يضم  ايدكس  أن  السيام  العامل، 
الرشكات العاملية التي تأيت بتجارب ومامرسات جديدة 

وحديثة تواكب متغريات العرص الحديث.

ولكن ما هي االهداف التي تقوم عليها مهام الرشكة 
عسكرياً؟

بشكل  ترتبط  الدفاعية،  الدولية  االستشارية  الرشكة 
ترتكز   االساسية  مهمتنا  الفرنسية  الدفاع  بوزارة  كبري 
عىل  نقل معارف وخربات الجيش الفرنيس إىل جيوش 
وقطاعات الدول الصديقة، وهناك تعاون كبري جدا بني 
فرنسا واالمارات يف املجال العسكري مبختلف قطاعته، 
الفرنيس،  الدفاع  لوزارة  العاملة  الذرع  تعد  والرشكة 
تقديم  عىل  تحرص  حيث  نقدمها،   التي  والخدمات 
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القوات  مع  الحال  هو  مثلام  الجودة  درجات  أعىل 
الفرنسية.

يف  الرشكة  بتقديم  تلتزم  التي  التخصصات  هي  وما 
القطاع العسكري؟

هذا  يف  ومتعددة  متنوعة  خدمات  تضم  الرشكة 
العسكرية يف  للقوات  التدريب االسايس  املجال، منها 
املدارس  الضباط داخل  القطاعات، وتدريب  مختلف 
والتكنييك  والعميل  العمليايت،  والتدريب  الفرنسية، 
والطائرات  والطائرات،  والباخرات  الدبابات   وصيانة 
العمودية، فضال عن  توفري مختصني وخرباء يف مجال 

الحرب االلكرتونية كمثال.
أما بالنسبة لإلمارات نعمل عىل صيانة دبابات االكلري، 
خرباء  توفري  العسكريني،  املدربني  وتأهيل  تدريب  و 

مختصني للقوات الجوية.

كيف ترى التعاون بني البلدين الشقيقني؟

الدفاع،  مجال  يف  البلدين  بني  اتفاع  هناك  أن  اعتقد 
حيث يجسد هذا االتفاق عمق العالقات بني البلدين 
يف املجال العسكري، والرشكة مهتمه جدا بتنفيذ مهام 
عملها يف االمارات، ومستعدين لتقديم كافة الخدمات 
فيام  االماراتية  العسكرية  القوات  التي  العسكرية 

يتضمن تخصصات الرشكة.

بقراءة  عليه  والعالقات  الروابط  بعمق  يعلم  فمن ال 
االتفاقيات  املجاالت، وحجم  اإلحصائيات يف مختلف 
وتبادل الخربات يف شتي القطاعات،  وستظل عالقات 

االخوة يف منو مستمر، 

يف  أعاملكم   لتطوير  مستقبلية  خطة  لديكم  هل 
املرحلة املقبلة؟

تطويرية  نظم  اتباع  عىل  الرشكة  تركز  الواقع  يف 
مستمرة تخدم املجاالت العسكرية، نظراً للمستجدات 
التي يشهدها العامل يف هذا املجال، فهناك الكثري من 
املجاالت التي نقوم بتطويرها يف الرشكة، منها  الدفاع 
االلكرتوين والخدمات الطبية والطائرات العسكرية غري 
العمودية،  غري  الطائرات  وتاهبل  وتدريب  املؤهلة، 
فجميعها مجاالت جديدة وحديثة، وتختاج اىل مجهود 
كبري يف املرحلة املقبلة لتعزيز مكانتها داخل املنظومة 

العسكرية .
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كرشيك  ”أدايس“  ستشارك  االتفاقية  ومبوجب 
اسرتاتيجي يف معريض األنظمة غري املأهولة ” يومكس 
2018 ”  واملحاكاة والتدريب  ” سيميتكس 2018 ” 
اللذين ستعقد فعالياتهام خالل الفرتة ما بني 25 حتى 

27 فرباير 2018 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
مطر  حميد  ”أدنيك“  جانب  من  االتفاقية  عىل  وقع 
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الوطنية  أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الظاهري 
لها  التابعة  الرشكات  ومجموعة  ”أدنيك“  للمعارض 
أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  اليافعي  وعيل 
االستثامرية لألنظمة الذاتية بحضور معايل نوره محمد 
الوطني  املجلس  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي  هالل 
االتحادي رئيسة مجلس إدارة رشكة ابوظبي الوطنية 

إدارة رشكة  الشمري رئيس مجلس  للمعارض وحميد 
أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية.

وقالت معايل نوره محمد هالل الكعبي إن ”أدنيك“ 
مع  اسرتاتيجية  رشاكة  عالقات  بناء  عىل  حريصة 
فعاليات  إنجاح  سبيل  يف  الرائدة  الوطنية  الرشكات 
االتفاقية  أن  مؤكدة  للمعرضني  القادمة  الدورة 
ستصب يف دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها ”أدنيك“ 
العاملة  واملحلية  العاملية  الرشكات  أبرز  الستقطاب 
الدورة  يف  للمشاركة  املأهولة  غري  األنظمة  قطاع  يف 

القادمة.
إدارة  مجلس  رئيس  الشمري  حميد  قال  جانبه  من 
«أدايس»  الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة 
املعارض  بدعم  الدائم  التزامنا  تعكس  االتفاقية  إن 
املتخصصة وذلك متاشياً مع أهدافنا االسرتاتيجية لدعم 
القطاع  هذا  يف  اإلماراتية  الصناعات  وتنمية  وتعزيز 

الحيوي والهام.
 من جهته قال حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي 
لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض ”أدنيك“ ومجموعة 
اتفاقية  بتوقيع  سعداء  «نحن  لها  التابعة  الرشكات 
الرشكات  أبرز  من  واحدة  مع  اسرتاتيجية  رشاكة 
حيث  الدفاعية  بالصناعات  املتخصصة  الوطنية 
والتوسع  النمو  من  املزيد  لتحقيق  ”أدنيك“  تسعى 
يف عدد وتنوع الرشكات املحلية والدولية املشاركة يف 
فعاليات معريض األنظمة غري املأهولة 2018 واملحاكاة 

والتدريب 2018».
لرشكة  التنفيذي،  الرئيس  اليافعي  عىل  قال  بدوره 
يف  للمشاركة  كبرية  أهمية  الرشكة  «تويل  «أدايس» 
املعارض املتخصصة يف الصناعات الدفاعية ونتطلع إىل 
بحث فرص إبرام صفقات تجارية هامة خالل الدورة 

القادمة للمعرضني.

واملتخصصة  الرائدة  االماراتية  مترين  رشكة  تشارك 
ىف  والدفاعية  والقتالية  الرتاثية  السكاكني  تصنيع  ىف 
معرض آيدكس 2017 بعرض مجموعة من السكاكني 
فوكس  رشكة  مع  بالتعاون  وذلك  البيضاء  واالسلحة 
املنتجات  من  للعديد  باالضافة  االمريكية   للسكاكني 
وأفضل  اجود  من  محليا  بتصنيعها  مترين  تقوم  التى 
الخامات املستخدمة ىف هذا املجال  وتوفرها بالسوق 

املحيل وفقا العىل  معايري الجودة العاملية .
وقال محمد االمريي مدير عام رشكة مترين  االماراتية 
ايدكس  معرض  ىف  مشاركته  مبناسبة  له  ترصيح  ىف 
عىل   2009 العام  دورة  ومنذ  نحرض  نحن   2017
الذي  ايدكس  معرض  فعاليات  ىف  باستمرار  املشاركة 
يعد واحدا من اهم واكرب املعارض الدفاعية املتخصصة 
عىل مستوى العامل  كونه يضم تحت مظلته اكرب وأهم 
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الرشكات العاملية املتخصصة ىف مجاالت الدفاع واالمن 
االسلحة  بتصنيع  املعنية  الكربي  الرشكات  وطبعا 

الخفيفة واملرتبطة بالحامية الشخصية .
وأوضح اننا نعرض خالل مشاركتنا الخامسة مجموعة 
والتى  والدفاعية  الخفيفة  لالسلحة  ومميزة  متنوعة 
تستخدم ىف حاالت الطواري واالزمات والتالحم  خالل 
للدفاع  السكاكني  املستخدمة  املعارك وبشكل خاص 
عن النفس والتعامل مع  مختلف الظروف  وذلك عرب 
املصنعة  االمريكية  فوكس  رشكة  االسرتاتيجى  رشيكنا 
لالسلحة الخفيفة والسكاكني باالضافة بعض السكاكني 
والتى  واالصيل  والعريب  االمارايت  الطابع  ذات  الرتاثية 
كانت تستخدم ىف رحالت الصيد والقنص منذ فرتات 

طويلة جدا ىف مختلف أرجاء الجزيرة العربية .
وأفاد ان الخنجر العسكري متعدد االستخدمات يعد 

من الخناجر املستخدمة ىف العديد من الجيوش كونه 
يتمتع بالعديد من املزايا من خفة الوزن وقوة  وحدة 
النصل وتعدد االستخدمات حيث  تم تصنعية من مواد 
عالية الجودة ومن الصلب الخالص ومن االستخدمات 

االخري له قطع االخشاب والحبال  وتكسري الزجاج.
معرض  ىف  يعرض   الذى  العسكرى  الخنجر  ان  وأكد 
من  العديد  قبل  من  كبري  باهتامم  يحظى  ايدكس 

املؤسسات العسكرية  والشخصيات املسؤولة .
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تأيت املشاركة يف إطار تسليط الضوء عىل متيز وتفرد 
سوفكس عىل مستوى الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
كونه املعرض املتخصص بشكل كامل وشامل بشؤون 
جانب  إىل  القومي  واألمن  الخاصة  القوات  ومعدات 
والرشكات  القرار  وصناع  للقادة  عاملي  ملتقى  كونه 

للتواصل وبناء جسور التعاون وتبادل الخربات.
يف  سوفكس  معرض  عام  مدير  الطباع  عامر  وقال 
ترصيح للنرشة اليومية ملجلة درع الوطن ” إن العالقة 
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تنامت  وأيدكس  سوفكس  تجمع  التي  القوية  املتينة 
املاضية  السنوات  مدى  عىل  كبري  بشكل  وتطورت 
ويسعدين أن أرى كال املعرضني قد حققا من التطور ما 
جعلهام اليوم من أهم معارض قطاع الدفاع العاملية 
ومن أهم الفعاليات التي تقام عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل لصناع القرار والرشكات عىل حد سواء .
إىل  أيدكس  يف  مشاركتنا  خالل  من  نسعى   ” وقال   
تسليط الضوء عىل ما يتميز به سوفكس كونه معرض 

متخصص بشكل تام بشؤون ومعدات قوات العمليات 
الخاصة واألمن القومي مبا يشكل دعامً لصناعة الدفاع 
والجودة  التنظيم  اعجابه مبستوي  مبديا   ” األردن  يف 
العالية التي يتمتع بها معرض آيدكس الذي يعد احد 
اكرب املعارض يف العامل ملعدات القوات الربية والبحرية 

والجوية.
مهمة  فرصة  يعد   «  2018 سوفكس   » ان   وأوضح 
اللتقاء كبار القادة العسكريني وصّناع القرار العاملني 
عىل إحالل وتعزيز األمن القومي واألمن العام يف كافة 
القادة  من  النخبة  نخبة  فيه  يشارك  إذ  العامل  أرجاء 
العسكريني املتخصصني وكبار املسؤولني يف العمليات 

الخاصة واألمن القومي الدويل».
وأضاف « رغم ما حققته دورات سوفكس السابقة من 
نجاح تلو اآلخر فمن املتوقع أن تحقق دورة سوفكس 
القادمة نجاحات اكرب وانجازات أضخم ففي سوفكس 
من  رشكة   382 العارضة  الرشكات  عدد  بلغ   2016
التكنولوجية  معداتها  أحدث  بعرض  قامت  دولة   62
الذين ضموا 116  للحضور  الدفاع  املتقدمة يف قطاع 
وفدا رسميا وأكرث من 400 عضو وفد رسمي مبا فيهم 
املدنيني  املسؤولني  وكبار  الدفاع  ووزراء  الدول  قادة 

والعسكريني وصناع القرار.
واسع  إعالمي  وإهتامم  يتغطية  سوفكس  ويحظى 
واملجالت  االعالمية   والوسائل  الجهات  أبرز  قبل  من 
االقليمي  املستوى  عىل  الدفاع  بقطاع  املتخصصة 

والدويل.
العام  انطلق يف  الذي   » ان معرض « سوفكس  يذكر 
1996 اصبح هو املعرض العسكري الدويل املتخصص 
العسكرية  واملعدات  التكنولوجيا  تقنيات  تقديم  يف 
القومي  واألمن  الخاصة  العمليات  معدات  مجال  يف 
وامللتقى األمثل لعرض مستلزمات وتكنولوجيا قوات 
العمليات الخاصة والتجهيزات العسكرية األكرث تطوراً 

وتقدماً يف العامل.
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وقال يف حوار مع النرشة اليومية لـ»درع الوطن»، إن 
معرض أيدكس رسم خارطة طريق للرشكات الوطنية، 
لتحقيق التنافسية العاملية يف املجال العسكري، واتاح 
فرص نوعية للمشاركني لالطالع عىل أحدث ما وصلت 
اليه التكنولوجيا الحديثة يف صناعة املعدات العسكرية 
واالسلحة، فضال عن برامج التدريب والتاهيل الحامية 
وكل ما يختص بتوفري وسائل االمن والسالمة. والتايل 

نص الحوار:
هل سبق لكم املشاركة يف ايدكس.. وكم عدد مرات 

املشاركة؟
رشكة  فيها  تشارك  التي  األوىل  املرة  هذه  الواقع  يف 
تحرص  ولكنها  أيدكس،  معرض  القابضة يف  «إعتامد» 
يف السنوات املقبلة عىل أن تكون رشيكا وطنيا أساسيا 

املجاالت  يف  تعمل  التى  الوطنية  الرشكات  ضمن 
العسكرية.

إطار  يف  العام  هذا  املعرض  يف  الرشكة  مشاركة  وتأيت 
مسؤوليتها الوطنية نحو  دعم وتعزيز مكانة االمارات 
يف مسرية النهضة والتطوير الدائم يف قطاع الصناعات 

العسكرية املتكاملة.
مظلة»إعتامد»  تحت  تعمل  التي  الرشكات  عدد  كم 

القابضة ومجاالت تخصصاتها؟
العام  ويف   ،2005 العام  يف  اعتامد  رشكة  تأسست 
أكرث  مظلتها  تحت  تضم  قابضة،  رشكة  صارت   2013
يحتل  موظفاً،   1200 حوايل  تحتضن  رشكات   10 من 
الرشكة  وتركز  الوظائف،  من   70% نسبة  املواطنني 
منها  مختلفة،  ومجاالت  تخصصات  عىل  عملها  يف 

وتقديم  املتكاملة،  االسرتاتيجية  األمنية  املشاريع 
واسعة  حلول  تصميم  االسرتاتيجية،  االمنية  الحلول 
النطاق للمراقبة والكشف والتحري، وتصميم انظمة 
والصيانة  املشاريع،  وادارة  واالستشارات   ، متكاملة 
الشامل، وانظمة االدارة والتحكم والسيطرة،  والدعم 
وشبكات  االمنية.  االتصاالت  واجهزة  شبكات  واعداد 
الربمجيات  وتطبيق  وتنفيذ  وتجهيز  التحتية  البنية 
لكامريا  الفكرية  بامللكية  تنفرد  والرشكة  األمنية، 
لتخدم  إعداها  تم  التي  الربامج  اىل  باالضافة  املراقبة، 

امن الحدود.
من  قدمته  وما  الوطنية  املشاركات  ترى  *كيف 

منتجات عسكرية؟
حضارياً  مظهراً  شكلت  الوطنية  الرشكات  الواقع  يف 
التي  العسكرية  الوطنية  الصناعات  خالل  من  كبرياً، 
املجاالت  يف  املتالحقة  التطويرات  تواكب  جاءت 
العسكرية عىل مستوى العامل، مام يعكس مدى التقدم 
الذي حققته اإلمارات يف تلك املجاالت، وباتت مركزاً 
واتجاهات  مسارات  رسم  يف  كبرياً  دوراً  يلعب  مهامً 
مستقبل الصناعات العسكرية، فضال عن تعزيز الثقة 
يف املنتجات املحلية من املعدات والتقنيات واالسلحة 

الدفاعية وغريها.
فعاليات  خالل  تطرح  تم  التي  املنتجات  يف  رأيك  ما 

املعرض؟
يف  عرضها  تم  التي  واملنتحات  الصناعات  معظم  يف 
ايدكس متميزة ومتثل نقلة نوعية يف املنتج العسكري 
يف مجاالته كافة، السيام ما يختص باملربمجيات االمنية 
الذي  االمر  للرشكة،  التخصص  نطاق  يف  تقع  التي 
لتحقيق  املشاركة،  الرشكات  بني  التنافسية  يفعل 
أعىل درجات الجودة يف املنتج، وهذا يجسد بالفعل 
مجال  يف  العامل  مستوى  عىل  املشهودة  التطورات 

الدفاع وباقي القطاعات العسكرية األخرى.
يف  باالهتامم  حظيت  التي  املشاهد  ابرز  هى  ما 

ايدكس؟
يف  كبريا  اهتامما  لقت  التي  االمور  اكرث  أن  اعتقد 
املعرض، تتمثل يف تنوع املنتجات العسكرية، وجودتها 
وفقا للتقنية الحديثة، فضال عن استقطاب عددا كبريا 
من الرشكات العاملية املتخصصة يف التصنيع العسكرية 
تضمنه  وما  التنظيم  روعة  إىل  باإلضافة   ، وغريها 
جسدت  عسكرية  وعروض  فعاليات  من  املعرض 
والشك صورة مرشفة لالمارات أمام دول العامل أجمع، 
من  العديد  اهتامم  نال  املحيل  التصنيع  أن  السيام 

املتخصصني والخرباء والرواد يف املعرض.
بقوة  للمشاركة  املستقبلية   توجهاتكم  اهم  هي  ما 

يف التنافسية؟
يف  تركز  واضحة  سياسة  لها   «إعتامد»  ان  الواقع  يف 
مضمونها عىل تصنيع معظم املنتجات املستخدمة يف 
مشاريعها املحلية، وتوفري أفضل التقنيات والربمجيات 
الدولة  يف  املستقبلية  املشاريع  يخدم  مبا  وتحليلها، 
السيام العسكرية واألمنية، السيام أن الرشكة لديها ما 
يقرب من 20 مهندسا متخصصا من الكوادر الوطنية 

املاهرة يف تلك املجاالت.
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وتبدأ مراسم حفل اإلفتتاح الرسمي بوصول أصحاب 
الدولة  رجال  وكبار  الوزراء  ومعايل  الشيوخ  السمو 
تضم  عاملية  ووفود  املهمة  الشخصيات  من  وجمع 
العسكرية  والشخصيات  الدفاع  وزراء  عدد غفري من 
اىل  إضافة  القوات،  وقادة  األركان  رؤساء  من  املهمة 
القيادية من  وفود عسكرية عىل مختلف املستويات 

مختلف دول العامل .
 وستشهد الدورة الحالية ملعرض إيدكس وهي الثالثة 
عرش يف تاريخه والرابعة ملعرض نافدكس مشاركة ما 
يف  متخصصة  وعاملية  محلية  رشكة   1.235 عن  يزيد 
الصناعات الدفاعية مقارنة مع 1.200 رشكة يف العام 
باملائة   3 إىل  تصل  زيادة  نسبة  تشكل  والتي   2015
دولة   57 إىل  لتصل  املشاركة  الدول  عدد  ارتفع  كام 
األمر الذي يشكل زيادة بنسبة 10 باملائة مقارنة مع 
جديدة.  دول   10 مبشاركة  للمعرض  السابقة  الدورة 

(تتمة ص 2)
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ثم  اإلمارات  لدولة  الوطني  بالسالم  االحتفال  بدأ  و 
أدت فرقة الرئاسة املوسيقية الروسية عرضا رائعا أمام 
الحضور .. ثم شهد سموهام عرضا عسكريا وسيناريو 
ملكافحة عملية إرهابية شاركت فيها طائرات عسكرية 
مكافحة  ووحدات  مدرعة  وعربات  ومروحيات 

االرهاب استمرت حوايل نصف ساعة.
وفور انتهاء الحفل الرسمي قام  صاحب السمو الشيخ 
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محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
سمو  يرافقه  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد 
ديب .. بجولة تفقدية لعدد من أجنحة الدول العربية 
الدويل ” آيدكس  الدفاع  واألجنبية يف معرض ومؤمتر 

 . “2017
العربية  اململكة  جناح  جولته  بداية  يف  سموه  وزار 

الصناعات  بعض  عىل  اطلع  ..إذ  الشقيقة  السعودية 
للصناعات  العامة  املؤسسة  تنتجها  التي  الدفاعية 

العسكرية السعودية .
واستمع سموه إىل رشح حول هذه الصناعات ومنها 
بأيد  تصنيعها  تم  طيار  بدون  استطالعية  طائرة 
سعودية..كام شاهد سموه مناذج من مدرعات وآليات 

عسكرية سعودية بالكامل. (تتمة ص 2)
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
املسلحة.. دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
زورق  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب 
دورية السواحل اإلمارايت ” أريلة ” التابع لجهاز حامية 
املنشآت واملرافق الحيوية يف إمارة أبوظبي وذلك عىل 
ونافدكس  آيدكس  فعاليات مؤمتري ومعريض  هامش 

يف الرصيف البحري ألرض املعارض يف أبوظبي.
قائال:  بالزورق  الخاص  الزوار  وكتب سموه عىل دفرت 
حامية  ولجهاز  املسلحة  للقوات  التهنئة  ”خالص 
املنشآت قيادة وعنارص بتدشني زورق كورفيت أريله 
 ..”  2017 ”آيديكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  مبعرض 
نحو  فاعليته  وتزيد  الجهاز  تعزز عمل  نوعية  إضافة 
أمنه  وتعزيز  الوطن  لحامية  اإلنجازات  من  املزيد 

واستقراره ومسريته الحضارية“.
وكان يف استقبال سموه الفريق الركن حمد محمد ثاين 
اللواء  ومعايل  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
فارس خلف املزروعي رئيس اللجنة املنظمة آليدكس 
سامل  إبراهيم  بحري  الركن  اللواء  وسعادة  ونافدكس 

محمد املرشخ قائد القوات البحرية .
بدأ سموه جولته بالسالم عىل طاقم الزورق املتواجد 
عىل الرصيف البحري، تاله الصعود إىل الزورق ورفع 
عىل  ذلك  بعد  سموه  ليطلع  ساريته،  عىل  العلم 
ويوقع  الزورق،  وخدمات  وجوانب  أقسام  مختلف 
عىل كتاب الزوار، مختتامً جولته بأخذ صورة جامعية 

مع الطاقم وكبار القادة أمام الزورق.
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دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
محمد  بن  الشيخ حمدان  سمو  بحضور  الله“  ”رعاه 
بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب عىل هامش معرض 
فئة  بينونة  الزورق صواريخ  الرابعة  بدورته  نافدكس 
لبناء  أبوظبي  أنتجته رشكة  الذي   ” الهييل   ” كورفت 

السفن بأيد وعقول إماراتية وطنية .
معلنا  الزورق  سارية  عىل  الدولة  علم  سموه  ورفع 
تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن اسطول قواتنا 
البحرية الباسلة .. وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية 
القيادة  الزورق وتوقف عند غرفة  أرجاء  يف مختلف 
والتحكم واستمع من ضباط القوات البحرية إىل رشح 
العالية  والتقنيات  للزورق  القتالية  املهام  حول  واف 
تعد  التي  البحرية  القطعة  هذه  يف  تستخدم  التى 

القوة الضاربة لقواتنا املسلحة الباسلة .
السمو  صاحب  سجل  التدشني  حفل  ختام  وقبيل 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ كلمة يف 
سجل الرشف للزورق جاء فيها ” إن الزورق صواريخ 
” الهييل ” هو نتاج عقول وطنية نرية وسواعد إماراتية 
أسياد  أننا  تؤكد  بامتياز  وطنية  صناعة  وهو  قوية 
البحار منذ عقول طويلة ومهنة السفن واملراكب هي 
مهنة األجداد التي تظل رمزا خالدا وتراثا عريقا تفخر 

دولتنا جيال بعد جيل ”.
وقواتها  املسلحة  لقواتنا  هنيئا   ”  : سموه  وأضاف 
اسطولها  إىل  جديدة  دفعة  بانضامم  الباسلة  البحرية 
مياهنا  عىل  سيادتنا  حامية  يتوىل  الذي  البحري 

االقليمية ”.
وختم سموه : ” سريوا عىل بركة الله وكونوا مؤمنني 
ومهاراتكم  قدراتكم  من  واثقني  وجل  عز  بالله 
وحافظوا عىل أسلحتكم ومكتسبات دولتكم الوطنية 

والله يوفقكم بخدمة وطننا الغايل ” .
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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
إليه الصناعة الوطنية الدفاعية من تطور  مبا وصلت 

سمح لها بأن تكون دعامة مهمة لقواتنا املسلحة.
وقال سموه - عقب زيارته أمس عددا من الرشكات 
معرض  يف  واألجنبية  والعربية  الوطنية  واملؤسسات 
ومؤمتر الدفاع الدويل ” آيدكس 2017 ” - إن جهود 
التصنيع العسكري املحيل تستند إىل ركائز صلبة 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 
صاحب  قيادة  تحت  اليوم  يتحقق  ما  وهو  الوطن 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
”حفظه الله“ ويتجسد يف الوصول إىل مرحلة تصنيع 
خالصة..  إماراتية  وخربات  بأيد  العسكرية  املعدات 
واملوارد  بذلها  تم  التي  الجهود  أن  عىل  يربهن  ما 
العسكري داخل  بالقطاع  للنهوض  تم تسخريها  التي 
الدولة تؤيت مثارها خدمة ملصلحة الوطن وتتامىش مع 
األهداف التي تم رسمها عىل املديني القصري والبعيد.

تتمة ص 2
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