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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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واستطاع معرض أيدكس أن يؤكد عىل مكانته الدولية 
املتخصصة  الدولية  املعارض  أبرز  كأحد  املتميزة 
يف  فاعل  وبشكل  ساهم  وقد  الدفاعية  بالصناعات 
الرشيدة  قيادتنا  قبل  من  املبذولة  الجهود  إظهار 
الدفاعية  الصناعات  قطاع  ومستقبل  بواقع  للنهوض 

يف الدولة.
ملعريض  جديد  إستحقاق  الجاري  األسبوع  وسيشهد 
أيدكس ونافدكس وستكون العاصمة أبوظبي يف قلب 
العامل وذلك بعد توافد اآلالف  أنظار  الحدث ومحط 
أنحاء  القرار من جميع  الشخصيات وصناع  كبار  من 

العامل للمشاركة يف فعاليات أيدكس ونافدكس.
وتنسيقا  تعاونا  الفعاليات  لهذه  اإلعداد  وتطلب 
قامت  التي  املتخصصة  اللجان  مختلف  بني  متبادال 
من  عددا  ضمت  والتي  تنظيمه  عىل  باإلرشاف 
املؤسسات الوطنية يف القطاعني العام والخاص والتي 
عقدت سلسة مطولة من االجتامعات الدورية تحت 
إرشاف القيادة العامة للقوات املسلحة ورشكة أبوظبي 
العمل  خطط  إليجاد  ”أدنيك“  للمعارض  الوطنية 

وتنفيذها بالشكل األمثل.
ونافدكس  أيدكس  ملعريض  الحالية  الدورة  وتعد 
بعد  وذلك  السابقة  الدورات  مع  مقارنه  متميزة 
حيث  من  سواء  املستويات  كافة  من  الكبري  اإلقبال 
الكربى  العاملية  الرشكات  او  املشاركة  الوفود  أعداد 
الكبرية من  الحدث وصوالً لألعداد  التي ستتواجد يف 

الخرباء واملتخصصني.
حيه  عروضاً  أيدكس  ملعرض  األول  اليوم  وسيشهد 
العسكرية  السيناريوهات  من  عدداً  تحايك  متميزة 
املعدات  من  واسع  لقدرات طيف  الستعراض  إضافة 
الفرق  لعروض  باإلضافة  الدفاعية  والتجهيزات 

العسكرية. 
يقام  الذي   ”  2017 نافدكس   ” معرض  سيشهد  كام 
السفن  أيدكس تدشني عدد من  بالتزامن مع معرض 
اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  لصالح  الحربية 

العربية املتحدة. 
ونافدكس  أيدكس  معريض  يستقبل  أن  املتوقع  ومن 
من  متخصص  زائر  ألف   100 عن  يزيد  ما   2017
جميع أنحاء العامل يف حني ارتفعت املساحات الكلية 
ملنصات العروض يف املعرضني لتصل إىل 53.532 مرت 

مربع وبنسبة زيادة بلغت 5 باملائة مقارنة مع الدورة 
املاضية.

وترجع هذه الزيادة يف مساحة منصات العروض بعد 
فصل فعاليات معرض األنظمة غري املأهولة ”يومكس“ 
ليقام بصورة مستقلة عن معرض أيدكس حيث ساهم 
هذا القرار يف توفري مساحات إضافية للعارضني الجدد 

والحاليني.
الذي  نافدكس 2017  الرابعة ملعرض  الدورة  وتحظى 
يعقد بالتزامن مع  معرض ايدكس 2017 بإقبال كبري 
الدفاعية  بالصناعات  املتخصصة  الرشكات  قبل  من 
البحرية حيث شهد معرض نافدكس نقالت نوعيه يف 
عدد وحجم املشاركات املحلية والدولية منذ انطالقته 
األوىل يف العام 2011  حيث تشارك يف فعاليات الدورة 
بالصناعات  متخصصة  99 رشكة  يزيد عن  ما  الحالية 
يف  دولة   23 مقارنة  دولة   27 من  البحرية  الدفاعية 
الدورة املاضية للمعرض وبنسبة منو بلغت 17 باملائة.
يف  الزائرة  الحربية  القطع  من  عدد  ستشارك  كام 
املنصة  لنافدكس عىل  التابعة  الحية  العروض  منطقة 
ميناء  إىل  باإلضافة  ألدنيك  التابعة  ”املارينا“  البحرية 

زايد يف العاصمة أبوظبي.
من جانب آخر متتاز البنية التحتية والجاهزية العالية 
بقدرتها عىل  للمعارض  الوطني  أبوظبي  ملرافق مركز 
إىل  باإلضافة  والخارجية  الداخلية  العروض  استضافة 
العروض املائية يف ذات الوقت والتي يتم العمل عىل 
تعزيز  من  مكنها  الذي  األمر  دوري  بشكل  تطويرها 
تنافسية معريض أيدكس ونافدكس ومواكبه متطلبات 
العارضني  منوها وقدرتها عىل استقطاب كافة أطياف 

من مختلف القطاعات الدفاعية.
دائم  إعالمي  مركز  بتجهيز   ” أدنيك   ” وقامت 
أبوظبي  مركز  يف  تقام  التي  الفعاليات  الستضافة 
الوطني للمعارض األمر الذي سيساهم وبشكل فاعل 
بالتغطية  يقومون  الذين  اإلعالميني  مهمة  تسهيل  يف 
مشاركة  الحالية  الدورة  تشهد  أن  املنتظر  من  حيث 
ما يزيد عن الف إعالمي محيل ودويل والتي تشكل 
زيادة قدرها 72 باملائة عن الدورة املاضية للمعارض 

يف العام.
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كام تم إعداد قاعه مخصصة لعقد املؤمترات الصحفية 
واإلعالن  االتفاقيات  التوقيع  خاللها  من  سيتم  والتي 

عن الصفقات خالل فعاليات املعرضني. 
املسلحة  بالقوات  العامة  القيادة  أن  ذكره  الجدير   
بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العالقة يف الدولة 
للدول  الرسمية  الدعوات  من  العديد  بتوجيه  قامت 
الدورة  فعاليات  يف  للمشاركة  والصديقة  الشقيقة 
هذه  تشهد  أن  املنتظر  ومن  للمعرض.  عرش  الثالثة 
املعارض زيارات من رؤوساء الدول وكبار الشخصيات 
وممثيل  الجيوش  وقادة  الدفاع  وزارء  إىل  باإلضافة 

البعثات الدبلوماسية واملحلقني العسكريني
أكرث  إيدكس 2015 حرضه  أن معرض  بالذكر  الجدير 
من 101 ألف زائر ومشارك وقد شهد املعرض توقيع 

صفقات بقيمة تجاوزت 18.3 مليار درهم. 
قد  أيدكس  ملعرض  األوىل  الدورة  فعاليات  وكانت 
إنطلقت يف العام 1993 والذي شهد منذ ذلك الحني 
وصوالً  والزوار  املشاركني  أعداد  يف  نوعية  قفزات 
انطلقت  حيث  للعروض  اإلجاملية  للمساحات 
 350 مبشاركة  عاماً   24 قبل  األوىل  الدورة  فعاليات 
رشكة فقط من 34 دولة وعىل مساحة ال تتجاوز 12 

ألف مرت مربع.
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> ويجمع املؤمتر الذي جاء تحت عنوان ”االبتكارات 

اإلحاللية يف مجاالت الدفاع واألمن“ نخبة من الخرباء 

املواضيع  أهم  ملناقشة  القرار  وصناع  واملتخصصني 

والقضايات املتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية.

أيدكس  معريض  فعاليات  انطالق  قبيل  أعامله  وتقام 

للمعارض  الوطني  أبوظبي  مبركز   2017 ونافدكس 

بالصناعات  متخصصة  عاملية  رشكة   1,235 مبشاركة 

مع  مقارنة  باملائة   3 عن  تزيد  منو  وبنسبة  الدفاعية 

الدورة السابقة يف العام 2015. 

اإلمارات،  لدولة  الوطني  بالنشيد  املؤمتر  بدأ  وقد 

دولة  وزير  البواردي،  أحمد  محمد  ملعايل  كلمة   ثم 

يف  باملشاركني  معاليه  رحب  حيث  الدفاع،  لشؤون 

بحضور  عن رسوره  معرباً  العاملية  العاصمة  أبوظبي، 

هذا املؤمتر املتميز وإتاحة الفرصة للتفكري يف موضوع 

وتطوير  بتخطيط  ويتعلق  للجميع،  بأهمية  يحظى 

القدرات العسكرية للدفاع عن دولنا.

وتأثرياتها  التكنولوجية  اإلحاللية  أهمية  معاليه  وأبرز 

عىل تنظيم القوات املسلحة حيث أننا نعيش اليوم يف 

عامل اعتاد عىل التغيري التكنولوجي املستمر، اذ ال يكاد 

مير شهر دون أن نسمع عن تقدم تكنولوجي جديد.

فرصاً  توفر  اإلحاللية  التكنولوجيا  أن  معاليه  وأضاف 

هائلة لخلق مزايا فريدة ملؤسساتنا الدفاعية، ولكنها 

الخصوم  يد  يف  وقعت  لو  فيام  خطرا  تشكل  أيضا 

وبخاصة الجامعات اإلرهابية الذين قد يستخدمونها 

بهدف تهديد األمن واالستقرار الدويل. وهذا ومع مرور 

للتكنولوجيا  التقليدية  امليزة  من  قد يضعف  الوقت، 

تصبح  بحيث  املعرفة،  إىل  للوصول  وسيلة  بصفتها 

للتنافسية بني  انتشارا ومجاال  املعدات واألجهزة أكرث 

العديد من الرشكات الصناعية. 

ولفت معايل البواردي أن قطاع تكنولوجيا املعلومات 

يحدث فيه التطور بشكل متسارع أكرث من املجاالت 

األخرى، حيث إن ثورة املعلومات املتسارعة التي تأيت 

العمل  بيئة  يف  تغيرياً  الواقع  يف  تحدث  بجديد  دامئاً 

نوعا  معها  املعلومات  ثورة  جلبت  فقد  العسكرية. 

جديدأ من لحرب، إنها الحرب السيربانية. هناك عدد 

إىل  تنظر  العامل  حول  املسلحة  القوات  من  متزايد 

الحرب السيربانية والدفاع باعتبارها قدرات عملياتية 

االستثامر  ذلك  يف  مبا  التطوير،  من  مزيدا  تتطلب 

املوهوبني،  املحرتفني  وتجنيد  الرقمية،  القدرات  يف 

الحرب  عقائد  وصياغة  االستخباراتية،  القدرات  وبناء 

السيربانية لديهم.      

حول  الدفاع  مؤسسات  ”أن  البواردي:  معايل  وتابع 

االحاللية  االبتكارات  من  طويل  سجل  لديها  العامل 

ومع  أعدائها.  عىل  نسبية  ميزة  كسب  إىل  تهدف 

التقليدي قد يتآكل مع مرور  القيادة  ذلك، فإن دور 

الوقت، حيث أن االبتكار والتقدم التكنولوجي يحدث 

غري  الخاصة  الرشكات  يف  متزايد  وبشكل  معظمه  يف 

املعتادة عىل العمل مع مؤسسات الدفاع، وتقدم هذه 

الرشكات منتجاتها ملجموعة واسعة من املستهلكني.“

كام تطرقت كلمة معايل البواردي إىل دور مؤسسات 

من  متكنها  التي  والوسائل  السبل  تعبئة  يف  الدفاع 

يف  تطبيقها  وتسهيل  التقنيات،  هذه  عىل  التعرف 

آلية  إيجاد  رضورة  عىل  مشددأ  الدفاعية،  األنظمة 

اإلحاللية،  التكنولوجيات  وفهم  مراقبة  عملية  تسهل 

عىل  تؤثر  أن  املحتمل  من  التي  الكيفية  وكذلك 

عملياتهم ومؤسساتهم. 

يتطلب  الدفاعية  قدراتنا  دعم  أن  إىل  معاليه  وأشار 

منا أن نفكر بتصميم أطر جديدة تسهل مشاركتنا مع 

رشكاء جدد، وذلك يك نكون قادرين عىل تسخري فرص 

االخرتاق التكنولوجي.

االبتكارات  من  االستفادة  أهمية  عىل  معاليه  وشدد 

الدفاعية،  القدرات  تعزيز  أجل  من  التكنولوجية 

الناشئة  التهديدات  مواجهة  عىل  قادرين  نكون  يك 

اإلمارات  دولة  ففي  بفعالية.  املهمة  ومتطلبات 

العربية املتحدة، تقوم قواتنا املسلحة وبشكل مستمر 

دمج  خالل  من  الدفاعية  وقدراتها  معداتها  بتطوير 

املؤثرة،  القدرات  لتحقيق  الجديدة  التكنولوجيات 

إىل  لتصل  لديها  البرشية  القوى  تأثري  قدرة  وزيادة 

تكون  أن  نريد  املستقبل،  ويف  اليوم،  األقىص  الحد 

التكنولوجيا من أهم أولويات تخطيطنا الدفاعي.

الجلسات  تساهم  أن  متمنيا  كلمته  معاليه  واختتم 

التي  للكيفية  أفضل  فهم  إىل  التوصل  يف  النقاشية 

تعمل التكنولوجيات اإلحاللية من خالله عىل صياغة 

شكل الحرب املقبلة.  

فارس املزروعي : 

خلف   فارس  طيار  ركن  اللواء  معايل  قال  جانبه  من 

املزروعي، رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض أيدكس 

الكبري  اإلقبال  بحجم  سعدنا  ”لقد   :2017 ونافدكس 

عىل املشاركة يف فعاليات مؤمتر الدفاع الدويل 2017، 

وصل  التي  الكبرية  املكانة  عىل  يربهن  الذي  األمر 

للمؤمترات  املتنامية  واألهمية  أيدكس،  معرض  إليها 

املتخصصة التي يبحث من خاللها الخرباء واملتخصصني 

والدفاعية  األمنية  التحديات  ملجابهة  الالزمة  اآلليات 

التي تواجه دول املنطقة والعامل“.

وتوجه معاليه بالشكر للقيادة العامة للقوات املسلحة 

املهم  دورها  عىل  املتحدة  العربية  االمارات  لدولة 

واالسايس يف انجاح معرض ومؤمتر ايدكس وذلك من 

خالل اللجنة العليا وفرق العمل التابعه الذين وصلوا 

الليل بالنهار للخروج باملعرض واملؤمتر بالشكل االمثل، 

القوات  من  واملتحدثني  والخرباء  اإلمكانيات  وتوفري 

وصوالً  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة 

لتوجيه الدعوات لكبار القادة واملتخصصني للمشاركة 

يف املؤمتر.

التنفيذي  الرئيس  الظاهري،  مطر  حميد  قال  بدوره 

لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعه 

املؤمتر  فعاليات  تنظيم  ”إن  لها:  التابعه  الرشكات 

املصاحب ملعريض أيدكس ونافدكس يندرج يأيت ضمن 

وذلك  املعرفة،  وتوطني  لنقل  الرامية  أدنيك  جهود 

أبرز  أحد  يعد  الذي  الدفاعية  الصناعات  قطاع  يف 

ورؤيتها  أبوظبي  خطة  عليها  ركزت  التي  القطاعات 

االقتصادية 2030“.

وأضاف:“ لقد قامت أدنيك منذ تأسيسها قبل عقد من 

من  العديد  استقطاب  يف  الفاعلة  باملساهمة  الزمان 

املؤمترات الدولية املتخصصة إىل إمارة أبوظبي، وذلك 

من خالل التعاون مع العديد من املؤسسات الوطنية 

ومن أبرزها هيئة أبوظبي للسياحة ومكتب أبوظبي 

الدولة،  املهنية يف  االتحادات  باإلضافة إىل  للمؤمترات 

وقد نجحت بالفعل يف الفوز بالعديد من العطاءات 

الدولية الستضافة املؤمترات الدولية الكربى“.

درجة  عىل  يعد  املؤمترات  قطاع  أن  الظاهري  وبني 

القرار  صناع  احتكاك  زيادة  يف  األهمية  من  عالية 

وعرض  الدوليني،  بنظرائهم  املحليني  واملتخصصني 

املتخصصة  العاملية  التقنيات  إليه  توصلت  ما  أحدث 

الكبرية  مساهمته  إىل  إضافة  القطاعات،  مختلف  يف 

املساهامت  خالل  من  الوطنية  االقتصاد  دعم  يف 

القطاعات  ودعم  املبارشة  وغري  املبارشة  االقتصادية 

الطريان  قطاعات  أبرزها  من  املساندة  االقتصادية 

والفنادق وغريها الكثري.

بعنوان  األوىل  رئيسية،  جلسات  ثالث  املؤمتر  وضم 

”االبتكارات والتقنيات التخريبية الناشئة، هل بحاجة 

الثانية فحملت  الجلسة  أما  ملفهوم عسكري جديد“، 

السيرباين“،  الدفاع  يف  القادمة  الكبرية  ”القفزة  عنوان 

ميكن  ”هل  ملناقشة  فخصصت  الثالثة  الجلسة  وأما 

السيطرة عىل  واألمنية  الدفاعية  العمليات  من خالل 

التقنيات التخريبية املتعددة أو التخفيف من تأثرياتها.
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يحتل ”آيدكس“ مكانة بارزة عىل خارطة املعارض 

الخرباء واملتخصصون  العامل، ويدرك  الدفاعية يف 

التسويقية  املكانة  هذه  يكتسب  ”آيدكس“  أن 

متانة  خالل  من  البارزة  والتقنية  واالقتصادية 

الدولة  به  تتمتع  وما  وقوته،  اإلمارايت  االقتصاد 

من أمن واستقرار وبنى تحتية متميزة،

موسعة  تثقيفية  دورة  آيدكس  معرض  يعترب 

الجديد  عىل  للتعرف  العسكريني  للقادة 

والحديث يف تقنيات التسلح العسكري، كام يعد 

يهيئهم  كونه  لهم  األهمية  بالغ  حقيقياً  مكسباً 

للتطلع إىل كل ما هو جديد، ويحفز رغبتهم يف 

االستفادة من صفقات التسلح خالل املعرض، 

كام يوفر معرض ”آيدكس“ للمخطط العسكري 

التصنيع  اتجاهات  لدراسة  فريدة  فرصة 

بناء تصورات حول  وبالتايل  العامل،  العسكري يف 

ورسم  الحديثة  للجيوش  العسكرية  القدرات 

احتياجات  حول  للدقة  أقرب  سيناريوهات 

كام  واألسلحة،  املعدات  من  املسلحة  القوات 

املعلومات  لتبادل  سانحة  فرصة  املعرض  يوفر 

حول النظريات والعقائد العسكرية  يف الجيوش 

لتطور  املجال  املعرض  يتيح  وكذلك  الحديثة، 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  الدفاعية  الصناعات 

من  فقط  ليس  طموحاتها  وتحقيق  املتحدة 

خالل توفري بيئة تنافسية قوية مع نظرياتها من 

مختلف الدول املتقدمة يف هذا املجال الحيوي، 

قصص  ليكمل  دامئاً   2017 آيدكس  معرض  يأيت 

الدولة،  تشهدها  التي  والنمو  واإلزهار  النجاح 

الدفاعية  معارضنا  مختلف  أحدثته  ما  متمامً 

السابقة من صدى طيب يف نفوس أبناء اإلمارات 

وزائريها من مختلف دول العامل، فها هي األيام 

 2019 آيدكس   معرض  وسيستقبل  برسعة  متر 

زواره، وستكون كلامت استقباله لهم ” أهالً بكم، 

وسأكون قادراً كعاديت  عىل إبهاركم من جديد“.

7��#����B�V�NS�� /�9!�/�)���

2017�.9��� ... WXY>

(إديك)  العسكرية  للصناعات  اإلمارات  رشكة  تسلط 

(EDIC)، من خالل رشاكتها االسرتاتيجية مع آيدكس 

2017، الضوء عىل مساهمتها يف أحدث التطورات يف 

تكنولوجيا الدفاع.

حيث  املعرض،  يف  جناح  أكرب   EDIC إديك  متتلك 

التطورات  يضم ما مجموعه 12 رشكة تعرض أحدث 

الخرائط،  ورسم  التصنيع،  قطاعات  من  واالبتكارات 

والصيانة، واإلصالح، والعمرة، واالتصاالت، والخدمات 

اللوجستية، والتدريب، وتطوير التكنولوجيا.

الناطق باسم إديك  من جهتها قالت سارة الرشوقي، 

 2017 آيدكس  يف  إديك  عرض  منصة  ”متثل   :EDIC

ميثل إنجازاً كبرياً يف التعاون يف مجال الصناعة، يف بلدنا 

- من خالل  قادرون  واملنطقة عىل حد سواء. ونحن 

التعاون واالبتكار والتصنيع املواكب ألحدث التقنيات 

للقوات  العامة  القيادة  ودعم  تعزيز  مواصلة  عىل   -

املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ويف املنطقة 

بصورة عامة“.

 2 يف  تأسيسها  منذ  طويالً  شوطاً  إديك  قطعت  لقد 

كثرياً  الدفاع  صناعة  تعززت  حيث   ،2014 ديسمرب 

الوقت  ذلك  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

والبيئة  والحوكمة  الرشيدة  القيادة  توجيهات  بفضل 

التمكينية. وتواصل إديك – بوصفها رشيكاً اسرتاتيجياً 

عىل  الصناعة  هذه  لنمو  دعمها   –  2017 آيدكس  يف 

القوات  احتياجات  وتلبية  الدولة،  يف  الطويل  املدى 

املسلحة لدولة اإلمارات.

تشمل الرشكات العارضة يف آيدكس ما ييل:

 Al Taif Technical الفنية  للخدمات  الطيف  رشكة 

الفنية  للخدمات  الطيف  رشكة  توفر   :Services

خالل  من  الدفاعية  املنظومات  حياة  لدورة  دعامً 

خدمات الصيانة واإلصالح والَعمرة الشاملة للمعدات 

واملكونات، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة، ومبركز 

متكامل ومتقدم ومتخصص يف أعامل البحث والتطوير 

والهندسة. والتدريب التقني.

والعمرة  واإلصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  املركز 

يف  الرائدة  الرشكة  وهي   :AMMROC ”أمروك“  

تقديم الخدمات العسكرية يف مجال الصيانة واإلصالح 

إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  مناطق  يف  والعمرة 

وجنوب آسيا.  

 Bayanat for املساحية  للخدمات  بيانات  رشكة 

Mapping & Surveying Services: تعد ”بيانات“ 

رشكة وطنية رائدة يف مجال توفري الخدمات املساحية 

و الجيومكانية وانتاج الخرائط. 

تقوم   :Caracal International العاملية  كاراكال 

بتصميم  الخفيفة،  األسلحة  لتصنيع  رشكة  كراكال، 

النارية  االسلحة  من  مجموعة  وتجميع  وتطوير 

الحديثة – من املسدسات اىل البنادق القناصة.

 C4 Advanced املتقدمة  للحلول   4 يس  رشكة 

التقنية  رشكات  إحدى  الرشكة  تعترب   :Solutions

املرموقة بدولة اإلمارات يف مجاالت الدفاع، والسالمة 

العامة، والحكومة املدنية، وقطاعي التعليم والرعاية 

الصحية.

 THALES املتقدمة  للحلول  تاليس  رشكة 

تجمع   :(ADVANCED SOLUTIONS (TAS

هذه الرشكة بني الخربة العاملية واملعرفة املحلية، من 

بني  تجمع  كام  املوهوبني،  املهنيني  من  فريق  خالل 

العالية،  الجودة  ذات  واملنتجات  االبتكار،  يف  التفوق 

والرؤية التكنولوجية إليجاد حلول عاملية املستوى يف 

مجال اإللكرتونيات الدفاعية واألمن.

أول  دايناميكس Tawazun Dynamics: هي  توازن 

وتجميع  وتصنيع  لتطوير  األوسط  الرشق  يف  منشأة 

التقليدية  للذخائر  الدقة  فائق  التوجيه  أنظمة 

املحمولة جواً.

 Tawazun Precision الدقيقة   للصناعات  توازن 

مجهزة  أبوظبي  يف  صناعية  منشأة  Industries:هي 

ملجموعة واسعة من القدرات، مثل األعامل الهندسية، 

وتشكيل  والحرارية،  السطحية  واملعالجة  واإلنتاج، 

املعادن، والطالء، واإلصالح، وتصنيع األدوات.

 Horizon Flight للطريان  هورايزون  أكادميية 

Academy: تقدم الرشكة حلوالً قياسية حسب الطلب 

التجاريني والعسكريني يف  التدريب للعمالء  يف مجال 

جميع  يف  وين  األوسط  والرشق  آسيا  جنوب  مناطق 

أنحاء جنوب آسيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا، مع 

تخريج أكرث من 900 من الطيارين حتى اآلن.

منر للسيارات NIMR Automotive: تتخصص رشكة 

منر يف تصنيع مجموعة متنوعة من اآلليات الدفاعية 

املسلحة وأجهزة  للقوات  املتنوعة  لتلبية اإلحتياجات 

األمن الداخيل من جميع أنحاء العامل. 

 Global العاملي  للطريان  اللوجستية  الخدمات  رشكة 

الرشكة  توفر   :(Aerospace Logistics (GAL

مجموعة واسعة من الخدمات ذات الصلة بالطريان: 

الخدمات الهندسية التقنية؛ وخدمات الصيانة ألنظمة 

التدريب  الجوية.  الحركة  وإدارة  والدفاع،  الطائرات 

حركة  ومراقبي  الطائرة  لطاقم  األكادميية  والحلول 

املرور الجوية، ومبيعات وتأجري الطائرات والخدمات 

اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، وغريها.

 Naval Advanced املتقدمة  البحرية  الحلول  رشكة 

وخدمات  منتجات  الرشكة  هذه  تقدم   :  Solutions

بحرية لعمالء الدفاع.
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عىل  الرافال“   ” تعتمد  السفن  ضد  للمهام  بالنسبة 
الداخيل  مدفعها  من  بدءاً  األسلحة  من  كامل  طيف 
(30M791) وصوالً إىل صواريخ ”إيكزوزيت“ طويلة 
املدى. ولالشتباك مع قوارب الدورية خفيفة التسليح 
ملم  عيار 30  ”الرافال“  فإن مدفع  اإلنزال  قوارب  أو 
بني  املمتاز  توازنه  إىل  بالنظر  كاٍف  من  أكرث  سيكون 

الفعالية العملياتية، والقوة التدمريية، والسعر. 
أيضاً إليقاف هجوم حاشد  كام سيكون املدفع مثالياً 
القوارب  أو  و/  املائية)  (الدرجات  سيك  الجيت  من 

الساحلية الرسيعة.
وعىل الرغم من كونها أكرب، لكنها ال تزال سفناً ضعيفة 
األلغام،  وصائدات  األلغام،  كاسحات  مثل  الدفاعات 
وقوارب الدورية البعيدة عن الشاطئ وقوارب اإلنزال 
األكرب حجامً، وجميعها سيتم االشتباك معها من خالل 
عائالت  من  بالليزر  املوجهة  القنابل  من  مجموعة 
(Paveway II and III) والتي مُيكن استخدامها مع 
من  بدءاً  القنابل،  وهياكل  الفتيل  من  مختلفة  أنواع 
وزن /250/ ليربة  وحتى وزن /2000/ ليربة (113 إىل 
908 كغ)، وهو األمر الذي مينح صانعي القرار إمكانية 
االختيار من ضمن طيف كامل من التأثريات النهائية.

تتطلب  التي  البحرية  األهداف  إىل  بالنسبة  أّما 
وُسُفن  الخفيفة  الفرقاطات  منطياً  وهي  أبعد،  مجاالً 
ذخرية  (وهي   (Hammer) قنابل  فإن  الكورفيت، 
الخاصة  بعيد)  مدى  وذات  الرسعة  عالية  نسقية 
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تّم  وقد  الواضح.  الخيار  ستكون  ”الرافال“  بطائرة 
قوي  صاروخي  مبحرك   (Hammer) قنابل  تزويد 
ميكّنها من الوصول للمدى املطلوب لهزم هذه الفئة 
بأنظمة  واملُسلحة  الصغرية  السطح  قتال  سفن  من 
متوسطة  إىل  قصرية  جو   – سفينة  موجهة  صواريخ 
املدى. ومُيكن إطالق ما يصل مجموعه إىل ستة قنابل 
”رافال  طائرة  بواسطة  موجي  بشكل   (Hammer)

واحدة عىل نفس السفينة الحربية لتغرق دفاعاتها.
فإن  التسليح،  عالية  السطية  القتال  ُسفن  ولتدمري 
صاروخ  سيكون  التسليحي  ”الرافال“  طائرة  خيار 
(AM39 Block 2 Mod 2) والذي يطري بالقرب من 
سطح البحر، وهو الطراز األحدث من عائلة صواريخ 

”إيكسوسيت“ التي تُطلق من الجو. 
صاروخ  من  القاتل  الطراز  هذا  عىل  مىض  لقد 
مقاتالت  يف  العملياتية  الخدمة  يف  ”إيكسوسيت“ 
بالبحرية  والخاصة  األدوار  ُمتعددة  م“  ”الرافال 
املرونة  عىل  وللحصول   .2012 العام  منذ  الفرنسية 
تّم  قد  البحرية  الرافال  طائرات  كافة  فإّن  املُعززة، 

تسويتها لتحمل ذلك السالح الجبار. 
لقد قررت البحرية الفرنسية تركيب صاروخ واحد من 
بطن  لعارضة  الرئييس  املحور  تحت   (AM39) طراز 
تنطلق  التي  القتالية  العمليات  لكل  املقاتلة  الطائرة 

من حاملة الطائرات النووية ”شارل ديغول“. 
 Block) وباملقارنة مع الطرازات السابقة، يوفر الطراز

Mod 2 2) الجديد نظام توجيه رقمي من أحدث ما 
يكون، والذي سيكون من الصعب جداً التشويش عليه 
أو تشتيته، باإلضافة إىل رشاقة ُمعززة للوصول للهدف، 
األسلحة  أنظمة  للتغلب عىل أحدث جيل من  وذلك 
الدفاعية القريبة (CIWS) والتي أخذ عدد متزايد من 

السفن الحربية بالتزود بها. 
مقدرة   (Block 2 Mod 2) الطراز  الطراز  يوفر  كام 
ومن  الساحلية.  البيئة  يف  فريسته  إيجاد  عىل  تامة 
خالل استخدام نظام رابط البيانات خاصتهم، تستطيع 
إغراقية  هجامت  إطالق  ”الرافال“  طائرة  طواقم 
ُمتعددة املحاور من صواريخ ”إيكسوسيت“ وذلك يف 
صمت السليّك ُمطِبق لرضب قوة مهام كاملة يف البحر 
صواريخ  لذلك،  الحاجة  دعت  إذا  باستخدام،  وذلك 
جو – جو (Meteor) و (Mica) لشق طريقها خالل 
وسائط  عىل  االعتامد  دون  املُعرتضات  من  ستارة 

مرافقة إضافية.
املُضادة  األسلحة  من  الواسع  الطيف  هذا  وبوجود 
للسفن، تعترب طائرة ”الرافال“ عالية التجهيز لتقديم 
التدرج يف  تُسّهل  التي  الخيارات  مجموعة كاملة من 
تأثريها  من  يُعزز  الذي  األمر  وهو  القوة،  استخدام 
الرادع يف العمليات الشاطئية واملياة العميقة عىل حٍد 

سواء.
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السادة  أمام  متاحا  فيوجن»  الين  «برو  نظام  ويعترب 
بنته  الذي  النموذج  داخل  «قيادته»  لتجربة  الزوار 
 02-B20 رشكة «روكويل كولينز» يف سالة العرض رقم

داخل معرض ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) 2017.
نظام «برو الين فيوجن» ميكن دمج  ويف ظل وجود 
اتخاذ  أساليب  مع  املتقدم  امليداين  الوعي  أساليب 
فرض  تعزيز  أجل  من  كامال  اندماجا  املرنة  القرار 
نجاحها.  وفرص  وكفاءتها  مهمة  كل  وسالمة  أمن 
الرحلة  مثل شاشات عرض  األخرى،  املواصفات  وتأيت 
األساسية – وهي األوىل من نوعها- التي ميكن التحكم 
الرأسية  الرؤية  وأنظمة  اللمس،  طريق  عن  فيها 
بحالة  متعلق  تهديد  ألي  املحكم  والرصد  املتكاملة، 
الطيارين عىل قيادة طائراتهم بكل  الطقس، لتساعد 

دقة يف أي مكان ويف أي زمان.
ومدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ألبري،  كلود  وقال 
والرشق  أوروبا  لشؤون  كولينز»  «روكويل  رشكة  عام 
تعترب  كولينز»  إن  رشكة «روكويل  وأفريقيا،  األوسط 
إنتاج  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات  إحدى 
األنظمة الخاصة مبقصورات القيادة، وتتمتع بقدرات 
وإمكانيات فريدة تؤهلها إلنتاج أنظمة املالحة الجوية 
مثل أنظمة املهام وطرحها يف هذه األسواق الجديدة». 
طائرة  سيزود  فيوجن»  الين  «برو  نظام  أن  وأضاف 
جوية  مالحة  بأجهزة  الخفيفة  الهجومية  التدريب 
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متطورة، وسيؤمن أعىل مستوى من الكفاءة لطائرات 
املهام وطائرات التدريب».

ويعترب نظام «برو الين فيوجن» نظاما مجربا يجري 
استخدامه حاليا يف 17 طائرة مختلفة مثل الطائرات 
والطائرات  الجوي  النقل  وطائرات  النفاثة  التجارية 
األخرى.  العسكرية  والطائرات  املائلة  املروحة  ذات 
كام أثبت نظام «برو الين فيوجن» نجاحه من حيث 
مجوقل  وكنظام  أرضية  تحكم  كمحطة  استخدامه 
(غري  اآللية  الجوية  املركبات  لخدمر  الجوية  للمالحة 

.(UAS) (املأهولة
وبرمجته  فيوجن»  الين  «برو  نظام  تعديل  وميكن 
معينة،  تشغيلية  سيناريوهات  يناسب  مبا  مسبقا 

املبتكرة  التقنيات  من  مجموعة  عىل  يعتمد  أنه  كام 
عن  العمل  عبء  تخفيف  إىل  ترمي  التي  الحديثة 

كاهل قائد الطائرة، وتعزيز الوعي امليداين.
ويعتمد نظام «برو الين فيوجن» عىل أجهزة رسومات 
متقدمة وعىل أيقونات حدسية ونوافذ عرض متعددة 
الوظائف تتميز بسهولة تعديلها، وهو ما يجعل النظام 
سهل االستخدام بالنسبة لقائد الطائرة ومن ثم النظر 
الطريان  معلومات  الحصول عىل  بعد  دامئا  األمام  إىل 
الرتكيز  اليوم  الطيارين  إلمكان  وأصبح  الصحيحة. 
الطريان  مراحل  كافة  خالل  املهمة  عىل  أكرب  بصورة 

وخالل الطريان يف ظروف األحوال الجوية املختلفة.
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العامل  حول  املختلفة  البحرية  قوات  تشارك  وهي 
واألمن  للسالمة  الحاجة  ازديد  مع  ُمتزايدة  تحدياٍت 
والقرصنة  العاملية،  التجارة  ازدياد  إن  البحري. 
البحرية، والنزاعات البحرية، والتهديدات ضد املناطق 
االقتصادية الخاصة، كُلها عوامل تُسهم يف الحاجة إىل 
عالية  درجة  وعىل  قوية  بحرية  قوات  عىل  الحصول 
املرن،  التدريب  يُعترب  السياق،  بهذا  االستعداد.  من 
التمرين  إىل  باإلضافة  التكلفة،  واملنخفض  واملوزع،  
عىل املهام عَرب طيف كامل من العمليات أمراً حيوياً 

لنجاح املهمة.
املستشار  راب»،  «جاميس  البحري  العقيد  قال   و 
البحرية  يف  القائد  والضابط   (CAE) لرشكة  البحري 
امللكية  «هذه خطوة مهمة  للبحرية حيث إنها مُتثّل 

آخر  عىل  االطالع  أيضا  املعرض  لزوار  سيتسني  كام 
الرتكية  الرئييس  القتال  دبابة  مرشوع  مستجدات 

«الطاي».
وقال رسدار جورجك مدير عام رشكة «Otokar» ان 
الربية،  األنظمة  لتصنيع  تركية  أكرب رشكة  تعد  رشكتنا 
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نقلة جبارة لألمام مقارنة بالتدريب الذي تّم ُمسبقاً».
التشبيه  وسيكون لدينا مجموعة متنوعة من أجنحة 
«لكامل السفينة» خاصة بكل فئة من فئات السفن، 
ومركز  املحركات  ضبط  لغرفة  تدريبية  بيئات  وتوفر 
املعلومات القتايل، والقيادة، والتي ستسهل التدريب 
الفردي والجامعي. وستقوم األجهزة التدريبية الخاصة 
والتي   ،(CAE) رشكة  يف  البحرية  التعبوية  باملهام 
معرض  يف  بالرشكة  الخاصة  املقصورة  يف  ستُعرض 
(NAVDEX) (القاعة C- 037)، بتوفري تدريب إلدارة 
وستكون  واألسلحة،  املستشعرات  وأنظمة  القتال، 

قابلة إلعادة التشكيل إلضفاء املزيد من املرونة، 
واملدير  الرئيس  نائب  بيل»  «إيان  السيد  قال  فيام 
العام للرشق األوسط/ آسيا – املحيط الهادي يف رشكة 

وتفخر بإنتاج مجموعة كبرية ومتنوعة من املنتجات 
التي  املختلفة  ونسخها  بفئاتها  الربية  املركبات  مثل 
تصل إىل 60 طنا وترتاوح بني مركبات الدفع الرباعي 
والدفع الثامين واملركبات املدرعة املجنزرة باإلضافة إىل 

أنظمة األبراج التي صممتها الرشكة».

إىل  التصديرية  بإمكانياتها  الرشكة  تفخر   » وأضاف 
حوايل 50 دولة مختلفة يف قارات العامل الخمس كام 
انها تحرص عىل تحليل املتطلبات والتوقعات املختلفة 
املناسبة  الحلول  بوضع  تبادر  ثم  عميل   50 لحوايل 
عنوانا  عمالؤنا  أصبح  ولقد  املتطلبات  تلك  لتلبية 
ودليال لنا للفوز بعقود جديدة كام ان  الرشكة تواصل 
دول  وضم  عمالئها  قاعدة  لتوسيع  الحثيثة  جهودها 
جديدة إىل تلك القاعدة وهناك حوايل 30 ألف مركبة 
عسكرية من إنتاج الرشكة تعمل يف صفوف الخدمة 
الفعلية حاليا لدى عدد كبري من الدول املختلفة ويف 

املناطق والبؤر الساخنة يف جميع أنحاء العامل.
قال   «2017 «آيدكس  فعاليات  يف  املشاركة  وبشأن 
وتقديم  املعرض  يف  مبشاركتنا  نفتخر  «إننا  جورجك 
خدمتنا لدول املنطقة يف مجال املركبات املدرعة التي 
يف  نفخر  ونحن   ، العامل  مستوى  عىل  األحدث  تعترب 
حقيقة األمر بارتفاع مؤرش الثقة واملصداقية لدى دول 
تنتجها  التي  املدرعة  املركبات  تجاه  الخليج  منطقة 

. «Otokar» رشكة
وقال جورجك «أن الرشكة تحرص عىل تنظيم عملياتها 
األمر  عمالئها  من  قريبة  تكون  أن  وعىل  التصديرية 
أبوظبي  يف  جديدة   رشكة  تأسيس  إىل  دفعها  الذي 
تحت اسم «رشكة Otokar لألنظمة الربية املحدودة» 
معربا عن أمله يف أن يساهم معرض «آيدكس 2017» 

يف فتح فرص وآفاق جديدة للرشكة .

(CAE)  لدينا القدرة عىل توفري  حلول تدريبية بحرية 
متطلبات  لتناسب  األبعاد  وثالثية  متكاملة ومشرتكة، 
البحرية  وقد طورنا عالقة قوية  القوات  احتياجات  
متثّلت بإقامة رشاكة عىل املستوى القريب  نحن نبني 
املرونة يف داخل التصميم لنضمن أن تتناسب قدراتنا 

مع االحتياجات التدريبية وتنمو معها .



102017��������19 1 /�
��

التشبيه  بتقنية  «هوك»  من  نسخة  أحدث  وتتميز 
مبعالجة   الطائرة  لطاقم  تسمح  والتي  جواً،  املحمولة 
التدريب التعبوي املُتقدم بشكل عاِجل، واالنتقال نحو 
تدريب الخط األمامي بشكل ُمبكر. ويسمح التشبيه 
بتنفيذ الغارة الجوية، مبا فيها برمجة سيناريوهات جو 
– جو وجو – أرض يف الحاسبات عىل منت «هوك» قبل 

اإلقالع، أو يف الزمن الحقيقي.
توفرها «هوك»،  التي  العمليايت  التدريب  ومن خالل 
وبالتايل  للعميل،  كلفة  أقل  تدريبياً  حالً  تخلق  فهي 
أسطول  ضمن  الطاقم  تدريب  تأثري  من  تُقلل  فهي 

الخط األمامي.
ويف مستقبل يُصبح فيه التدريب الُصنعّي أكرث هيمنة 
أكرث  املُشغل  تكاليف  لتقليل  التدريبية  السلسلة  يف 
فأكرث، فقد احتلت «هوك» بالفعل موقعها املُتقدم يف 

تقديم التدريب الخاص بالطائرة املقاتلة.
الفرصة  للطيارين  الحديثة  التشبيه  تقنية  توفر 
الكتساب ساعات من الخربة عىل منت طائرة تدريبية 
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عىل الخطوط األمامية دون حتّى أن يُغادروا األرض. 
الجوية  الغارات  عىل  التمرين  للطيارين  ومُيكن 
جداً  يسرية  بتكلفة  بالتحديات  الُحبىل  واملناورات 
مقارنة بتكلفة الطريان بطائرة حقيقية، ودون التعرّض 

ألّي نوع من املخاطر ذات الصلة.
املتقدمة  النفاثة  التدريبية  الطائرة  إىل  باإلضافة 
بتقديم   (BAE Systems) تفتخر  «هوك»،  من 
تتكامل  التي  التدريبية  الخدمات  من  واسع  طيف 
والصيانة  اإلسناد  لفرِق  مُيكن  الطريان.  تدريب  مع 
من  بدءاً  التدريبية  الحلول  من  ملجموعة  الخضوع 
مستوى الدورات الدراسية التأهيلية وصوالً إىل الخربة 

العملياتية العملية.
 BAE) لدى  الخربة  من  الطويلة  العقود  تضمن 

تستطيع  أنها  التقنيات،  بأحدث  مقرتنة   ،(Systems
العسكرية  التدريبية  الحلول  مجال  يف  األفضل  توفري 

لعمالئها، وتقديم قدرات وطنية حقيقية لرشكائها.
التدريب األفضل مع «هوك»

عىل  قادرة  بكونها   (BAE Systems) رشكة  تفخر 
تقديم األفضل يف حقول تدريب طواقم الجو وطواقم 
منذ  التدريبية  السلسلة  تبدأ  العسكرية.  األرض 
تأخذ  وهي  الرسيعة.  النفاثة  للطائرة  األوىل  املراحل 
وصوالً  االنكليزية  اللغة  عىل  التدريب  من  الطلبة 
الجبهة وذلك من خالل طائرة  إىل تطوير طيار خط 
التدريب النفاثة املُتقدمة وتقنية التشبيه الحديثة من 
«هوك»، باإلضافة إىل التدريب العميل العميق لِفرق 

اإلسناد والصيانة.
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مجموعة  عضو  االماراتية  تورنيدو  مؤسسة  أعلنت 
الدفاع  مجال  يف  الرائدة   – االستثامرية  الفالحي 
ايدكس  معرض  فعاليات  يف  مشاركتها  عن  واالمن- 
2017 خالل الفرتة من 23-19 فرباير الجاري، وذلك يف 
مركز ابوظبي للمعارض، حيث تعتزم الرشكة الكشف 

عن أحدث االسلحة والتقنيات العسكرية املتطورة.
ادارة  مجلس  رئيس  الفالحي  جريو  محمد  وقال 
اننا  املناسبة:“  بهذه  االماراتية  تورنيدو  مؤسسة 

فخورون مبشاركتنا ضمن الرشكات الوطنية يف معرض 
التقدم  عىل  قدرتنا  اثبات  اىل  نسعى  حيث  ايدكس 
والنمو يف املجال االمني والدفاعي، وسعينا اىل مواكبة 
دفاعية  انظمة  عرب  العسكري  املجال  يف  االبتكارات 

وأمنية متقدمة“.
وأضاف الفالحي:“ كام ان املشاركة االماراتية الواسعة 
يف املعرض  تعد خطوه يف تعزيز دور االمارات العربية 
املتحده عىل الساحه الدولية و يف حفظ األمن يف ظل 

التغريات الرسيعة يف املنطقه بشكل عام.
به  تقوم  الذي  املهم  الدور  عىل  الفالحي  وشدد 
لتطوير  املالمئة  البيئة  توفري  يف  الوطنيه  الرشكات 
و  ذاتيا  مكتفية  األمارات  لتكون  العسكري  القطاع 

لتكون سباقة يف هذا املجال.
صياد“   ” آلية  ستعرض  الرشكة  ان  الفالحي  وكشف 
يف  اماراتية  برؤية  تصنيعها  جرى  التي  الربمائية 
تصنيعها  عىل  العمل  وسيجري  بيالروسيا،  جمهورية 

يف أبوظبي خالل الفرتة املقبلة، حيث تتمتع بقدرات 
عالية يف املجال الدفاعي واالمني، وتعد ” صياد“ آليه 
و  الوعرة  املناطق  عبور  تستطيع  عالية  قدرات  ذات 
اآلليه  تصميم  أيضا، وجرى  املياه  يف  تتحرك  أنها  كام 
بشكل فريد، وتأيت بخصائص كثريه متعددة عىل سبيل 
من  او  األملنيوم  من  او  مصفح  الهيكل  يكون  املثال 
أو  اشخاص   4 لحمل  تجهيزها  وميكن  جالس،  الفيرب 
مثانيه و العديد من األشياء األخرى، لذلك فان آلية ” 
صياد“ تعد عربه متعددة األغراض، وميكن  ان تتواجد 
عىل الحدود و يف األماكن الصعبه و يف املياه او تعمل 
مجهزه  اآللية  ان  كام  استكشاف،  او  قياده  كوحدة 

كامال للعمل تحت أصعب الظروف املناخية“.
وأوضح ان الرشكة ستعرض سالح ” الخامسني“ الذي 
عبارة  أنه  ، حيث  الدفاع  تكنولوجيا  احدث  يعد من 
عن رادار يعمل عىل تعطيل أداء الوحدات واملنصات 
الرشكة  عرض  اىل  مشريا   ، كامل  بشكل  العسكرية 
املنشآت  حامية  ميكنها  التي  الرادارات  من  مجموعة 
اىل  صاروخية،  اي هجامت  من  انواعها  اختالف  عىل 
اىل  باالضافه  التكنولوجيه  النظم  من  عدد  جانب 
الدبابات  يف  تستخدم  والتي  انواعها  بشتى  املناظري 

والسفن وسالح املشاة .
اننا نسعى اىل توفري أنظمة متطورة  وقال الفالحي:“ 
االماراتية،  املسلحة  للقوات  واالمن  الدفاع  مجال  يف 

ويتوقع ابرام اتفاقيات وعقود خالل أيام املعرض ”.



www.baesystems.com/IDEX
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للمنظومة  بالنسبة  الرس  كلمة  املعلومات  متثل 
ومؤسسات  الشعب  ولحامية  دولة.  أي  يف  الدفاعية 
املجتمع املدين تحتاج القوات املسلحة إىل معلومات 
دقيقة ومرتبة وواردة يف حينها حول ما يدور يف مجالها 
املحيطة  الحدودية  املنافذ  وعىل  بحارها  ويف  الجوي 
يف  وامللحة صعوبة  الصعبة  املهمة  هذه  وتزداد  بها. 
ظل التهديدات والتحديات املتقلبة والرسيعة التغري، 
فضال عن أن الدفاع عن الدولة ضد أي هجوم مسلح 
مهام  عدة  تتبعها  واحدة  رئيسية  مهمة  سوى  ليس 

حيوية أخرى.
فاإلرهاب وعمليات التهريب والقرصنة والصيد الجائر 
وتدمري املوارد الطبيعية تشكل كلها تهديدات حقيقية 
للمجتمع سواء يف وقت السلم أو وقت الحرب، كام 
أن هذه املشاكل تختلف وتتفاوت من حيث الشكل 
واملضمون، فضال عن صعوبة رصدها أساسا. فالقوات 
االختباء  عىل  قادرة  اإلرهابية  والجامعات  املعادية 
جوا  التحرك  وميكنها  النائية،  واألماكن  املناطق  يف 
وبحرا باستخدام وسائل املواصالت املدنية واستغالل 
أساليب  واستخدام  الوعرة  الجغرافية  التضاريس 
التمويه املختلفة أو املسافات البعيدة لالختباء بعيدا 
عن أعني القوات املسلحة وقوات األمن. وتعترب الدول 
طريق  عن  االقتصادية  مصالحها  عىل  املحافظة  أن 
وحقول  املالحة  طرق  مثل  الطبيعية  املوارد  حامية 
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النفط رمبا كانت أكرث أهمية عىل سلم األولويات من 
الخوف من التعرض لحرب مسلحة.

وأي  قرار  أي  فإن  األولويات  قامئة  عن  النظر  وبغض 
وساعتها  املعلومات،  إىل  يستند  أن  يجب  ترصف 
فقط ميكن تحقيق القيادة والسيطرة. وتعترب املراقبة 
املجوقلة الوسيلة الوحيدة التي متتلك الرسعة واملرونة 
الجو  طريق  عن  املعلومات  تلك  جمع  عىل  والقدرة 
والرب والبحر. وتعد رشكة ”ساب“ الرشكة الوحيدة التي 
تلك  إليصال  الالزمتني  الفنية  واملعرفة  بالخربة  تتمتع 
املعلومات إىل نظام مجوقل يتسم بالتطور والفعالية 

وقلة التكلفة.
”ساب“  رشكة  نجحت  آي“  ”جلوبال  نظام  وبفضل 
املجوقلة عن  املراقبة  يف وضع معايري جديدة لسوق 
املتعددة  األنظمة  من  جديدة  نوعية  طرح  طريق 
مراقبة  نظام  أول  آي“  ”جلوبال  نظام  ويعترب  املهام. 
 Swing Role Surveillance System متعدد األدوار
يؤمن وحدة مراقبة ال تؤمنها عادة سوى أنظمة اإلنذار 
اختصارا ب   املحمولة جوا واملعروفة  والتحكم  املبكر 
 MPA وأنظمة املناطق املحمية بحرا (AEW & C)
 SIGINT systems وأنظمة جمع املعلومات اإلشارية
جوا  املحمول  واملحكم  املبكر  اإلنذار  نظام  ويتمتع 
”جلوبال  نظام  داخل  الفائق  املتطور  بأدائه  واملتميز 
آي“ بالقدرة عىل رصد وتتبع ومراقبة األهداف املعادية 

من عىل مسافات بعيدة وبصورة متزامنة جوا أو بحرا 
أو برا باستخدام نظام واحد شامل. ومن املمكن تنفيذ 
 – و جو  – سطح  و جو  – جو  املراقبة جو  عمليات 
أرض بشكل فردي أو تزامني، كام يؤمن النظام عملية 
مراقبة مجوقلة فريدة يف تشغيلها وقليلة يف تكاليفها 
ويف متييزها لألهداف املعادية بطريقة يعجز عنها أي 
نظام آخر، األمر الذي يؤدي، ليس إىل تقليل الحاجة 
إىل وحدات مراقبة متخصصة فحسب، بل مينح قائد 

العملية قدرا هائال من املرونة أيضا.
ويتميز نظام ”جلوبال آي“ بقدرته عىل العمل بصورة 
مستقلة أو سهولة دمجه مع األنظمة املحلية األخرى، 
الجوية  القوات  مع  التعاون  عىل  قدرته  عن  فضال 
األفق  وراء  رؤيتها  مجال  متديد  يف  والبحرية  والربية 
النظام  يتميز  كام  فعاليتها.  وتعزيز  سالمتها  وضامن 
بقدرته عىل تتبع األهداف الجوية والبحرية التي من 
”الشبح“  الطائرات  مثل  متييزها  أو  رصدها  الصعب 
وصواريخ كروز واملناظري البحرية الخاصة بالغواصات 

حتى يف أشد البيئات تشويشا وتعتيام.
إن نظام ”جلوبال آي“ ميثل بحق قوة مضاعفة بفضل 
األمن  وتحقيق  املعلومات  هيمنة  فرض  عىل  قدرته 
الذي ميكن عمالء  األمر  املختلفة،  البيئات  الكامل يف 

رشكة ”ساب“ من استباق املستقبل.
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التجريبي  النموذج  كان  عدة،  أسابيع  مدى  وعىل 
الثالث، املوجود يف موقع العمل التابع لرشكة ليوناردو 
األرضية  التجارب  من  عدداً  اجتاز  قد  فيالدلفيا،  يف 
املتواصلة غري املحدودة، إضافة لتجارب الطريان التي 
الفرصة  أتاحت  والتي  أقرب  وقت  يف  عليه  أجريت 
أنظمة  فيها  مبا  الطائرة،  منظومات  جميع  الختبار 
املالحة اإللكرتونية، بشكل تام وكامل. وخالل عمليات 
عمليات  من  أمناطاً  الطائرة  أدت  األولية،  التحليق 
املحيطة  املناطق  يف  األساسية  واملناورة  الدوران 
املقرر  ومن  دوراين.  بهبوط  اختتمت  والتي  باملطار، 
قيام الطائرة قريباً بتحليقات إضافية عىل ارتفاع 4000 

قدم كحد أقىص وبأوقات أقرص لإلقالع والهبوط. 
ويف مدينة ماركيت بوالية ميتشغان، ستجتاز الطائرة 
األحوال  يف  الطريان  تجارب  الشتاء  فصل  خالل 
الجليدية؛ وهي االختبارات التي تضمن قدرة الطائرة 
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املعروفة  االنجامد  التحليق يف ظروف  AW609 عىل 
تتوفر يف  ال  التي  التشغيل  معايري  تحقيق  إىل  وصوالً 

الوقت الحارض ألية طائرة تجارية أخرى. 
طائرة  أول  إنتاج  مرحلة  إىل  سلس  انتقال  ولضامن 
وبحسب  نفسه،   2018 العام  خالل  النوع  هذا  من 
الخطط املعدة لهذا الغرض، فقد جرى إيداع النموذج 
اإلنتاج  موقع  يف   AW609 لطائرة  الرابع  التجريبي 

التابع للخط اإلنتاجي يف منشأة فيالدلفيا.
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن خصائص ومزايا الطريان 
غري املسبوقة التي تتميز بها هذه الطائرة قد مزجت 
يف  الجناح  والثابتة  العمودية  الطائرتني  فوائد  بني  ما 
جوية  ظروف  يف  تحلق  حني  وهي  واحدة.  طائرة 
بوضعية  أقىص  كحد  أشخاص  بتسعة  محملة  سيئة، 
مريحة أو مبجموعة من النقاالت الطبية برفقة كوادر 
برسعة  الضغط،  مكيّفة  مقصورة  يشغلون  طبية 

طائرة  فإن  التوربينية،  املحركات  ذات  الطائرة  وأداء 
النقل.  طائرات  من  املقبل  الجيل  متثل  إمنا   AW609
ومع إبرام عقود بيع قرابة 60 طائرة منها لزبائن من 
جميع أرجاء العامل – مبا فيهم إدارة الطريان املشرتك 
عىل  تعاقدت  التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
رشاء ثالث طائرات منها – فإن هذه الطائرة قادرة عىل 
والبحث  الدورية،  مهام  مثل  متنوعة  عمليات  انجاز 
كبار  نقل  الخاص/  والنقل  البحري،  والنقل  واإلنقاذ، 
املسؤولني، ناهيك عن أداء مهامت أمنية داخل البالد. 
الطائرة  لتطوير  عقوداً  بالفعل  الرشكة  أبرمت  وقد 
 Era وإيرا Bristow Group مع مجموعتي بريستو
الرسيع،  الربيد  ونقل  البحري  النقل  Group ألغراض 

عىل التوايل.
الطبيعي  بالحجم  ليوناردو منوذجاً  وقد طورت رشكة 
 TiltRoter الطائرة  يف  خصيصاً  أعدت  ملقصورة 
داخلية  تصاميم  مع  الشخصيات،  لكبار   AW609
ومن  والتسلية.  الرتفيه  وسائل  ضمنها  تدخل  شاملة 
هنا، فإن هذه الطائرة مناسبة إىل حد كبري ملتطلبات 
فإن مبقدور  العمليات،  بهذه  يتعلق  ما  املنطقة، ويف 
الطائرة AW609 الوصول إىل أماكن املرىض والناجني 
يعادل ضعفي رسعة  مبا  املنطقة  كانوا يف هذه  أينام 
االتصال  خطوط  ومد  وأدائها،  العمودية  الطائرة 
لدول  التعاون  املستشفيات يف دول مجلس  بكربيات 
نقل  وسائط  الستخدام  حاجة  دومنا  العربية  الخليج 
أرضية كانت أو محمولة جواً، أو حتى العودة باملرىض 

واملصابني إىل ديارهم األصلية.  
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بتوريد  حديثاً   Northrop Grumman قامت  وقد 
مروحية  ألجل  مدمجة  طريان  إلكرتونيات  مجموعة 
UH- حيث تسهم يف تحديث مروحيات ،UH-60V

ويحل  رقمية.  قيادة  بقمرة   60L Black Hawk
املفتوحة  الهندسية  البنية  املبني عىل  القمرة  تصميم 
القدمية مع  التناظرية  واملدمجة متاماً محل املقاييس 
الطائرات  لألجهزة يف  رقمية  إلكرتونية  شاشات عرض 
أكرث  أحد  ثة. وتحتوي مروحية UH-60V عىل  املحدَّ
حلول إلكرتونيات الطريان تقدماً للجيش، حيث يسهم 

يف التمكني من أداء املهام املعقدة للطائرات املقاتلة 
التابعة للجيش.

 UH-60V يناير طارت مروحية التاسع عرش من  يف 
Black Hawk بنجاح ألول مرة بهذه القمرة الرقمية، 
تصميم  لجهود  تتويجاً  الفارقة  املرحلة  هذه  ومثّلت 
التي اكتملت حسب الخطة يف غضون  القيادة  قمرة 
ويحقق  األصيل،  العقد  تاريخ  من  اعتباراً  شهراً   29
قيادة  قبل  من  املحدد  الزمني  املوعد  الفريق  إنجاز 

الجيش قبل أول رحلة طريان بعامني. 
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رشكة  رئيس  نائب  سونج،  آيك  قال  جانبه  من 
هذا  ”إن  املهام:  لحلول    Northrop Grumman
يؤكد   UH-60V ملروحية  طريان  رحلة  ألول  اإلنجاز 
من جديد عىل متيز حلولنا املفتوحة والسليمة واآلمنة 
القدرات  أكرث  متكني  يف  تسهم  حيث  القيادة،  لقمرة 
حل  بتسليم  ملتزمني  وسنبقى  للمقاتالت.  تطوراً 
قيمة  عىل  ينطوي  الخطورة،  وقليل  األسعار  معقول 

طويلة األمد، ومرونة للعمالء“.
ينسجم حل القمرة الرقمية للمروحية UH-60V مع 
 the Future معايري بيئة القدرات الجوية املستقبلية
 ،(™Airborne Capability Environment (FACE
األمر  الجاهزة،  والربمجيات  األجهزة  إدماج  ويدعم 
منصات  يف  القدرات  إدخال  باإلمكان  يجعل  الذي 
التكلفة  خفض  مع  املتعددة،  الطريان  إلكرتونيات 
كام  والتحديثات.  النظام  إدماج  عملية  يف  واملخاطر 
توفري  يف  املفتوحة  الهندسية  البنية  أسلوب  يسهم 
مزيد من املرونة، ومتكني عمليات التحديث والتطوير 
املعدات  صانع  من  مشاركة  وجود  بدون  أو  بوجود 

األصلية.
الخاصة  املقاييس  مع   UH-60V مروحية  تنسجم 
مصممة  وهي  للسالمة،  املهمة  الربمجيات  بتطوير 
طبقاً ملتطلبات إدارة حركة املرور العاملية لدى إدارة 
الطريان،  لسالمة  األوربية  والوكالة  الفدرالية  الطريان 
الجوي  الفضاء  تجاوز  من  النظام  ميّكن  الذي  األمر 
أيضاً  وهو  العامل،  أنحاء  جميع  يف  واملدين  العسكري 
إلكرتونيات  ملعايري  ومطابق  عليه  للمصادقة  قابل 

.DO-178C الطريان املهمة جداً للسالمة، مثل
يف   UH-60V Black Hawk برنامج  يسهم  سوف 
 UH 60L مروحيات  من  الجيش  أسطول  تحديث 
االقتصادية  القيادة  من خالل عمليات تحديث قمرة 
لواجهة  التكلفة. ويعترب النظام الجديد مامثالً تقريباً 
تواصل الطيار – املركبة يف مروحية UH 60M، األمر 
الذي يوفر التدريب املشرتك واالستخدام يف العمليات.

أمنية  رشكة   Northrop Grumman رشكة  تعترب 
مبتكرة  وحلوالً  ومنتجات  أنظمة  تقدم  رائدة  عاملية 
وقدرات  اإلنرتنت،  وأمن  ذاتياً،  مستقلة  أنظمة  يف 
والحواسيب  واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  منظومة 
والهجوم،  واالستطالع،  واملراقبة  واالستخبارات 

واللوجستيات، والتحديث يف جميع أنحاء العامل.
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جديدين  منوذجني    Exalto Emiratesرشكة تعرض 
املصممة  منتجاتها  سلسلة  مقاعد سكوت ضمن  من 
لتخفيف الصدمات وهام  مقعد بوكيت ومقعد جويك 

مع آلية جديدة لتعديل االرتفاع. 
املايض  العام  تصنيعه  جرى  قد  بوكيت  مقعد  وكان 
حظي  أن  بعد  هيلمزمان  ملقعد  تطويراً  ليشكل 
فاعلية  أكرث  الستخدامات  أصالً  وصمم  كبرية  بشهرة 
وليك  السباق  زوارق  مقعد  وطراز  نوعية  يشبه  ومبا 
القادرة  الرسعة  فائقة  الزوارق  يف  استخدامه  ميكن 
الساعة وأكرث ويف  عىل االنطالق برسعة 70 عقدة يف 

الظروف القاسية ألغراض االعرتاض الرسيع.
ويتميز مقعد بوكيت S2H الجديد بنظام تعليق مبدى 
بصورة  االهتزاز  منع  آلية  من  مستمد  مليمرت   150
إضافة   FOX فوكس طراز  من  الطفو  اثناء  تدريجية 
إىل نظام تعديل املقعد بشكل غري محدود وفقاً لوزن 

املستخدم وارتفاع املقعد وبحسب مقياس معياري. 
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مدمج  غطاء  من  املقعد  من  العليا  الطبقة  وتتكون 
 GRPكيفالر منتجات  يف  متوافر  وهو  الوزن  خفيف 
أو  كيفالر/كاربون  أو  بالفايربكالس  املقواة   /Kevlar
راحة ودعامً  توفر  التي  الكربونية  النوعيات  مختلف 
األشد  وملستخدميها  الرسيعة  للزوارق  لهام  نظري  ال 

حامسة واندفاعاً.
والسالمة  الراحة  ملستخدميه  املقعد  هذا  ويتيح 
التامة  بالحامية  شعور  لخلق  إضافة  البحر  عرض  يف 
درجة  لضامن  املقعد  بهذا  أمان  أحزمة  ربط  وميكن 

أكرب من السالمة.
االرتفاع  تعديل  آلية  استحوذت  جويك  مقعد  ويف 
الجديدة عىل قدر كبري من االهتامم عند إطالقها أول 
ارتفاعه  تعديل  ملستخدميه  يتيح  املقعد  فهذا  مرة 
مقبض  بواسطة  الجلوس  وضعية  من  ويرس  برسعة 

وضع بدقة فائقة تحت الجزء األمامي من املقعد. 
ويتيح  الوزن  خفيف  بأنه  املقعد  هذا  ويتميز 

ملستخدميه تعديله بدرجة أكرب من تلك التي يوفرها 
نظام تعديل االرتفاع القديم. 

الحرصي  املوزع  هي  اإلمارات  إكسالتو  رشكة  وتعترب 
الوحيد ملقاعد سكوت يف املنطقة منذ أن دخلت هذه 
السوق أول مرة قبل ما يزيد عىل 20 عاما حيث تتوىل 
الغيار  وقطع  املعدات  من  واسعة  مجموعة  توزيع 
 70 أكرث من  من  تردها  التي  وامليكانيكية  الكهربائية 

مصّنعاً عاملياً. 
وعرب ثالثة مواقع يف اإلمارات العربية املتحدة ومركز 
هذه  توزيع  عىل  الرشكة  تعمل  للخدمات  متخصص 
املعدات واملواد يف عموم أرجاء منطقة الرشق األوسط 
وأفريقيا وشبه القارة الهندية فضالً عن توفري خدمات 
األعطال  مكامن  واستكشاف  والتشغيل  الرتكيب 
وزبائنها  لعمالئها  الفنية  املشورة  وتقديم  وإصالحها 

أينام كانوا يف هذه املنطقة.

طراز   DIRCM التوجيهية  الحمراء  تحت  لألشعة 
الصور  طالبي  أمام  العوائق  إلزالة  وذلك   ELT/572
وقد  فعالة.  غري  وحدها  املنفردة  األنظمة  كون  أثناء 
استطاعت الرشكة تنسيق مثل هذه األنظمة املضادة 
الرتددات  يف  متخصص  مدير  بواسطة  للتشويش 
الالسلكية واملجال الكهروبرصي وتم تطبيقه مبارشة يف 

ELT/572 (بانتظار براءة االخرتاع).
يف  كامالً  وتقدماً  اخرتاقاً   VIRGILIUS نظام  ميثل 
الدعم  إجراءات  ألنظمة  التقليدية  الهندسية  البنية 
اإللكرتوين / وحدات السيطرة اإللكرتونية، حيث تتمتع 
بكافة املزايا املستمدة من استخدام أحدث التقنيات 
اإلشارات  معالجة  تقنية  عىل  الرتكيز  مع  املتطورة، 
الرقمية وتوافر املكونات يف السوق، من أجل تقديم 
منتجات عالية التقنية ومتفوقة. ومن املتوقع أن يؤدي 
مصادر  وتحديد  وتصنيف  اكتشاف  دور  النظام  هذا 
تشمل:  التهديدات،  من  كثرية  أنواع  ملواجهة  البث 
 ،AAA بالرادار  واملوجهة  للطريان  املضادة  املدفعية 
واإلنذار  جو-جو،  وصواريخ  سطح-جو،  وصواريخ 
املبكر، ورادارات البحث الحديثة واملتعددة الوظائف. 
ويسهم أسلوب التصميم املعياري يف جعل من املمكن 
تصميم حل مقرتح وفقاً لالحتياجات الخاصة للعميل 

/ املستخدم النهايئ.
الحمراء  تحت  لألشعة  املضادة  اإلجراءات  نظام 
التوجيهية DIRCM طراز ELT/572: تعترب صواريخ 
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ناهزت  بخربة   ELETTRONICA رشكة  تفخر 
الستة عقود يف مجال الحرب اإللكرتونية ضمن قطاع 
الدفاع، وهي تقوم بتوسعة محفظة منتجاتها ملواجهة 
امللحة  االحتياجات  وتلبية  الجديدة  التهديدات 
لعمالئها. وفضالً عن األعامل األساسية يف مجال الحرب 
اإللكرتونية يف حيز الرتددات الالسلكية، قامت الرشكة 
املوجهة  املضادة  التدابري  مجال  يف  حلول  بتطوير 
باألشعة تحت الحمراء واستخبارات االتصاالت، وهي 
يف  املتقدمة  للتقنيات  جديدة  آفاق  فتح  يف  ناشطة 
اآلن من خالل  ترسخت  التي  اإلنرتنت  مجال حروب 
مجال  وكذلك   ،CY4Gate الجديدة  التضامن  رشكة 

. Elettronica GmbH األمن العام من خالل رشكة
القدرات  لتحسني  وتسعى ELETTRONICA دوماً 
اإللكرتونية.  الحرب  مجال  يف  ألنظمتها  الدفاعية 
األكرث  العمليات  مفهوم  سالمة  من  التأكد  ويتم 
االختبارات  يف  املشاركة   خالل  من  باستمرار  تطوراً 
النظام  الختبار  تحديداً  املخصصة  الدورية  التجريبية 
الكهروبرصي،  واملجال  الالسلكية  الرتددات  مجال  يف 
لتجارب  األخرية  الدورة  أثناء   - الرشكة  برهنت  وقد 
مفهوم  فاعلية   – أملانيا  يف    NATO EMBOW
الجيل  ملواجهة  املتقدمة  املضادة  اإلجراءات  تقنيات 
القادم من تهديدات األشعة تحت الحمراء. وألول مرة 
استخدام  بني  الجمع  ميزة   Elettronica تثبت رشكة 
املضادة  اإلجراءات  ونظام  التقليدية  املتوهجة  املواد 

 MANPADS الكتف  عىل  املحمولة  الجوي  الدفاع 
التي  الجوية،  للمنصات  الكربى  التهديدات  أحد 
ويف  الالمتامثلة  الرصاعات  يف  مواجهتها  يسهل 
ملجابهة  طريقة  أفضل  وتتمثل  اإلرهابية.  األعامل 
استخدام  يف  املتطورة  التهديدات  من  النوع  هذا 
التوجيهية.  الحمراء  املضادة لألشعة تحت  اإلجراءات 
 ،ELT/572 يف  املطبقة  الليزر،  ألياف  تقنية  وتسهم 
تحت  لألشعة  املضادة  اإلجراءات  نظام  تعزيز  يف 
الحمراء التوجيهية من خالل تحسني األداء والفاعلية 
واملوثوقية والكفاءة، يف الوقت الذي تتغلب فيه عىل 
املضادة  اإلجراءات  ملجموعات  التقليدية  االنتكاسات 
السابقة،   DIRCM التوجيهية الحمراء  لألشعة تحت 
من خالل الحد من عقبات الرتكيب، وكذلك عمليات 
هذه  تسمح  كام  املعقدة،  والصيانة  والضبط  اإلنشاء 
للغاية،  دينامييك  صغري  برج  باستخدام  أيضاً  التقنية 
ميكنه االلتفاف برسعة كبرية، أن يركز بدقة – بتوجيه 
من خوارزميات متطورة - حزمة الليزر عىل الباحثني 
حامية  ضامن  مع  الواردة،  الصواريخ  تهديدات  عن 
فعالة وشاملة للمنصات من عدد كبري من التهديدات 

املتزامنة.
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وستعرض ”تسليح“ يف معرض آيدكس 2017 مجموعة 
وأمريكية  أوربية  تجارية  عالمات  من  املنتجات  من 
القاعة  يف  وذلك  الرئيسيني،  وكالئها  أحد  تسليح  تعد 
(5)، منصة العرض رقم A45 يف مركز املعارض الوطني 
– أدنيك، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى غاية 23 فرباير 

الجاري.
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يتمثل هدف مؤسس تسليح ورئيسها التنفيذي ، سامل 
املطرويش يف جذب وفود الدفاع الدولية واملجتمعات 
الخليجية والدولية، وكذلك الزوار التجاريني الذين هم 
يف معظمهم من القطاع العسكري والقوات املسلحة. 
إطالق  وراء   - للمطرويش  الرئييس  الدافع  ويتمثل 
وعرضها  الدولة  يف  املنتجات  من  الجديدة  املجموعة 

يف أبرز املعارض الدولية، آيدكس - يف الرغبة يف اإلتيان 
القدرات  تعزيز  بهدف  جديدة  وأساليب  بتقنيات 

العسكرية وفرض القانون. 
ويف هذا السياق يقول سامل املطرويش: ”تتمثل مهمتنا 
يف  والنمو  املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  الرئيسية 

املنافع االقتصادية لعمالئنا“.
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الدكتور  الجديدة، قال  اآللية  وتعليقاً عىل مواصفات 
فهد هرهرة، الرئيس التنفيذي لـ ‘منر للسيارات’: ”متثل 
للسيارات’،  ‘منر  مسرية  يف  هامة  محطة  جيس  فئة 
قدرتنا  توسيع  عىل  فيها  نعمل  مرحلة  يف  تأيت  حيث 
اإلنتاجية وتنويع آلياتنا، والوصول إىل أسواق جديدة 
وأوروبا  وأفريقيا  األوسط  الرشق  أرجاء  مختلف  يف 

وآسيا“.
”جيس“  آلية  ”تعد  قائالً:  فهد  الدكتور  وأضاف 
أضخم آلياتنا، حيث تتميز باملرونة العالية يف الحركة 
ومستويات عالية من الحامية بحيث تلبي متطلبات 
امليادين العسكرية. وتتميز ‘جيس’ أيضاً كباقي آلياتنا 
املعايري  وأرفع  التقنيات  أحدث  باستخدام  األخرى 
العسكرية العاملية، وهو ما ينسجم مع تطلعاتنا بأن 
نصبح الرشكة األوىل يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا يف تصنيع اآلليات العسكرية“.
وحققت ‘منر للسيارات’ منواً ملموساً منذ آخر مشاركة 
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لها يف معرض ‘أيدكس’ يف عام 2015، حيث نجحت يف 
توسيع قدراتها اإلنتاجية وتنويع منتجاتها، إىل جانب 

توقيع اتفاقيات رشاكة اسرتاتيجية عاملية.
”جيس“  آلية  بتقديم  الجهود  هذه  تّوجت  وقد 
بني  الحامية  مستويات  بأعىل  تتمتع  فهي  الجديدة، 
الرشكة  مجمع  يف  تصنيعها  ويتم  ‘منر’،  آليات  جميع 
عىل  واألحدث  األكرب  يعد  الذي  أبوظبي،  يف  الجديد 

مستوى الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وتتميز آلية ‘جيس 6x6’ ذات الدفع السدايس (والتي 
يف  العالية  مبرونتها   (N35 باسم  سابقاً  تُعرف  كانت 
املهام، باإلضافة إىل  أنواع  الحركة، ومالءمتها ملختلف 
مستويات حامية عاملية عالية ضد األلغام واملتفجرات 
والتهديدات البالستية، وهو ما مينحها توازناً فريداً بني 
القوة النارية والحامية واملرونة يف الحركة ماّم يتيح لها 

تلبية املتطلبات العسكرية الحديثة.
املتطورة  منتجاتها  جميع  للسيارات’  ‘منر  وتستعرض 

مع  جنب  إىل  جنباً   ،’2017 ‘أيدكس  معرض  خالل 
للصناعات  اإلمارات  لرشكة  تابعة  أخرى  رشكة   12
متثل  املعرض.  يف  األكرب  املنصة  من خالل  العسكرية، 
هذه املنصة خالصة التقدم الذي أنجزته دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف مجال الصناعات العسكرية.
عدد  عن  للسيارات’  ‘منر  تكشف  أن  املقرر  ومن 
 ،’2017 ‘أيدكس  خالل  األخرى  الحديثة  اآلليات  من 
املعرض العسكري املتخصص الذي يستقطب اهتامماً 
تحتضنه  والذي  الزوار  من  واسعة  وأعداداً  كبرياً 

العاصمة أبوظبي كل عامني.
وتلتزم ‘منر للسيارات’ بصفتها عضو يف رشكة اإلمارات 
رؤية  تحقيق  عىل  بالعمل  العسكرية  للصناعات 
الذايت  أبوظبي لعام 2030، من خالل تعزيز االكتفاء 
متنامية،  صناعية  قاعدة  وبناء  العسكري،  القطاع  يف 
وتنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد قائم عىل 

املعرفة واملهارات التقنية.
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وأكد نادر أحمد الحامدي رئيس مجلس إدارة الرشكة 
الدولية  األحداث  أبرز  من  يعد  أيدكس  معرض  أن 
واألكرب من نوعه يف العامل حيث استطاع منذ انطالقته 
صناع  لكبار  كملتقى  مكانته  عىل  التأكيد   1993 يف 
القرار وجزء من اسرتاتيجية الدولة الرامية لدفع عجلة 

التنمية االقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
آخر  عىل  لالطالع  فرصة  يعد  املعرض  أن  وأضاف 
ويتيح  القطاع  توجهات  وأحدث  التقنية  املستجدات 
تسهم  أن  شأنها  من  جديدة  رشاكات  إقامة  إمكانية 
منوها  للعامل..  وتجاربنا  ومهاراتنا  خرباتنا  تقديم  يف 
إىل أن صناعة الطائرات املروحية تلعب دورا مهام يف 
والطبية  واملدنية  والعسكرية  القطاعات  وتطور  منو 
والتطوير  للنمو  الطريق  وميهد  املنطقة  يف  الرتفيهية 
املستمر يف هذه الصناعة خاصة وأن معظم خدمات 
طريان أبوظبي مقدمة لقطاع القوات املسلحة والرشطة 
كام أن املشاركة متهد الطريق للنمو والتطوير املستمر 

يف صناعة الطريان املروحي وتعزيز دوره يف املنظومة 
االقتصادية وزيادة مساهمته يف الناتج املحيل.

وقال إن صناعة الطريان يف اإلمارات تعترب من املكونات 
عملت  فيام  االقتصادي..  للنمو  الداعمة  االسرتاتيجية 
السليمة  األسس  إرساء  لقيادتنا عىل  الحكيمة  الرؤية 
مرموق  عاملي  مركز  لبناء  واالستثامرات  واألنظمة 

للطريان والخدمات اللوجستية.
أبوظبي  لطريان  االسرتاتيجية  الرؤية  أن  إىل  ولفت 
الطريان  أهم رشكات  من  واحدة  تكون  أن  يف  تتمثل 
املروحي يف العامل عرب ما تقدمه من خدمات تنافسية 
لوجستية للقطاعات العسكرية واملدنية داخل الدولة 

وخارجها.
وأضاف أن قطاع الطريان له خصوصية فليس باملقدور 
خاصة  املجال  هذا  يف  مهام  العبا  تكن  مامل  التنافس 
خريطة  عىل  مكانتها  عززت  اإلمارات  دولة  أن 
املدين  بشقيه  الطريان  مبجال  تفوقا  وحققت  العامل 

والعسكري.. منوها إىل توجيه األنظار للخدمات التي 
املسلحة  القوات  لقطاعات  أبوظبي  طريان  تقدمها 
والرشطة خالل املشاركة يف آيدكس 2017 إضافة إىل 
غيار  قطع  وتوفري  والصيانة  واإلنقاذ  البحث  خدمات 

الطائرات املروحية وخدمة التدريب والنقل.
 61 أبوظبي  طريان  طائرات  أسطول  حجم  ويبلغ 
طائرة إضافة إىل اتفاقيات تعاون مع رشكات مصنعة 
لرشاء  بيل  ورشكة  ويستالند  أجوستا  منها  للطائرات 

عدد 25 طائرة.
الطائرات  عدد  األخرية  الفرتة  خالل  الرشكة  ورفعت 
الدولة  داخل  عقودها  يغطي  مبا  متتلكها  التي 
الطائرات  من  حديثا  أسطوال  متتلك  فيام  وخارجها.. 
يتميز بالرسعة الفائقة إىل جانب نظام األمان املتطور 
فيها والذي أسهم يف االرتقاء بعملياتها إىل مستويات 

جودة عالية يف خدمة العمالء.
وبلغ إجاميل أصول الرشكة يف 2016 مليارا و 700 ألف 
دولة  يف  املروحي  الطريان  قطاع  سجل  فيام  درهم.. 
اإلمارات نقالت نوعية ليصبح اليوم ضمن األرسع منوا 

عىل مستوى العامل.
عىل  دامئا  تعمل  أبوظبي  طريان  إن  الحامدي  وقال 
مركز  إنشاء  تم  حيث  الدخل  مصادر  يف  التنويع 
ميتلك  الذي   ..Simulator الطائرات  عىل  التدريب 
الطيار  بني  ما   ” كاملة  طواقم  تدريب  عىل  القدرة 
ومساعده وبقية طاقم الطريان ” وهو األكرب من نوعه 

يف املنطقة.
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ومن املقرر أن تقدم الرشكة رشوحا حول أنظمتها يف 

تكشف  وأن  اإللكرتوين  واألمن  الجوية  املالحة  مجال 

النقاب عن أحدث جيل من أنظمتها وحلولها عالوة 

يف  الرشكة  نجحت  التي  الرشاكات  عن  اإلعالن  عىل 

إقامتها مع الرشكات املحلية والعاملية.

وقال روبرت إس. هاروورد رئيس املديرين التنفيذيني 

أن  اإلمارات  دولة  يف   Lockheed Martin برشكة 

عىل  منصبا  تركيزها  يظل  أن  عىل  حريصة  ”الرشكة 

تكلفة  األقل  املتقدمة  التكنولوجية  الحلول  طرح 

بهدف تزويد عمالئها بالحلول الرضورية املبتكرة من 

أجل املساهمة يف حل بعض من أشد التحديات األمنية 

عن  القوارب  لصناعة  ”املراكب“  رشكة  أعلنت 

مشاركتها يف معرض و مؤمتر الدفاع الدويل ”ايدكس“ 

بني  الفرتة  خالل  سيعقد  الذي   2017  ” نافدكس  و“ 

للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  يف  فرباير   23 و   19

”ادنيك“.

و ستعرض الرشكة قسم ”MAP-tech“   املسؤولة عن 

انتاج منتجات املالحة البحرية مثل قارب ذايت القيادة 

يصل طوله إىل 10 أمتار و مركز التحكم و املراقبة عن 

بعد و نظام القائد اآليل.

التنفيذي لرشكة  الرئيس  السيد باسل شحيرب  ويتطلع 

دوبوا  ديفيد  السيد  و  القوارب  لصناعة  ”املراكب“ 

مدير تطوير األعامل بالرشكة للقاء الرشكاء و العمالء 

يف املعرض وبحث املزيد من فرص التعاون .

 ” تقنية  عرض  ”يرسنا  دوبوا:  ديفيد  السيد  وقال 

”ايدكس“  معرض  يف  البحرية  للمالحة   “MAP-tech

”املراكب“  رشكة  ان  اىل  مشرياً   .2017 ونافدكس 

تتميز بخربتها الواسعة يف تصنيع أنظمة آلية للمالحة 

البحرية , فيام تواصل جهودها يف االبتكارات يف سوق 

املالحة اآللية“.
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صعوبة موضحا ” أن معرض ” آيدكس ” الذي يعقد 

كل عامني يعد منصة مثالية ومهمة لتعزيز عالقتنا مع 

باإلضافة إىل  الصناعيني  الخليج ورشكائنا  دول منطقة 

مع  التعامل  يف  مساعدتها  عىل  العالية  قدرتنا  إثبات 

البيئة األمنية الحالية“.

وأضاف هاروورد أن ”الجيل التايل من املواد املتقدمة 

الخروقات  ضد  املحصنة  واألجهزة  الذاتية  واألنظمة 

عىل  املحافظة  ستواصل  املهام  وأنظمة  اإللكرتونية 

موقعها ومكانتها املميزة يف املعرض هذا العام حيث 

يتميز كل منها بالقدرة عىل تقديم حلول مبكرة قادرة 

عىل البقاء واالستمرار لعقود طويلة قادمة“.

املنتج  اإلمارات  دولة  يف  الرائدة  الرشكة  وستعرض 

الذي  و  السوق  يف  نوعه  من  الفريد   “MAP Pro”

ذاتية.  قيادة  إىل  املعتاد  القارب  قيادة  لتحول  يسمح 

وتم إطالق هذه التقنية ملواكبة االبتكار و التكنولوجيا 

يف هذا املجال.

من جانبها ذكرت السيدة نور السيد مديرة العمليات 

لرشكة ”املراكب“: ”لقد شاركنا يف معرض ”ايدكس“ يف 

السنوات السابقة التي شهدت متيزنا يف عرض أفضل 

التقنيات و نتطلع ملشاركتنا يف“ايدكس“  ”نافدكس“  

العامل  يف  الدفاعية  املعارض  اهم  من  باعتباره   2017

اهم  اىل  للوصول  للعارضني  الفرص  من  املزيد  ويتيح 

األسواق اإلقليمية والدولية ” .

املعروضة، سيتوفر عرض حي  املنتجات  و من ضمن 

و   “MAP” جهاز  باستخدام  مبحرك  التحكم  يوضح 

تطبيق مربمج عن طريق جهاز محمول.  

وتتميز األجهزة بسهولة استخدامها و تركيبها مع أي 

سفينة من أي حجم لتحديد مواقع محددة سلفا من 

قبل القائد و بإمكان استخدامها يف تطبيقات دفاعية 

بحرية و تجارية.

سيشمل الجناح أيضا مركز التحكم و املراقبة و هي 

التحكم  و  لتشغيل  التجهيزات  بكامل  مزودة  غرفة 

قارب ذو  بنيت يف صندوق ذو 20 قدم و  بالقوارب 

يشمل  أن  للقارب  ميكن  مرت.  ذو10  و  ذاتية  قيادة 

أقواس،  ثالث  من  رادار  منها  املميزات  من  العديد 

نظام تحديد املواقع، مولد و محوالت للطاقة، كامريا 

أضواء  و  آيل  قائد  املدى،  بعيد  صويت  جهاز  للقيادة، 

محطة  متعدداالتجاهات،  هوايئ  البحرية،  املالحة 

يجعله  مام  بالبيانات  خاصة  ووصالت  متنقلة  أرضية 

منافسا قويا يف السوق.     
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إىل  متتد  طويلة  بخربة  ”تليفونيكس“  رشكة  تتمتع 
مثانني عاما باعتبارها إحدى الرشكات العاملية الرائدة 
يف مجال التكنولوجيا املتقدمة وإنتاج منتجات املراقبة 
البحرية والربية، باإلضافة إىل أنظمة االتصاالت البينية 
والتضاريس  البيئات  أشد  يف  العمل   عىل  القادرة 
عىل  ”تليفونيكس“  وتحرض رشكة  صعوبة.  الطبيعية 
تركيز جهودها عىل أحدث منتجاتها يف معرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل (أيدكس) يف مشاركتها األوىل يف املعؤض 
للمعارض  الوطني  ظبي  أبو  مركز  يف  سيعقد  الذي 

خالل الفرتة من 19 إىل 23 فرباير. 
وقد أجرت النرشة اليومية التي تصدرها مجلة ”درع 
الوطن“ مبناسبة معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ايدكس 
رئيس  ماكسويني  كيفن  مع   حرصية  2017مقابلة 
مجلس إدارة ”تليفونيكس“، ، الذي سلط الضوء عىل 
العديدة واملتنوعة وقال  إمكانيات الرشكة ومنتجاتها 
العاملية  الرشكات  إحدى  ”تليفونيكس“  رشكة  تعترب 
تخدم  التي  املتقدمة  التكنولوجيا  مجال  يف  الرائدة 
عىل  عالوة  والدفاع  الفضاء  مثل  عديدة  قطاعات 

األسواق التجارية. 
واشار اىل ان رشكة ”تليفونيكس“ تتمتع بقامئة طويلة 
الرادار  أجهزة  مثل  املتنوعة  األساسية  املنتجات  من 
املتخصصة يف املراقبة البحرية ومراقبة األحوال الجوية 
الصديقة  القوات  بني  للتمييز  االستنطاق  وأجهزة 
 Identification Friend or Foe (IFF) واملعادية 
مجال  يف  املتخصصة  الرادار  وأجهزة   interrogators
املراقبة الربية، باإلضافة إىل األنظمة املجوقلة وأنظمة 
التي  الالسلكية  البينية  االتصاالت  وأنظمة  املركبات 
جري تصميمها بحيث تكون قادرة عىل العمل يف أشد 

البيئات والتضاريس الطبيعية صعوبة ووعورة. 
ستشارك  تليفونيكس  ”رشكة  إن  ماكسويني  وقال 
املتطورة يف معرض ومؤمتر  وأنظمتها  منتجاتها  بعض 
الربية  املراقبة  نظام  مثل  (أيدكس)  الدويل  الدفاع 
خصيصا  تصميمه  تم  والذي  املحمول   RaVEN®-P
إىل  باإلضافة  واملرافئ،  واملوانئ  الحدود  ملراقبة 
وكام  الحيوية.  واملنشآت  القواعد  وأمن  سالمة  تأمني 
االتصاالت  نظام  أيضا  ”تليفونيكس“  رشكة  ستعرض 
يعمل  الذي  باملركبات  الخاص   ™NetCom البينية 
العنارص  امليداين عن طريق متكني  الوعي  عىل تعزيز 
باستخدام  الصوتية  االتصاالت  إدارة  من  القتالية 
 Adaptive Noise “تقنية ”إحامد الضوضاء التواؤمي

(Cancellation (ANC
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نظامني  أيضا  ستعرض  الرشكة  أن  ماكسويني  وأضاف 
لالتصاالت   ®TruLink نظام  لالتصاالت:  آخرين 
البينية الالسلكية الذي يصلح لالتصال غري املقيد دون 
الربية  التشغيل  بيئات  يناسب  اليدين وهو  استخدام 
استخدام  عىل  أيضا  يعتمد  وهو  والجوية،  والبحرية 
 Adaptive Noise “تقنية ”إحامد الضوضاء التواؤمي
Cancellation (ANC)  أما النظام الثاين فهو نظام 
 Secure Digital “االتصاالت البينية الرقمية املأمونة”
بخفة  يتميز  الذي   (Intercommunications (SDI

الوزن وعدم احتياجه إىل قدر كبري من الطاقة. 
التي  األوىل  املرة  هي  تلك  أن  ماكسويني  وأوضح 
أيدكس  معرض  يف  ”تليفونيكس“  رشكة  فيها  تشارك 
”ولكن سبق لنا بالتأكيد زيارة املعرض مرات عديدة 
ورشكاء  عمالء  يستقطب  الذي  املعرض  وهو  سابقة، 
والكيف  الكم  حيث  من  مستوى  أعىل  عىل  تجاريني 
رشكة  السابقة  الزيارات  هذه  نجاح  دفع  وقد  معا. 
معرض  يف  منتجاتها  وعرض  للمشاركة  ”تليفونيكس“ 

أيدكس 2017“.
”تليفونيكس“  رشكة  منتجات  إن  ماكسويني  وقال 
البيئات  من  كبري  عدد  يف  تنترش  املتقدمة   القوية 
والجوية،  والبحرية  الربية  االستخدامات  مثل  الصعبة 
منوها إىل أن ”القوة واملتانة اللتني تتمتع بهام منتجاتنا 
متنحنا الفرصة لتقديم الدعم الالزم لعمالئنا يف جميع 
والوكاالت  العسكرية  الوكاالت  مثل  العامل  أنحاء 
أخرى  دول  إىل  باإلضافة  األخرى،  األمريكية  الدفاعية 
وغريها.  والسويد  والربازيل  وتركيا  اليابان  بينها  من 
أبرمت  ”تليفونيكس“  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يف عام 2014 رشاكة قوية من خالل مرشوع مشرتك 
مع رشكتي ”ماهيندرا ديفنس سيستمز“ و ”ماهيندرا 

تليفونيكس إنتجريتد سيستمز“ الهنديتني.
”تليفونيكس“  رشكة  منتجات  أن  ماكسويني  وأردف 
العسكريني والتجاريني،  تؤمن تفوقا تكتيكيا لعمالئنا 
وذلك بفضل صغر حجمها وخفة وزنها رغم أنها أشد 
قوة وأكرث تقدما، كام أنها قابلة للتعديل بحيث تلبي 

متطلبات العمالء ومتطلبات السوق املتغرية“.
وأشار ماكسويني إىل القدرة الفريدة التي تتمتع بها 
البيئات  للعمل يف أشد  منتجات رشكة ”تليفونيكس“ 
 AN/APS-147 الرادار  نظام  أن  إىل  مشريا  صعوبة، 
لعب  الرشكة  أنتجته  الذي  البحرية  باملراقبة  الخاص 
البحارة  أحد  أنقذ  عندما   2014 عام  يف  حيويا  دورا 
األمريكيني الذي سقط يف املاء من عىل سطح إحدى 

القطع البحرية. ففي خالل تسعني دقيقة فقط، نجح 
الغريق  البحار  موقع  وتحديد  رصد  يف  الرادار  نظام 
إس  ”يو  األمريكية  الطائرات  حاملة  يتبع  كان  الذي 
استخدام  طريق  عن  وذلك  دنهام“،  جيسون  إس 
وضع الربيسكوب (منظار األفق) لدى نظام الرادار يف 
األحوال الليلية عىل بُعد حوايل 300 ميال من السواحل 

األمريكية.
التي  املتقدمة  التكنولوجيا  ماكسويني  وتناول 
تقنية  أن  موضحا  ”تليفونيكس“،  عليها رشكة  تعتمد 
 Adaptive Noise التواؤمي“  الضوضاء  ”إحامد 
تعترب  الرشكة  ابتكرتها  التي   (Cancellation (ANC
التداخالت  تقليل  صعيد  عىل  للغاية  فعالية  تقنية 
التي تصدر عن خلفية الصوت مثل صوت املحركات 

وضوضاء الطرق والضوضاء الصادرة عن اآلالت.
القول  بالذكر  الجدير  من  أنه  ماكسويني  وأضاف 
 ™APS-143C(V)3 OceanEye الرادار  نظام  بأن 
والتتبع  والتصوير  البحرية  املراقبة  يف  املتخصص 
البحري الذي أنتجته رشكة ”تليفونيكس“ يقدم الدعم 
الالزم ملهام املراقبة يف جميع أنحاء العامل مثل الربازيل 
وإندونيسيا. ويتميز نظام الرادار ”أوشن آي“ بالقوة 
الطائرات  منت  عىل  برتكيبه  تسمحان  اللتني  واملتانة 

ذات األجنحة الدوارة أو الثابتة.
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عضو  االماراتية  العاملية  ترست  مجموعة  أعلنت 
يف  مشاركتها  عن  جروب  رويال  رشكات  مجموعة 
ايدكس  الدويل“  الدفاع  ومؤمتر  معرض  فعاليات 
فرباير   19 االحد  فعالياته  تنطلق  الذي   ،“2017
مركز  يف  الجاري  فرباير   23 الخميس  حتى  وتستمر 

ابوظبي للمعارض.
املستشار  السخاوي  مجدي  قال  املناسبة،  وبهذه 
تتواصل  العاملية:“  ترست  مجموعة  يف  التنفيذي 
النجاح  بفضل   2017 أيدكس  معرض  يف  مشاركتنا 
املاضية،  الدورة  يف  املجموعة  حققته  الذي  الكبري 
وتوجهنا للتوسع يف أنشطتنا وأعاملنا يف توفري املعدات 

والخدمات للقوات املسلحة االماراتية“.
وأضاف السخاوي:“ منذ انشائها يف سنة 2007، تقوم 
الرويال  ملجموعة  التابعة  االماراتية  ترست  رشكة 
التكنولوجيا  تأمني  صعيد  عىل  مهام  بعدة  جروب 
و  العسكرية  الآلليات  تحديث  أنظمة  و  الحديثة 
قطع الغيار و أنظمة التسليح لصالح القوات املسلحة 
مفهوم  عىل  ترست  رشكة  تأسست  حيث  االماراتية، 
الحكومية  الجهة  و  الصانع  بني  ما  الرشاكة  تعزيز 
املستفيدة بهدف دعم القوات املسلحة، و عليه قامت 
الرشكة بدور محوري متواصل من خالل امداد القوات 
الفنية  الخدمات  املعدات و  الغيار و  املسلحة بقطع 

الالزمة و ذلك بدقة و حرفية عالية. 
انظمة  صعيد  عىل  اما  بالقول:“  السخاوي  واستطرد 
تقوم  الرشكة  فان  املتطورة  العسكرية  التكنولوجيا 
مبتابعة و تحديد كل ما هو حديث من خالل عمل 
االداء   ، التقييم  تشمل  التي  و  املستفيضة  الدراسات 
املقارنات  عمل  و  البيع  بعد  ما  خدمة  و  الكفائة   ،
الالزمة مع االنظمة املشابهة و ذلك لتأكيد تفوق هذه 
القوات  املعنية يف  الجهات  قبل عرضها عىل  االنظمة 

املسلحة.
وأكد السخاوي أن اهتامم رشكة ترست بقطاع التسليح 
و التكنولوجيا املتعلقة باالنظمة الحديثة ذات الصلة 
و من خالل حرص االدارة عىل توفري االحدث و االنجح 
لتلبية  بها  املوثوق  ، جعل الرشكة احد املصادر  دوما 

احتياجات القوات املسلحة خصوصا.
وذكر أن رشكة ترست تستمر يف االستثامر يف الربامج، 

االعامل  مستوى  تضمن  التي  املنشآت  و  الخدمات 
املتقدمة اللتي تستحقها و تتوقعها القوات املسلحة 
الدفاع  أنظمة  من  مجموعة  عىل  باالعتامد  ذلك  و 

واألمن الحديثة واملتطورة .  
 2017 ايدكس  معرض  يف  الرشكة  جناح  ان  وافاد 

رشكات  منها  عاملية  رشكة   65 مظلته  تحت  سيضم 
امريكية واوروبية وروسية وعاملية أخرى.

واوضح ان ترست العاملية تهتم بعرض أحدث األنظمة 
واملعدات الدفاعية واألمنية التي تتوىل االرشاف عليها 
معدات  جانب  اىل  لها  التابعة  للرشكات  التابعة  او 
ستربم  املعرض  خالل  الرشكة  ان  اىل  مشريا  رشكائها، 
مجموعة من العقود الهامة، كام ستعقد مجموعة من 
لقاءات العمل واالجتامعات لبحث فرص التعاون مع 

رشكائها ورشكات جديدة يف مجال االمن والدفاع.
وذكر ان تواجد ترست العاملية يأيت تعزيزا للمشاركات 
االماراتية والوطنية يف هذا املعرض الهام ولالسهام يف 

نجاح هذا الحدث الدويل الهام.
الوطنية  الرشكات  من  تعترب  العاملية  ترست  أن  وأكد 
الهامة ، ولديها كوادر وطنية مدربة ومؤهلة ، وتسعى 
لتعزيز مكانتها بني الرشكات الرائدة يف مجال الدفاع 

واالمن.
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التنفيذي لرشكة  الرئيس  الظاهري،  وقال حميد مطر 
ومجموعة  «أدنيك»  للمعارض  الوطنية  أبوظبي 
تشهد  أن  املنتظر  «من  باإلنابة:  لها  التابعة  الرشكات 
متميزة،  دولية  مشاركات  نافدكس  ملعرض  الدورة 
بقطاع  املتخصصة  العارضة  الرشكات  قبل  من  وذلك 
مشاركة  إىل  باإلضافة  البحرية،  الدفاعية  الصناعات 
الدول  من  عدد  من  البحرية  القطع  من  العديد 

الشقيقة والصديقة».
للقوات  العامة  للقيادة  بالشكر  الظاهري  وتقدم 
املسلحة يف الدولة، متمثلة يف قيادة القوات البحرية 
والتخطيط  اإلعداد  يف  واملساندة  الكبري  الدعم  عىل 
اللجنة  تعكف  حيث  املتميزة،  الفعالية  هذه  إلقامة 
البحرية حالياً عىل وضع اللمسات األخرية عىل الوفود 

املشاركة والقطع البحرية والسفن الحربية.
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الفريدة واملتطورة  التحتية  البنية  وأضاف: «ساهمت 
«أدنيك»،  لـ  التابع  للمعارض  الوطني  أبوظبي  ملركز 
يف تعزيز تنافسية معرض نافدكس عىل مر السنوات، 
العروض  استضافة  عىل  بقدرته  املركز  يتميز  حيث 
الخارجية،  العرض  منصات  إىل  باإلضافة  الداخلية، 
تعد  والتي  باملركز،  امللحق  البحري  للميناء  وصوالً 
يف  نظرائه  عىل  ويتفوق  املركز  بها  ينفرد  مواصفات 
منطقة الرشق األوسط، األمر الذي ميكن املشاركني من 
عرض القطع البحرية عىل اختالف أحجامها، وتقديم 

العروض الحية لعرض قدراتها املختلفة».
وأوضح أن الدورة الحالية تشارك فيها نحو 100 رشكة 
متخصصة بالصناعات الدفاعية البحرية من 27 دولة، 
مقارنة بـ 23 دولة يف الدورة املاضية للمعرض وبنسبة 
الحربية  القطع  من  عدداً  أن  مبيناً  بلغت 17%،  منو 

التابعة  الحية  العروض  منطقة  يف  ستشارك  الزائرة 
لنافدكس عىل املنصة البحرية (املارينا) التابعة ألدنيك 

باإلضافة إىل ميناء زايد يف العاصمة أبوظبي.
من جانبه، قال سعيد املنصوري، مدير معريض آيدكس 
الرشكات  قبل  من  الكبري  اإلقبال  «يعكس  ونافدكس: 
البحرية  الدفاعية  بالصناعات  املتخصصة  الدولية 
للمشاركة يف فعاليات الدورة املقبلة ملعرض نافدكس 
2017، األهمية الكربى التي يلعبها هذا املعرض عىل 
توفري  خالل  من  وذلك  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين 
منصة تفاعلية للخرباء واملتخصصني للتعرف إىل أحدث 
القطاع  هذا  يف  العاملية  التقنيات  إليه  توصلت  ما 

الحيوي».
وأشار إىل أن معرض نافدكس قد شهد نقالت نوعية يف 
عدد وحجم املشاركات املحلية والدولية منذ انطالقته 
املعرض  فعاليات  ستقام  حيث   ،2011 عام  يف  األوىل 
يف دورته املقبلة عىل مساحة تتجاوز الـ 13 ألف مرت 
مربع، ومن املقرر أن يشارك يف فعالياته ما يزيد عىل 
18 قائداً للقوات البحرية، و21 قائد حرس سواحل من 
العديد من الدول، كام ستشارك 11 قطعة بحرية من 
الدول الشقيقة والصديقة، منها عدد من الفرقاطات 
املختلفة،  البحرية  القطع  من  والعديد  واملدمرات، 
التابعة  (املارينا)  البحرية  املنصة  عىل  ستقام  والتي 

ألدنيك، باإلضافة إىل ميناء زايد يف العاصمة أبوظبي.
وأضاف أن التطور الكبري الذي حققة معرض نافدكس، 
أبوظبي  اسرتاتيجية رشكة  نجاح  عىل   حياً  دليالً  يعد 
الجديدة  الفعاليات  إطالق  يف  للمعارض  الوطنية 
ورعايتها لتنمو وتتطور وفق أعىل املامرسات العاملية، 
كعاصمة  أبوظي  إمارة  مكانة  عىل  للتأكيد  وذلك 

لصناعة سياحة األعامل يف املنطقة.
ورش  تنظيم  سيصاحبه  نافدكس  معرض  أن  وبني 
عمل متخصصة خالل مؤمتر الدفاع الدويل الذي من 
املنتظر أن يشارك فيه العديد من الخرباء وصناع القرار 
من  العديد  سيناقشون  والذين  البحريني،  والقادة 
البحري  األمن  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  القضايا 
العاملي، وستقام فعاليات مؤمتر الدفاع الدويل 2017 

يف األرشيف الوطني يف 18 فرباير املقبل.
ملعرض  الحالية  الدورة    تشهد  ان  املنتظر  ومن 
بني  الكبرية  الصفقات  من  العديد  إبرام  نافدكس 
إطالق  إىل  باإلضافة  املعرض،  واملشاركني يف  العارضني 
الجديدة  واملنتجات  واملعدات  املركبات  من  العديد 
الحربية  البحرية  السفن  من  العديد  لتدشني  وصوالً 

عىل الرصيف البحري ويف ميناء زايد.
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وتتمتع الرشكة بتاريخ طويل من االبتكار ميتد إىل 94 
وتتخصص  اإللكرتونية  األنظمة  أحدث  وتنتج   عاما 
القيادة  وخدمات  ومنتجات  املهام  أنظمة  دمج  يف 
والسيطرة واالتصاالت وأجهزة الحاسب اآليل والتعاون 
االستشعار  وخدمات  العسكرية  املعلومات  وجمع 
ودعم مهام العمالء يف أكرث من 80 دولة عىل مستوى 

العامل.
ستحتفل   ”  2017 آيدكس   ” فعاليات  وخالل 
يف   ” السفن  لبناء  أبوظبي  ورشكة   ”  Raytheon”
الجاري مبرور عرش سنوات عىل  العرشين من فرباير 

رشاكتهام.
 ونجحت الرشكتني خالل السنوات العرش املاضية يف 
تحقيق العديد من االنجازات من ضمنها تجهيز زوارق 
والزوارق  ”بينونة“  طراز  من  اإلماراتية  ”كورفيت“ 
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 ” وصواريخ  الصواريخ  وراجامت  بالصواريخ  األخرى 
.” Evolved SeaSparrow Missiles

وميثل جناح رشكة ”Raytheon ”  يف ” آيدكس 2016  
برمجيات  مجال  يف  املتعددة  للتطبيقات  مستودعا   ”

القيادة والسيطرة.
ويهدف نظام حلول املهام الخاصة بالقيادة والسيطرة 
وجمع  والتعاون  اآليل  الحاسب  وأجهزة  واالتصاالت 
إىل  الرشكة  تنتجها  التي   C5I العسكرية  املعلومات 
تقديم صورة تشغيلية عامة ميكن تفصيلها مبا يخدم 
والتحالفات  القيادة  ومستويات  العسكرية  القوات 

املتعددة الدول.
أنظمة  توصيل  عىل  فريدة  بقدرة  الرشكة  وتتمتع 
االستشعار ” الحساسات ” الجديدة والحالية وأنظمة 
للدول  الدفاعية  املنظومة  داخل  املوجودة  التسلح 

املختلفة.
بالقيادة  الخاصة  املهام  حلول  أنظمة  وتعتمد 
والسيطرة واالتصاالت وأجهزة الحاسب اآليل والتعاون 
تنتجها رشكة  التي   C5I العسكرية وجمع املعلومات 
األنظمة  من  كبرية  مجموعة  عىل   ”  Raytheon”
تصميم  عمل  عىل  الحرص  إىل  باإلضافة  املستخدمة 
مفتوح يتضمن خيارا يتيح دمج األنظمة األخرى مع 

األخرى شبكات القيادة والتحكم املتقدمة.
أنتجت  التي  القليلة  وتعترب الرشكة من بني الرشكات 
املختلفة  املجاالت  لعمليات  صالحة  شاملة  أنظمة 
عىل  تعتمد  ديناميكية  بيئات  عن  عبارة  وهي 
املعلومات وتعمل حاليا عىل دمج تقنياتها اإللكرتونية 
القادرة عىل حامية  أثبتت كفاءتها مع األنظمة  التي 

تلك البيئات.

و قال الدكتور خالد املزروعي، املدير التنفيذي لرشكة 
أبو ظبي لبناء السفن ”إنه ملن دواعي فخرنا أن نعلن 
عن بدء تشغيل الحوض الجاف العائم يف ميناء زايد 
والذي يشّكل أحدث إنجازات الرشكة، ويساهم افتتاح 
الحوض الجديد يف دعمنا لتلبية االلتزام الذي أخدناه 
نوفرها،  التي  الخدمات  نطاق  لتوسيع  عاتقنا  عىل 
البحري  املجالني  يف  خدماتنا  لتوفري  قدراتنا  وتعزيز 
والصناعي لعمالئنا، وفضالً عن ذلك سوف يساعدنا يف 
تحقيق الهدف األكرب املتمثل يف املساهمة بتنفيذ نهج 

التنويع االقتصادي الذي تتبناه إمارة أبوظبي.“
تعزيز  يف  الجديد  العائم  الجاف  الحوض  ويساهم 
قدرات رشكة ”أبوظبي لبناء السفن“ لتوفري الخدمات 
للسفن التي كان يتعذر يف السابق مناولتها إىل مرافق 
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لضخامة  نظراً  بأبوظبي  مصفح  منطقة  يف  الرشكة 
 X حجمها. ومُيّكن حجم الحوض البالغ 180 مرت طول
30 مرت عرض، الرشكة من خدمة سفن بأطوال تصل 
قدم.   كرة  ملعبي  طول  يعادل  ما  أي  مرتاً،   180 إىل 
شهر  منتصف  يف  العمل  الجاف  الحوض  بارش  وقد 
يوليو باستقبال أول سفينة خضعت لعمليات إصالح 
أجريت  وميكانيكية  كهربائية  أعامالً  شملت  روتينية 

لها يف امليناء.
من  ضخمة  مجموعة  العائم  الجديد  الحوض  ويوفر 
الخدمات التي تتم من خالل معدات روبوتية وتشمل 
السفن  وأنابيب  الُصلب  من  هياكل  تركيب  عمليات 
والكهربائية، واإلصالح ومعالجة  امليكانيكية  واألعامل 
السفن  تكسية صهاريج  أعامل  إىل  باإلضافة  الهياكل، 

وذلك باستخدام تقنيات حديثة.
خالل  من  السفن“  لبناء  ”أبوظبي  رشكة  وتتطلع 
إىل  الجاف  الحوض  يوفرها  التي  املتميزة  الخدمات 
توسعة قاعدة عمالئها. ويتيح املرفق الجديد للرشكة 
الذي  الوقت  يف  والغاز  النفط  لقطاع  خدماتها  توفري 
امتداد  عىل  جدد  عمالء  استقطاب  إىل  فيه  تهدف 
شبكة  عرب   وذلك  الصناعات،  من  واسعة  مجموعة 
يتم  وآسيا  أوروبا  من  كٍل  يف  للرشكة  وكيالً   16 تضم 
االستفادة منهم يف التسويق إلمكانيات املرفق الجديد.

وقد متّكنت رشكة ”أبوظبي لبناء السفن“ من خالل ما 
تتمتع به من سمعة ريادية وما تحظى به من موقع 
عامليني،  اسرتاتيجيني  رشكاء  وشبكة  متميز  محوري 
وتوريد  السفن  لبناء  رائدة  مكانتها كرشكة  ترسخ  أن 
الصعيدين  عىل  وعاملياً،  محلياً  لها  الدعم  خدمات 

العسكري والتجاري. 
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 .Al Waqia Shoes Co الواقية  األحذية  رشكة 

 WAQ التجارية  العالمة  أحذية  تصميم  يتم 

وإنتاجها وفقاً ألكرث املقاييس األوربية تطوراً.

سلوفينيا

بإدماج  تقوم   :.DAT-CON D.O.O رشكة 

ومعدات  اإللكرتونية،  والتطبيقات  األنظمة، 

القياس الخاصة والوسائط املتعددة.

	�I
�	2
 DSA Exhibition and Conference معرض 

الدفاع  خدمات  معرض  يتميز   :SDN BHD

اآلسيويDefence Services Asia  بخربة ثالثني 

الدفاع حيث يصنف اآلن  عاماً يف مجال معارض 

كواحد من أشهر خمسة معارض دفاع يف العامل.

	�!	JEY
رشكة GIS Technologies Ltd: تتضمن أنشطة 

املجال  يف  والتطوير  البحث  الرئيسية  الرشكة 

والتجارة  التطوير  عىل  الرتكيز  مع  الهنديس، 

الدولية يف التقنيات العسكرية.

	
�	2-!
وتقوم   :Digital Bit – IGG Prtner رشكة 

بتقديم خدمات تكنولوجيا املعلومات، واألنظمة 

والحلول املتكاملة، واألنظمة اإللكرتونية واآللية، 

والخدمات االستشارية.

Q��c
 DBDC International Defence رشكة 

يف  الخدمات  وتقدم   :Publication & Events

مجال األمن والدفاع والطاقة والتدريب.

 NORICUM Trade & Investments رشكة 

واملواد  للمنتجات  رئييس  موّرد  وهي   :– ORF

املطاطية التقنية مع حلول الجودة املبتكرة.

�M2
 National الحريب  لإلنتاج  القومية  الهيئة 

 Organization for Military Production

العربية  الهيئة  مع  بالتعاون   - تنتج   :– NOMP

للتصنيع – السلع املدنية واملنتجات العسكرية.

�	0����	9
وإنتاج  بتطوير  وتقوم   :AlmaDK LLP رشكة 

وإصالح ورشاء وبيع الذخائر واألسلحة واملعدات 

العسكرية.

"��1��
 Overwatch General Trading رشكة  

غري  األنظمة  الرشكة  تستخدم   :Company

مجاالت  يف  ثورة  إحداث  يف  املتطورة  املأهولة 

اإلنشاءات والزراعة والدفاع وفرض النظام.
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مشاركتها  خالل  القابضة  روستيك  رشكة  تستعرض 

”آيدكس2017“  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف 

التقنيات  من  مناذجها  أحدث  من  كبرية  مجموعة 

ذات  الصناعية  واملنتجات  والعسكرية  الحربية 

املواصفات التكنولوجيا الفائقة.

القنابل  من  حديثة  مناذج  الرشكة  تستعرض  كام 

املحمولة عىل الطائرات ذات السعة التفجريية الكبرية 

يب إم يف 500 – أو دي أيه يب والتي تختلف بشكل 

املركبات  ..إىل جانب مدفع  الحالية  املعايري  كبري عن 

الربمائية اآللية ”آ دي إس“ من عيار 5.45 مم، والذي 

إىل  باإلضافة  املاء،  تحت  النريان  إطالق  يف  يستخدم 

املروحيات املقاتلة وأسلحة االشتباك املدنية والحربية 

الجوي  الدفاع  وبطاريات  الهاون  ومدافع  والدبابات 
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ووسائل االتصال وتحديد املواقع يف الحرب.

وقال سريجي شيميزوف، املدير العام للرشكة الروسية 

أحدث  تقديم  املعرض  خالل  سيتم  إنه  ”روستيك“ 

التقنيات واملعدات الحربية املتطورة والفريدة إضافة 

منظومة  مرة عن  الستار وألول  أنه سيتم كشف  إىل 

نظام القيادة والسيطرة ”بالينا – دي 4 إم 1“ الخاص 

بشبكة الدفاع الجوي.

وسيتم عرض املئات من املعدات عىل زائري املعرض 

ومنها  املشاركة  الرئيسية  الرشكات  خالل  من  وذلك 

”روستك ” و“هيئة تصدير األسلحة الروسية“ و“مركز 

العليا  اإلدارة  و“مجمع  كالشنيكوف“  تكنولوجيا 

للمجموعه“ و“شفايب“ و“تك – ماش“.

تشارك مجموعة إنرتناشونال غولدن غروب ”آي جي 

ضخم  بجناح   “2017 ”أيدكس  يف  اإلماراتية  جي“ 

 80 من  أكرث  ويضم  مرت2،   1500 إىل  مساحته  تصل 

رشكة تعمل يف قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من 

الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا وغريها. 

رئيس  الكعبي،  هالل  محمد  متقاعد  الفريق  وأكد 

مجلس إدارة مجموعة ”إنرتناشونال غولدن غروب آي 

جي جي“، تأكيده أهمية املشاركة يف معرض ”أيدكس 

2017“، باعتباره من أهم األحداث التي تتعلق بقطاع 

الدفاع يف العامل. 

واملسؤولني  القادة  أبرز  مع  االلتقاء  ”يرسنا  وقال: 

 ،“2017 أيدكس  معرض  يف  القرار  وصناع  والخرباء 

الدفاع  املجال  يف  ”قيادية  بأنها  الرشكات  هذا  واصفاً 

أحدث  تعرض  أنها  كام  العامل،  مستوى  عىل  واألمن 

منتجاتها يف جناح املجموعة وخاصة األنظمة الدفاعية 

الجنود  ومستلزمات  العسكرية،  واملعدات  املتطورة 

يف  املسلحة  للقوات  املختلفة  الدفاعية  والتجهيزات 

دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول 

املنطقة“. 

من  غروب“  غولدن  ”إنرتناشونال  مجموعة  أن  وذكر 

أكرب وأهم املوردين للقوات املسلحة اإلماراتية، وتتبنى 

الدفاعية  الصناعات  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  آخر 

املتطورة. 

كبرية  صفقات  إبرام  املعرض  خالل  يعلَن  أن  وتوقع 

مجال  يف  العاملة  العاملية  الرشكات  من  العديد  مع 

الدفاع والتصنيع العسكري، إىل جانب عقد مزيد من 

الرشاكات االسرتاتيجية مع جهات إقليمية وعاملية. 

هذه  يف  نوعها  من  األضخم  هي  ”مشاركتنا  وقال: 

الدورة من أيدكس ونافدكس؛ حيث سيتم استعراض 

أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية 

معترباً  والجوية“،  والربية  البحرية  القوات  لخدمة 

روابط  وتعزيز  إلقامة  فريدة  منصة  ميثل  املعرض  أن 

العالقات مع مختلف الجهات يف الدولة واملنطقة.


