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تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة

مؤتمر الدفاع الدولي 2019 يختتم أعماله في أبوظبي
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العروض  من  عدد  تنظيم  املعرض  ويشهد 
الدفاعية الحية التي تحايك سيناريوهات مختلفة 
واملعدات،  األٍسلحة  صنوف  مختلف  باستخدام 
من  لعدد  العارضة  الرشكات  توفري  إىل  باإلضافة 
املنصات التفاعلية التي متكن الزوار من توظيف 
املعدات  من  العديد  لتجربة  الحديثة  التقنيات 

والعروض ثالثية األبعاد وغريها.
خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معايل  وأكد 
ملعريض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  املزروعي، 
الحالية  الدورة  أهمية  عىل  ونافدكس،  أيدكس 
تحتفل  كونها  )أيدكس(  الدويل  الدفاع  ملعرض 
أكرب  من  كواحدة  النطالقتها  الفيض  باليوبيل 
املعارض املتخصصة يف مجال الصناعات الدفاعية، 
الخرباء  وأهم  القرار  صناع  فيها  يلتقي  ومنصة 

واملتخصصني يف القطاع. 
لدولة  الرشيدة  القيادة  دور  عىل  معاليه  وأثنى 

اإلمارات يف دعم مسرية هذا املعرض منذ انطالقته 
ليكون أحد أكرب املنصات العاملية املخصصة لعرض 
عىل  وكذلك  العسكرية،  والصناعات  التكنولوجيا 
وتأهيلهم  املواطنة  للكفاءات  املتواصل  دعمهم 
األمر  العسكرية،  الصناعات  لقطاع  قادة  ليكونوا 
للدولة  الدفاعية  التحتية  البنية  من  يعزز  الذي 
ويضعها عىل خارطة أهم الدول املصنعة واملطورة 
للدفاعات العسكرية عىل مستوى العامل. وبني أن 
معريض أيدكس ونافدكس واملؤمتر املصاحب لهام 
الصناعات  لعبوا دورا حيويا يف تطوير قطاع  قد 
الدفاعية الوطنية يف الدولة، والذي يعد أحد ابرز 
القطاعات التي ركزت عليها خطة مئوية اإلمارات 
نقل  يف  الكبريين  دورهام  إىل  باإلضافة   2071
وتوطني املعرفة والتقنية الحديثة وتعزيز مهارات 

الكفاءات  ومدارك 
املواطنة املحلية.

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه هللا، تنطلق في مركز 

ابوظبي الوطني للمعارض اليوم 
فعاليات النسخة األكبر في تاريخ 

معرضي الدفاع الدولي )أيدكس 2019( 
والدفاع البحري )نافدكس 2019(، 
والتي تستمر حتى 21 من الشهر 

الجاري، في مركز أبوظبي للمعارض 
بمشاركة دولية واسعة، حيث سيتم 

استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع 
الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا 

ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات 
ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة 
وكبرى الشركات العالمية المتخصصة 

في القطاع.
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بقلم:
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير

»آيدكس«
ربع قرن
من النجاح

تصادف الدورة الرابعة عرشة من معرض »آيدكس 2019« االحتفال باليوبيل الفيض 
هذه  تعرض  حيث   ،1993 عام  يف  األوىل  انطالقته  عىل  عاماً   25 ومرور  للمعرض 
العاملي  التوجه  مع  متاشياً  والدفاع،  األمن  صناعات  إليه  توصلت  ما  آخر  الدورة 
للثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الذكاء االصطناعي ودورها يف تطوير مجال الدفاع 
والصناعات كافة ذات الصلة، بهدف اإلسهام يف تحقيق اسرتاتيجية دولة اإلمارات يف 
قطاع الذكاء االصطناعي، مبا ينسجم مع األهداف املستقبلية ملئوية االمارات 2071 

يف جعل االمارات األفضل عاملياً يف املجاالت كافة.

يعكس آيدكس 2019 الطموح التنموي الكبري لدولة االمارات العربية املتحدة، الذي 
يتجاوز املحلية إىل العاملية، فاستضافة دولة االمارات لهذا املعرض، تجسد تفوقها 
وسعيها املستمر إىل تحقيق الريادة، ليك تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً متميزاً تتطلع 

إليه األنظار يف مختلف املجاالت.

لقد نجح »آيدكس« يف ترسيخ مكانتهعىل خريطة تنظيم املعارض الدولية للصناعات 
مسرية  تشهدها  التي  النجاح  معامل  أحد  يشكل  بالفعل  وبات  العامل،  يف  الدفاعية 

التنمية الشاملة يف دولة االمارات.

الدفاعية  » مبنتجاتها  آيدكس   « الوطنية يف  الرشكات  فإن حضور  ذاته،  الوقت  يف 
التي تتسم بالكفاءة والنوعية يؤكد بوضوح أن دولة االمارات مل تعد تكتفي بدور 
املستضيف لهذا املعرض، وإمنا باتت حارضة بفعالية إىل جانب عرشات املشاركني 
من مختلف الدول املتقدمة، خاصة وأن تلك الجهود تحققت بإسهام أيادي إماراتية 
وضعت  واالستثامر  التخطيط  من  لسنوات  انعكاساً  تأيت  كونها  عن  فضالً  مبدعة، 
حضور  فإن  ذاته،  الوقت  يف  االمارات،  لدولة  الرشيدة  القيادة  ومقوماته  أسسه 
الرشكات الوطنية يف آيدكس يظهر املستوى املتقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية 
اإلماراتية، وقدرة الرشكات والكوادر الوطنية عىل التعامل مع أعقد التكنولوجيات 

الحديثة يف هذا املجال.

واألمنية  الدفاعية  املعارض  واستضافة  وتنظيم  االمارات يف صناعة  دولة  نجاح  إن 
الوقت  أنه يف  واستقرار شامل، كام  أمن  به من  تنعم  ما  دولية عىل  ميثل شهادة 
ذاته يعكس الثقة مبواقف دولة االمارات وتوجهاتها الداعمة لألمن واالستقرار يف 
املنطقة، وكذلك التقدير لقيادتها الرشيدة التي متثل منموذجاً يف الحكمة والهدوء 

والتوازن يف التعامل مع مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.

yas.adc@gmail.com

املحليني  العارضني  من   1,310 مبشاركة  العام  لهذا  املعرض  وينطلق 
والدوليني مقارنة ب 1,235 يف النسخة السابقة، إىل جانب ارتفاع املساحة 
الكلية للعروض لتصل إىل 168 ألف مرتبع مربع مقارنة مع 133 ألف مرت 
مربع يف العام 2017، مام يجعلها النسخة األكرب من املعرض منذ انطالقته 

عام 1993. 
اللجنة  رئيس  نائب  البلويش،  اسحاق  طيار  الركن  اللواء  قال  جانبه  من 
املعرضني  تنظيم  يأيت   “  :2019 ونافدكس  أيدكس  ملعريض  املنظمة  العليا 
ومتغريات  ظروف  ظل  يف  لهام  املصاحب  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  الكبريين 
دولية وجيوسياسية معقدة فرضتها التحديات الجديدة الناجمة عن الثورة 
العامل،  الذي شهده  الهائل  والتقني  التكنولوجي  والتطور  الرابعة  الصناعية 
الدفاعية  االسرتاتيجيات  يف  النظر  إلعادة  القرار  صناع  دفع  الذي  األمر 
التقليدية وتطوير جيل جديد من االسرتاتيجيات األمنية والدفاعية القادرة 

عىل مجابهة التحديات«.
الدفاع  مؤمتر  دمج  يف  يتمثل  الدوره  هذه  جديد  أن  البلويش  وكشف 
االقتصادي”  التوازن  مجلس  لألوفست  العاملي  “أبوظبي  مؤمتر  مع  الدويل 
بهدف تشكيل مؤمتر عاملي شامل يغطي كافة القضايا املتعلقة بالتكنولوجيا 
يف  منها  واالستفادة  الرابعة،  الصناعية  للثورة  الحديثة  والتقنيات  والعلوم 
مجال األمن والسلم العاملي، ودمج املجاالت االقتصادية املعرفية والدفاعية 
النخب  واستقطب  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عامل  يف  االبتكار  مع  واألمنية 

العاملية وتجسيد رؤية الدولة الطموحة يف الريادة العاملية يف هذا املجال.
من جانبه تطرق حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي 
هذه  إىل  لها،  التابعة  الرشكات  ومجموعة  )أدنيك(  للمعارض  الوطنية 
النجاحات التي استطاع أيدكس تحقيقها منذ انطالقته األوىل قبل 25 عاماً، 
حيث تضاعف أعداد الرشكات املشاركة باملعرض بنسبة 400 باملائة منذ عام 
1993، يف حني ارتفعت أعداد الدول بنسبة 250 باملائة يف ذات الفرتة، كام 
ارتفع أعداد الزوار بنسبة 500 باملائة من جميع أنحاء العامل، أما املساحات 
مع  مقارنة  باملائة   900 بنسبة  ارتفعت  فقط  للعروض  املخصصة  الكلية 

الدورة األوىل للمعرض.
األرقام  من  العديد  تحقيق  شهدت  للمعرضني  الحالية  الدورة  أن  وبني 
القياسية، حيث ارتفعت املساحة الكلية للمعرضني بنسبة 26 باملائة لتصل 
إىل 168 ألف مرتبع مربع، مقارنة مع 133 ألف مرت مربع يف العام 2017، 
ليصل إىل 1,310 رشكة  باملائة  بنسبة 6  العارضة  الرشكات  ارتفع عدد  كام 
الدولية  الرشكات  متثل  السابقة، حيث  الدورة  يف  1,235 رشكة  مع  مقارنة 
ما نسبته 85 باملائة من عدد الرشكات الكيل، يف حني وصل عدد الرشكات 
املجموع  من  باملائة   15 نسبته  ما  ومتثل  رشكة   170 إىل  العارضة  املحلية 

الكيل للعارضني.

62 دولة تشارك يف الدورة الحالية 
ارتفعت أعداد الدول املشاركة بنسبة 9 باملائة لتصل إىل 62 دولة مقارنة 
الوطنية  األجنحة  أعداد  ارتفعت  كام   ،2017 العام  دورة  يف  دولة   57 مع 
يف  جناح   28 مع  مقارنة  جناح   33 إىل  لتصل  باملائة   18 بنسبة  املشاركة 
الدورة املاضية. وعىل صعيد متصل، ارتفعت املساحات املخصصة للعروض 
يف معرض الدفاع البحري  )نافدكس 2019( بنسبة 52 باملائة لتصل إىل 45 
ألف مرتمربع، مقارنة مع 30 ألف مرتمربع يف الدورة السابقة، كام ارتفعت 
 99 مع  مقارنة  رشكة   113 إىل  لتصل  نافدكس  يف  العارضة  الرشكات  عدد 
باملائة.   14 إىل  وصلت  زيادة  نسبة  متثل  والتي  السابقة،  الدورة  يف  رشكة 
باملائة   66 بنسبة  نافدكس  يف  املشاركة  البحرية  القطع  عدد  ارتفعت  كام 
الحالية  الدورة  بحرية من 15 دولة. وتشهد  لـ 20 قطعة عسكرية  لتصل 
لهام  املصاحبة  الجديدة  الفعاليات  العديد من  أيدكس ونافدكس،  ملعريض 
ومنها استحداث املتحف الخاص بأيدكس مبناسبة اليوبيل الفيض للمعرض، 
وسيتم من خالله استعراض التطور التاريخي للمعرض وعرض العديد من 

املواد الفلمية والصور الخاصة بدوراته املختلفة.
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من  ونخبة  الوزراء  من  عدد  مشاركة  املؤمتر  وشهد 
املستوى  رفيعي  والعسكريني  الحكوميني  املسؤولني 
والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  يف  املتخصصني 
من مختلف دول العامل. وقال معايل املهندس سلطان بن 
سعيد املنصوري، وزير االقتصاد ، يف كلمته الرئيسية إن 
مؤمتر الدفاع الدول أصبح منذ انطالقته من أبرز املؤمترات 
املتخصصة عىل املستويني املحيل والدويل، وساهم بشكل 
فعال يف تعزيز قدرات الدولة الدفاعية من خالل تقديم 
وتحديات  مستجدات  آخر  حول  شامل  عاملي  منظور 

القطاعات الدفاعية والعسكرية.
وأوضح معاليه يف معرض حديثه عن الثورة الصناعية 
الجهود  سياق   يف  كبرية  أهمية  تكتسب  بأنها  الرابعة 
الذكاء  تقنيات  تبني  نحو  الدولة  تبذلها  التي  الكبرية 
االصطناعي واالستفادة منها بأفضل السبل املمكنة لدعم 
اإلمارات  دولة  أن  مضيفاً  الدوليني  والسالم  االستقرار 
تحرص عل تعزيز االستثامر يف االبتكار واالبداع الذي من 
شأنه املساهمة يف تحقيق أهداف التنويع االقتصادي مبا 

يتامىش مع رؤية اإلمارات 2021.
دولة  وزير  البواردي،  أحمد  بن  محمد  معايل  وأشار 
التي  املتقدمة  املكانة  إىل  كلمته،  يف  الدفاع،  لشؤون 
الساحة  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تتبوأها 
واملعارض  اللقاءات  أهم  استضافة  خالل  من  العاملية 
العاملية عىل مدى أكرث من ربع قرن، وآخرها كانت القمة 
العاملية للحكومات يف ديب األسبوع املايض والتي رسمت 

خط البداية لتشكيل حكومات املستقبل.

ودعا معاليه إىل رضورة العمل الجامعي من أجل بناء 
مستقبل مشرتك عنوانه تعزيز األمن واالزدهار من خالل 
القدرة عىل االبتكار، مشرياً إىل أن العلم واملعرفة أصبحتا 
املجتمعات  حياة  يف  األكرب  واملؤثر  الفكري  املال  رأس 
والقيمة  واإلنتاج  االقتصادي  للنمو  الرئييس  واملحدد 

الحقيقية لالقتصاد العاملي.
الرابعة  الصناعية  الثورة  عرص  إىل  معاليه  وتطرق 
وتطور األسلحة االلكرتونية والروبوتية القامئة عىل الذكاء 
الخامس،  الجيل  االصطناعي وما ظهر معها من حروب 

وحروب إلكرتونية ومعلوماتية وسيربانية وهجينة.
العمل  بوجوب  كلمته  ختام  يف  معاليه  وأوىص 
أدوات  املتطورة  املستقبل  أسلحة  جعل  عىل  الجامعي 
يسعون  الذين  املارقني  لردع  وقدرات  السالم،  لحفظ 
عرثة  ويقفون  البرشية،  وتطور  أمن  ويهددون  للهيمنة، 

أمام تعاونها وتقدمها وازدهارها.
املزروعي،  محمد  بن  سهيل  معايل  أكد  جانبه،  من 
الرشكات  وجود  أهمية  عىل  والصناعة  الطاقة  وزير 
الصغرية واملتوسطة يف دعم اقتصادات دول العامل، مبيناً 
أن هذه الرشكات متثل ما نسبته 95 باملئة من الرشكات 
املوجودة يف دولة االمارت، و تشكل ما يقارب 86 باملئة 
من القطاع الخاص وتساهم بنسبة 60 باملئة من اجاميل 
الدخل القومي للدولة، مشرياً إىل أن دولة االمارات متتلك 
ترشيعات وقوانني محفزة تتميز بسهولة مامرسة األعامل 
للمؤرش  وفقاً  عاملياً   11 املرتبة  يف  تصنيفها  تم  اذ  فيها، 

العاملي الخاص بسهولة مامرسة األعامل.

وتطرق معاليه إىل أهمية ايجاد نظام متكامل يحتضن 
الرشكات الصغرية واملتوسطة لتسلك طريقها نحو التقدم 
واإلزدهار، مشدداً عىل أهمية تشجيع املؤسسات املالية 
هذه  اقراض  اتفاقيات  تسهيل  عىل  الدولة  يف  والبنوك 
من  اليوم  املجتمعني  ذاته  الوقت  يف  داعياً  الرشكات، 
الخرباء العامليني واملتخصصني لنقل املعارف وتبادل أفضل 
الذي من شأنه يدعم  العاملية يف هذا اإلطار  املامرسات 
ويطور هذه الرشكات املتخصصة يف مختلف القطاعات 

وخاصة الدفاعية واألمنية منها.
وتحدثت معايل سارة بنت يوسف األمريي وزيرة دولة 
للعلوم املتقدمة، حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف 
ظل الثورة الصناعية الرابعة، مشريًة إىل أن دولة االمارات 
العربية املتحدة خطت خطوات متقدمة يف هذا اإلطار 
ومهدت  البرشية،  املواهب  إدارة  مجال  يف  خصوصاً 
يف  البرشي  املال  ورأس  األفراد  وتنمية  لجذب  الطريق 
مجال االبتكار وغريها من املجاالت، مضيفةً  أن االستثامر 
يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يعد مبثابة محرك 
رئيس للنمو املستدام ولتحقيق اقتصاد قائم عىل املعرفة.
الدولة  وزير  العلامء،  عمر  معايل  ألقاها  كلمة  ويف 
قطاع  يف  االستثامر  أن  فيها  أكد  االصطناعي،  للذكاء 
املدن  ويف  السرباين  واألمن  الدفاعية  الصناعات 
والحكومات الذكية هو التوجه العاملي اليوم، كونه يسهم 
يف خلق حلول خالقة للمجتمعات بفعالية تتجاوز القدرة 
البرشية. وأضاف بأن الذكاء االصطناعي هو االتجاه العام 
الذي تتبعه معظم دول العامل لرسم مستقبلها، فتطوير 

مؤتمر الدفاع الدولي 2019 يختــــــــــــــــتم أعماله في أبوظبي

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه هللا، اختتمت أمس أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2019، التي تقام وتنظمه 

شركة ابوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( بالتعاون مع القوات المسلحة لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة خالل الفترة ما بين 14-16 فبراير.
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مؤتمر الدفاع الدولي 2019 يختــــــــــــــــتم أعماله في أبوظبي

لالستثامر  أساسية  ركيزة  بات  الذكية  التقنيات  وتصدير 
عند هذه الدول.

الرئيس  الحوسني،  طارق  سعادة  قال  جانبه  من 
ملتزمون  »نحن  االقتصادي:  التوازن  ملجلس  التنفيذي 
العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  االقتصاد  وتنمية  بدعم 
املتحدة. وهدفنا الرئيس يتمثل يف تعزيز وتطوير النظام 
من خالل  وذلك  التوريد،  وكذلك سالسل  للقطاع  الكيل 
بدورها  تقوم  التي  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  دعم 
مجاالت  يف  االقتصادي  النمو  عجلة  دفع  يف  باملساهمة 
الصغرية  الرشكات  وتتميز  والدفاع.  األمن  منها  عديدة 
الذي  املثايل  القطاع  وتعترب  العالية  مبرونتها  واملتوسطة 
ميكنه املساهمة يف دعم االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات 

يف القطاعات املدنية والعسكرية.”
البحث  مراكز  تأسيس  أهمية  إىل  سعادته  أشار  كام 
طريقة  وتغيري  البرشي،  املال  رأس  الستغالل  والتطوير 
الداعمة  التحتية  البنية  وبناء  الجامعات،  يف  التدريس 
لرفع جودة  الدولة  الرشاكات  النمو وبناء  لترسيع وترية 
تطوير  عن  فضالً  الصغرية  الرشكات  قبل  من  املنتج 

مشاريع اسرتتيتجية تفي باحتياجاتنا.” 

جلسات تنافش توظيف الذكاء االصطناعي
عقدت عىل هامش أعامل املؤمتر جلسة حوارية ناقشت 
كمحفز  االقتصادي  التوازن  برنامج  من  االستفادة  سبل 
وممكن لتنويع االقتصاد، أدارها سعيد محمد القرقاوي، 
ميتش  من  كل  مبشاركة  للمستقبل  ديب  أكادميية  مدير 
املتكاملة  العاملية  التوريد  املؤسيس، سلسلة  املدير  بوتا، 
املتحدة  الواليات  يف  غرومان  نورثروب  لرشكة  الدولية 
األمريكية، و سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس 
اإلمارات  دولة  يف  االقتصادي  التوازن  ملجلس  التنفيذي 
يف  أستاذ  ماثيو،  رون  والربوفسور  املتحدة،  العربية 
االقتصاد الدفاعي يف أكادميية الدفاع الربيطاين يف اململكة 
التنفيذي  الرئيس  شاور،  أندرياس  والدكتور  املتحدة، 
اململكة  يف  العسكرية  للصناعات  السعودية  للرشكة 

العربية السعودية. 
فيها  ركز  حوارية  جلسات  الفعاليات  وتخللت 
مهد  دامئاً  كونه  األكادميي  الجانب  عىل  املتحدثون 
البحث والتطوير الذي يأيت باالبتكار املنشود، ناهيك عن 
الجهات ملجابهة  للعديد من  الدعم  توفري  مساهمته يف 

التحديات املستمرة التي تواجههم. 
عرب  يتم  واالبتكار  االبداع  تحقيق  إن  إىل  أشاروا  كام 
الجانب األكادميي والقطاعني  اتباع منهجية تعاونية بني 
العام والخاص؛ فالقطاع الصناعي الدفاعي املتطور يبدأ 
يف تطوير املهارات البرشية املناسبة قبل دخوله املخترب 
يف  يسهم  الذي  الدائم  الحكومي  الدعم  جانب  إىل 
البوصلة  النهوض بهذا القطاع. وأكد املتحدثون عىل أن 
األخالقية هي املعيار الرئيس التي يحتكم إليها، فالذكاء 
كونه  السائدة،  واألعراف  األخالق  قائم عىل  االصطناعي 
ميكن أن يلحق برضر كبري عىل البرشية إذا ما استخدم 
الصاعد  الجيل  تهيئة  يتوجب  لذلك  الصحيح.  بالشكل 
كالنهج  الالزمة  واملهارات  األخالقية  باملبادئ  وتسليحهم 

الذي تتبعه دولة اإلمارات. 

سلطان المنصوري:
الثورة الصناعية الرابعة 

تكتسب أهمية كبيرة 

محمد البواردي:
اإلمارات تبوأت مكانة 
متقدمة في الساحة 

العالمية

عمر العلماء:
الذكاء االصطناعي يرسم 

مستقبل الدول

سهيل بن محمد المزروعي:
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة تدعم االقتصاد



17 فبراير 62019 1 اليوم

www.edic.ae

We are pleased to invite you to visit our stand at the International Defence Exhibition 
and Conference, IDEX 2019 – the most strategic tri-service defence exhibition in the 
world.
We look forward to welcoming you to IDEX 2019.

Visit us at 05-A05 
Hall 5 and Atrium
Abu Dhabi National 
Exhibition Centre (ADNEC)
Abu Dhabi, UAE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EDIC Nation Sheild IDEX Invite AD FINAL copy.pdf   1   1/26/19   12:08 PM

وتنطلق الرشاكة االسرتاتيجية بني  » أيدكس ونافدكس 
من  العسكرية،  للصناعات  اإلمارات  ورشكة   2019 » 
الرتابط  وتجسد  التعاون،  من  وعريقة  صلبة  قاعدة 
بصفته  واملعرض،  العسكرية  الصناعات  بني  الوثيق 
الذي  واملتطور  الرفيع  املستوى  لعرض  رائدة  منصة 
نتيجة  الدولة  يف  العسكرية  الصناعات  له  وصلت 

لرعاية ودعم القيادة الرشيدة لهذه الصناعات . 
للصناعات  اإلمارات  رشكة  مظلة  تحت  وتندرج 
يف  تعمل  التي  الرشكات  من  مجموعة  العسكرية 
العسكرية:   والخدمات  الصناعات  جوانب  مختلف 
لبناء  أبوظبي  رشكة  وهي  والبحرية،  والجوية   الربية 

السفن
رشكة متخصصة يف مجاالت بناء السفن وإصالحها، 
امتداد  عىل  والصيانة  الحربية،  السفن  إدارة  ونظم 
دورة الحياة، وتطبق الرشكة أحدث الحلول املتطورة 
السفن والوحدات  وتقدم خدماتها لطيف واسع من 

البحرية . 

أمرُك
واإلصالح  للصينة  ملتقدم  العسكري  املركز  يقدم 
الخدمات الصناعية يف مجال  واالعمرة (  أمرُك  ) أفضل 
صيانة وإصالح وَعمرة الطائرات العسكرية ملجموعة 
واسعة من هياكل ومحركات وقطع غيار وتحديثات 
الطائرات ذات األجنحة الثابتة والطائرات العمودية يف 
مناطق الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجنوب آسيا  . 

بـارج داينامكس
وتصنيع  لتطوير  األوسط  الرشق  يف  منشأة  أول  هي 
وتجميع أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية 
املحمولة جواً، وهي تتوىل تصميم وتصنيع مجموعة 
من أنظمة التوجيه املتطورة ملجموعة القنابل الجوية 
الجوية  الذخائر  سلسلة  عىل  استخدامها  يتم  والتي 

التقليدية   إم كيه 81 وإم كيه 82 املحمولة جواً  . 

بارج للذخائر
خالل  من  الذخائر  تطوير  يف  الرائدة  الرشكات  من 
للقوات  ومتطورة  حديثة  وخدمات  منتجات  تقديم 
تضمن  عاملية  مبعايري  األمن  حفظ  وقوات  املسلحة 
أمن وجودة منتجاتها، وتقدم الرشكة خدمة التخلص 
اآلمن من الذخائر املنتهية الصالحية والراكدة بواسطة 

معمل التفكيك وتفريق املتفجرات ومعمل الصهر  . 

إديك كراكال الدولية   
املنطقة،  يف  الخفيفة  األسلحة  تصنيع  يف  رائدة  رشكة 
وتتضمن قامئة املنتجات مسدس كاراكال عيار 9 ملم، 
و الرشاش القصري عيار 9 ملم، وثالث منصات بنادق 
وتقدم   إيدك  قناصة،  بنادق  منصات  وثالثة  تكتيكية 
أنظمة  لصيانة وإصالح  الكامل  الفني  الدعم  كاراكال 

األسلحة  . 

إديك بيانات
تعد رشكة إديك بيانات من الرشكات الرائدة يف تقديم 
واملسح  الخرائط  ورسم  الجغرافية  املسوحات  حلول 
بناء  خدمة  تتيح  أنها  كام  الجوي،  والتصوير  الفضايئ 
قاعدة أساسية للبيانات وتحليلها، وتوفر أيضا الحلول 
االستشارية لتصبح بذلك مجموعة متكاملة للخدمات 

الجغرافية . 

إديك هورايزن أكادميية الطريان الدولية
واملُصممة  املناسبة  التدريب  حلول  األكادميية  توفر 
والهيئات  التجاري  الطريان  رشكات  احتياجات  لتلبية 
وجنوب  األوسط  الرشق  أنحاء  جميع  يف  العسكرية 

آسيا وشامل إفريقيا . 

إديك للخدمات التقنية 
الخدمات  لتوفري  التقنية  للخدمات  إديك  تسعى 
والنظم  البحرية  التكنولوجيا  مجاالت  يف  التقنية 
الجوية وامليادين والتكنولوجيا املتقدمة واالستشارات 

الفنية،   فضال عن خدمات املوارد البرشية وذلك بفضل 
قدراتها الفنية ذات املستوى العاملي . 

 إديك للصيانة الربية
متكاملة  حياة  دورة  الربية  للصيانة  إديك  تقدم 
وعمرة  وإصالح  صيانة  خالل  من  الدفاع  ألنظمة 
اآلليات واملركبات الثقيلة واملعدات األرضية واألجهزة 
توريد  بسلسلة  مدعومة  والبرصية،  اإللكرتونية 
متكاملة، وأحدث األبحاث العلمية، وخدمات التطوير 
والهندسة، والتدريب الفني  . إديك للصناعات الدقيقة

املكونات  بتوفري  تقوم  الدقيق  للتصنيع  منشأة   
والطريان  والغاز  بالنفط  املرتبطة  للصناعات 
من  للعديد  تصديرها  يتم  التي  الدفاعية  والصناعات 
دول العامل و توفر إمكانيات تصنيعية وخدمية هائلة 
تشمل تشكيل املعادن واملعالجة السطحية والحرارية 
والطالء الفيزيايئ والكيميايئ والقولبة بحقن البالستيك 

واختبار املعادن وصيانة املكونات املعدنية .  

منر للسيارات
من  متنوعة  مجموعة  تصنيع  يف  الرشكة  تتخصص 
اآلليات الدفاعية لتلبية االحتياجات املتنوعة للقوات 
أنحاء  جميع  من  الداخيل  األمن  وأجهزة  املسلحة 
ميكن  إذ  مختلفة  أدواراً  منر  آليات  وتخدم  العامل، 
استخدامها كناقلة تسليح أو آلية لوجستية أو سيارة 
إسعاف أو مركز قيادة وتحكم، ويتم تصميم وتصنيع 

جميع آليات منر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .  

تاليس للحلول املتقدمة   
هي مثرة رشاكة متميزة بني رشكة اإلمارات للصناعات 
واملبدعة  الرائدة  العاملية  الرشكة  وتاليس،  العسكرية 
االبتكار  بني  خدماتها  العسكري  . وتجمع  املجال  يف 
املتطور، ومواصفات املنتجات عالية الجودة، والرؤية 
التكنولوجية إليجاد حلول عاملية املستوى يف مجاالت 

االلكرتونيات والدفاع واألمن  . 

»إديك« منصة وطنية في التصنيع العسكري
تعد شريكا استراتيجيا لمعرضي »آيدكس ونافدكس 2019«

تعد شركة اإلمارات للصناعات 
العسكرية »إديك« المنصة 

األولى من نوعها في المنطقة 
على صعيد الخدمات العسكرية 

المتكاملة وخدمات التصنيع 
الوطني التي تقدمها داخل 
منشآت جرى تصميمها وفقا 

ألحدث المعايير العالمية.
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أرضية  التوصيل  قابلية  مواصفات  كانت  وسواء 
حسب  أو   Air Ops جوية  أو   Ground Ops
 GA-ASI Heresy فإن منتج ،Intel مواصفات رشكة
من  ويقلل  الحربية  املقاتالت  فعالية  من  يعزز 
التكاليف التشغيلية، وتستخدم قدرات Heresy بنية 
التكامل  لتعزيز  مصممة  ومفتوحة،  معيارية  برمجية 
الرسيع  واإلدماج  الثالث  الطرف  لربمجيات  األفقي 

للقدرات الجديدة.

التدخل الرسيع
تقوم برمجيات القيادة والسيطرة للتدخل الرسيع يف 
رشكة GA-ASI )XC2(، باالستفادة من قمرة متطورة 
من رشكة GA-ASI، وذلك من خالل أخذ الربمجيات 
نفسها ونقلها إىل حاسوب محمول قوي، وتتيح قدرات 
XC2 ملرشف الصيانة املنترش يف املقدمة إجراء كامل 
طريق  عن  برسعة  الجوية  الرحلة  قبل  ما  ترتيبات 
الرحلة  قبل  األوتوماتيكية  التحقق  قوائم  استخدام 
لربمجيات XC2، والتي تُْغني عن الحاجة إىل محطات 
التحكم األريض املنترشة )GCS(، والطاقم والطيارين 

إلطالق الطائرات املسرية واسرتدادها.

)MMC( وحدة تحكم متعددة املهام
 )MMC( املهام  متعددة  التحكم  وحدة  تتيح 
ملستخدم واحد التحكم يف عدة طائرات بأمان، حيث 
من  إشاراتها  وتستمد  بسيطة  التحكم  واجهة  تكون 
املستخدمون  يتحكم  حيث  الحالية  الفيديو  ألعاب 

بعدة مركبات وكيانات يف الوقت نفسه.
املهام  متعددة  التحكم  وحدة  وباستخدام 
مهام  بتنفيذ  ويقوم  املسرية  الطائرة  املشغل  ينقل 
 ،)ISR( الروتينية  واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات 
استخبارات  مهمة  بأداء  طائرة  تكليف  يتم  وعندما 
ومراقبة واستطالع أكرث ديناميكية أو مهمة هجومية، 
إىل  للطائرة  الرسيع  باالنتقال   MMC وحدة  تسمح 
يستطيع  حيث  خاصة،   GCS أرضية  تحكم  محطة 
اكتامل  وعند  الطائرة،  عىل  السيطرة  املهمة  طاقم 
املهمة املعقدة، يستطيع طاقم محطة التحكم األريض 

GA-ASI تعزز من فعاليات المقاتالت الحربية
طورت برجميات تزيد من كفاءة عمليات المهام

 General Atomics طورت شركة
 Aeronautical Systems, Inc.

GA-ASI(( طريقة جديدة لتحسين 
تجربة المستخدم لمشغلي 

 )RPA( الطائرات المسيرة عن بعد
عن طريق األتمتة والتصميم 
القائم على تجربة المستخدم

بإعادتها مرة أخرى إىل  بسهولة  التحكم يدوياً   GCS
.MMC وحدة التحكم متعددة املهام

Metis: إدارة املجموعة التلقائية
عملية  بأمتتة  تقوم  جديدة  قدرة   GA-ASI طورت 
الواجهة  وتتيح   ،Metis تسمى  املجموعة  إدارة 
القامئة عىل الخريطة ملستخدم معتمد مسبقاً لعملية 
واملراقبة  االستخبارات  منتجات  طلب   Metis اإلدارة 
واالستطالع ISR من طائرة مسرية مامثلة لطلب سيارة 
من Uber، ومبجرد أن يرسل مستخدم Metis مهمة، 
يتم إرسالها إىل وحدة التحكم MMC، ويقوم مستخدم 
وحدة التحكم بانتقاء املهمة، بينام يقوم موجه تلقايئ 
مدمج لطرف ثالث تلقائيًا بإنشاء مسار آمن للهدف 
املطلوب، ومبجرد جمع بيانات االستخبارات واملراقبة 
مستخدم  عىل  توزيعها  يتم  املطلوبة،  واالستطالع 
Metis متاًما مثل برنامجي سناب شات Snapchat أو 

.Instagram انستجرام

التوصيل من إنتل 
الثالث  الطرف  قدرات  دمج  عىل   Heresy تعمل 

املعلومات  محليل  لجعل  الربمجيات  وخدمات 

األنشطة  تنبيهات  وتسهم  فاعلية،  أكرث  االستخباراتية 

االستخبارات  بيانات  ارتباط  إىل  استناًدا   - اآللية 

إىل  الحاجة  من  التقليل  – يف   Multi-INT املتعددة

بيانات مستشعر الطائرة املسرية الختيار نشاط مهم. 

وتعقد GA-ASI - كجزء من مرشوع Heresy - رشاكة 

االصطناعي  الذكاء  املتخصصة يف  الرشكات  أفضل  مع 

)AI( والتعلم اآليل بأنظمة معتمدة من خالل التجربة 

يتم نرشها عرب قطاعات تجارية متعددة )مبا يف ذلك 

وتعمل  الصحية(.  والرعاية  والطاقة  املال  قطاعات 

يف  قدراتها  لتدريب  الرشكات  هذه  مع   GA-ASI

 MQ-1C و MQ-9 مجال الذكاء االصطناعي ببيانات

.Predator ISR و
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ً من الخبرة، حیث تتمیز بأكثر المحافظ االستثماریة 40تتمتع لیوناردو بأكثر من  عاما
شموالً وتكامالً في مجال منتجات الھیمنة البحریة لعمالئھا عبر العالم، وتشمل ھذه المحفظة 

، وأنظمة التحكم ورادارات التعقب)AESA(الرادارات ذات المسح اإللكتروني النشط 
البانورامیة والتعقب باألشعة تحت الحمراءأنظمة الكشفودة المستشعرات، باألسلحة المتعد

)panoramic IRST( وأنظمة اإلدارة القتالیة المتطورة، وذلك للتمتع بالتفوق المعلوماتي ،
المطلق في البحار.

تقوم بتصمیم تكنولوجیا المستقبل مستلھمًة الرؤیة وحب االطالع )Leonardoشركة (إن
من المبتكر العظیم "لیوناردو".واإلبداع 

Visit us at IDEX, Stand 06-B07 and NAVDEX, Stand B-005

كام تعتربLeonardo من الرواد عاملياً يف إنتاج الطائرات 
مراقبة  مهام  تتوىل  التي   Falco عائلة مثل  بدون طيار؛ 
يف  املتحدة  لألمم  اإلنسانية  املهامت  ومراقبة  الحدود، 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.
الوطن” مع جيوفاين  اجرتها مجلة “درع  ويف مقابلة 
 ،Leonardo رشكة  يف  اإللكرتونيات  قسم  من  فيوالنتي 
التي  الحديثة  والتقنيات  اإلجراءات  جيوفاين  استعرض 
واملناطق  املطارات  حامية  مجال  يف  الرشكة  تستخدمها 

الحساسة األخرى من تهديد الطائرات بدون طيار.
التي  التحديات واملخاطر  ورداً عىل سؤال حول أهم 
تشكلها الطائرات بدون طيار وقال : أن  مشغلو املطارات 
الدولية ومنظمو األحداث الكربى، يشعرون بقلق متزايد 
بشأن التهديد الذي متثله الطائرات بدون طيار التجارية 
الرخيصة الثمن، مستشهداً بالحادث التي وقعت مؤخراً، 
الرحالت  احدى  تأجيل  مؤقت يف  بشكل  تسببت  والتي 
نتيجة نشاط طائرة  الدويل، وذلك  الجوية يف مطار ديب 

بدون طيار مشتبه به. 
وأضاف : ما علينا سوى أن ننظر إىل اإلغالقات املُْكلِفة 
ويناير،  ديسمرب  يف  لندن  يف  وهيرثو  غاتويك  ملطاري 
ناتجة  وكلها  ديب،  مطار  يف  الجوية  الرحالت  وتوقف 
الجوي  املجال  يف  طيار  بدون  الطائرات  مشاهدات  عن 

للمطار.
من  كبرية  مخاوف  وجود  يف  السبب  جيوفاين  وعزا 
استخدام الطائرات من دون طيار إىل كونها متاحة تجارياً 
وباسعار زهيده امام مختلف فئات املجتمع، االمر الذي 
يشكل فرصة كبرية ومتنامية ألن يتم إساءة استخدامها، 

طيار،  بدون  الطائرات  عن  الحديث  عند   : وأضاف 
واملعروفة أيًضا باسم األنظمة الجوية املسرية UAS، من 

املهم أن نتذكر أنها أداة ميكن استخدامها للخري وللرش.
التهديد  هذا   Leonardo أدركت رشكة  لقد   : وتابع 
التي  املستقبلية  األنظمة  من  مجموعة  بتطوير  فقامت 
تحد من نشاط الطائرات بدون طيار وتعزز األمن، اهمها 
للطائرات  املضاد  املتكاملة”(   Counter-UAS“( نظام 
دخلت  انظمة  وهي   ،)IC-UAS( وأنظمة  طيار  بدون 
اإليطالية  املسلحة  القوات  لدى  الخدمة  إىل  بالفعل 

والربيطانية.
املضاد  انظمة  تشتملها  التي  املميزات  اهم  وحول 
املهم  : من  أفاد  بالرشكة،  الخاص  للطائرات بدون طيار 
بدون  للطائرات  املضادة  األنظمة  تقنية  أنه يف  مالحظة 
طيار، ال يوجد حل واحد صحيح مبفرده، وليس مثة نظام 
سحري يستطيع مبفرده توفري كل الحامية املطلوبة، ومن 
أنظمة  يقدمون  املنافسني  أن  الحظنا  لقد  عملنا  خالل 
الجميع”، لكننا يف  C-UAS ذات “مقاس واحد يناسب 
Leonardo نعتقد أن هذا ليس فعاالً؛ ألن كل سيناريو، 
االمن  فانظمة  اآلخر،  عن  مختلفة  ورضوف  معطيات 
تختلف يف حال ادارة مطار عن االنظمة املتبعة لحامية 
قاعدة عسكرية أو حتى إدارة حدث كبري مثل األوملبياد.
وشدد بان أنظمة C-UAS من ليوناردو يتميز بكونه 
باستخدام  والتطوير،  للتعديل  قابلة  معيارية  وحدات 
نهج “البنية املفتوحة”، الفتاً إىل أن الرشكة متتلك القدرة 
عىل مساعدة عمالئها يف اختيار مزيج من املستشعرات 
يوفر  بحيث  املحدد،  للسيناريو  املناسبة  واملستجيبات 

ذلك االستجابة املثىل للتهديد.
أنظمة  معظم  فإن  التفاصيل،  بعض  إىل  وبالنظر 
عملية  Leonardoستغطي  توفرها  التي   C-UAS
االكتشاف  تشمل  طيار،  بدون  الطائرات  ضد  متكاملة 

والتتبع والتمييزواإلحباط.
الطائرات بدون طيار، نستخدم  للكشف عن   : وقال 
مستشعرات نشطة، مثل الرادار، ومستشعرات الرتددات 
كامريا  أنظمة  إىل  باالضافة  السلبية،   )RF( الالسلكية 
Infra-الحمراء تحت  باألشعة  تعمل  وحديثة،  متطورة 

Red )IR(منLeonard، منها كامرية Nerio ULR، التي 
توفر صوًرا عالية الجودة يف أي وقت من النهار أو الليل.
التي  طيار  بدون  بالطائرات  الهزمية  إللحاق   “ وأفاد 
التشويش،  أنظمة  نستخدم  ضارة،  تكون  أن  يحتمل 
طيار  بدون  الطائرة  تعطيل  تستهدف  والتي   IC-UAS
بأمان، وايقافها بسالم وهو اجراء غاية يف االهمية، خاصة 
عندما تكون الطائرة بدون طيار قريبة من نظام السالمة 

الحرجة، كام يف املطار.
الرشكة،  اطلقتها  التي  االنظمة  حزمة  أن  إىل  ونوه 
من  كل  لدى  التشغيل  خالل  من  فعليًا  جدواها  أثبتت 
عمليات  لدعم  واإليطالية،  الربيطانية  املسلحة  القوات 
جاتويك  لندن  مطار  يف  طيار  بدون  الطائرات  مكافحة 

)ديسمرب 2018( ومطار هيرثو يف لندن )يناير 2019(.
متوافرة   C-UAS أنظمة فإن  الحال،  بطبيعة   : وقال 
ونحن  مدين،  سياق  يف  وسهولة  برسعة  لنرشها  أيًضا 
نتحدث إىل جميع أنواع املشغلني بهدف تشغيل األنظمة 

ألمن املطارات واألحداث الكربى يف الرشق األوسط.

جيوفاني فيوالنتي: أنظمة Leonardo المتطورة 
شرطي لرصد وشل حركة الطائرات من دون طيار

رخص ثمنها وتنامي الطلب عليها يمثالن التحدي األكبر

 Leonardo تعد شركة ليوناردو
واحد من كبرى الشركات الرائد 
في مجال مكافحة والحد من 
الممارسات غير القانونية التي 

يتم تنفيذها عبر استخدام 
الطائرات بدون طيار، خاصة وان 

نظام ‘Falcon Shield’ التابع 
للشركة قد تم جلبه لتأمين 

مطارات »جاتويك وهيثرو« في 
لندن عندما اسُتهدفا من طائرات 

بدون طيار في ديسمبر ويناير.
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واإلصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  املركز  اقرتب 
بناء  من  االنتهاء  من  أبوظبي  يف  )أمروك(  والعمرة 

ورشة حديثة متخصصة يف طائرات »بالك هوك«.
التجاريني  املسؤولني  رئيس  جريمان،  تيمويث  وكشف 
والعمرة  واإلصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  باملركز 
التي  اليومية  للنرشة  خاصة  مقابلة  يف   - )أمروك( 
القيادة  عن  الصادرة  الوطن«  درع   « مجلة  تصدرها 
وتخطيط  رسم  تم   « أنه   - املسلحة  للقوات  العامة 
املوقع الذي تم اختياره إلنشاء الورشة املذكورة بحيث 
الحايل  املوقع  ويضم  املستقبلية،  بالتوسعات  يسمح 
محال   30 من  وأكرث  األغراض  متعددة  هناجر  أربعة 
للبيئة، وتبلغ  خلفيا وورشة دهان متخصصة صديقة 

املساحة اإلجاملية للموقع 140,000 مرتا مربعا«.
الهناجر  قدرة  سريفع  »املوقع  أن  جريمان  وأضاف 
إىل  مساحتها  تصل  منطقة  يف  مسبوقة  غري  بطريقة 
قدرته  إىل  باإلضافة  مربعا،  مرتا   36,500 من  أكرث 
الفريدة عىل عزل طائرات العمالء املختلفة واستيفاء 
القوانني واللوائح الدولية املنظمة لالتجار يف األسلحة 
ITAR والقوانني املنظمة ملراقبة حركة الصادرات لدى 
الدول املختلفة والقيود املفروضة عىل امللكية بالنسبة 

للهناجر املؤمنة”.
واإلصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  املركز  ودخل 
والعمرة )أمروك( املرحلة النهائية الالزمة لالنتهاء من 

الحديثة عىل أعىل مستوى عىل مساحة  الورشة  بناء 
الدويل.  العني  مطار  بالقرب من  كامل  مربع  كيلومرت 
من حيث  نوعها  من  فريدة  الجديدة  الورشة  وتعترب 
كونها ورشة متكاملة قادرة عىل تقديم الدعم الالزم 
ألكرث من 35 طرازا من الطائرات، سواء ذات األجنحة 
واألسواق  املحيل  السوق  لخدمة  الدوارة،  أو  الثابتة 

اإلقليمية املجاورة.
ويعترب وجود مستودع متخصص يف طائرات »بالك 
هوك« من بني القدرات الجديدة التي ستحدد طبيعة 
متكاملة  ورشة  عن  عبارة  وهو  الجديدة،  الورشة 
الياء  إلصالح وإجراء عمرات الطائرات من األلف إىل 
أنصال  مثل  الرئيسية  واملكونات  األجزاء  تشمل  التي 
واملحركات  الرتوس  وصناديق  )الدوارس(  املراوح 

وأنظمة الطائرات الثانوية.

منصة رياح
للصيانة  املتطور  العسكري  املركز  أن  خرباء  ويرى 
الوحيد يف  املركز  )أمروك( سيكون  والعمرة  واإلصالح 
منطقة الرشق األوسط الذي سيتم تجهيزه مبنصة رياح 
أنصال  إصالح  ورشة  لدعم  ديناميكية   whirl stand
ورشة  وهي  الرتوس،  وصناديق  )الدوارس(  املراوح 
مزودة بأحدث أساليب التكنولوجيا. كام يعترب املركز 
املؤسسة الخارجية الوحيدة املعنية بالصيانة واإلصالح 

برنامج  لتنفيذ  العامل  مستوى  عىل   MRO والتشغيل
ألسطول  بالنسبة  األداء  عىل  قائم  لوجيستي  قومي 
سالح الجو، والذي يدير أكرث من 300 طائرة يف الوقت 
بسبب  للغاية  سعداء  »أننا  جريمان  وأوضح  الحارض. 
عامل القرب الجغرايف واملزايا املتزايدة للورش الفريدة 
التي ستمنح القيمة املناسبة لرشكات الطريان اإلقليمية 
باعتبارها مركزا متكامال لدعم الطائرات. ونحن نتطلع 
إلقامة رشاكات جديدة وبناء ورش متطورة عىل أعىل 
التي  واإلقليمية  املحلية  األسواق  لخدمة  مستوى 
وينصب  مستدام«.  متزايد  ومنو  واعدة  بفرص  تبرش 
الرتكيز االسرتاتيجي للمركز العسكري املتطور للصيانة 
كوادر  بناء  كيفية  عىل  )أمروك(  والعمرة  واإلصالح 
محلية وقدرات غري مسبوقة، ويخطط املركز لتكريس 
وجوده النوعي يف املنطقة والبحث عن فرص جديدة 

يف األسواق العاملية.
الجدير بالذكر أن املركز العسكري املتطور للصيانة 
مشرتكة  عن رشكة  عبارة  )أمروك(  والعمرة  واإلصالح 
)إديك(  العسكرية  للصناعات  اإلمارات  لرشكة  تابعة 
)إحدى  سيكورسيك  ورشكة  مارتن  لوكهيد  ورشكة 
للخدمات  مارتن(  لوكهيد  لرشكة  التابعة  الرشكات 
الرشكات  إحدى  »أمروك«  وتعترب  الجوية.  الفضائية 
واإلصالح  الصيانة  خدمات  تقديم  مجال  يف  الرائدة 

وإجراء العمراء الالزمة للطائرات العسكرية.

»أمروك« يقترب من بناء ورشة متخصصة في طائرات »بالك هوك«

 “Collins Aerospace“ »تقدم رشكة »كولينز أيروسبايس
لتجديد  الطلب  حسب  خصيًصا  ومعدلة  متكاملة  حزماً 

إلكرتونيات الطريان من أجل مهام املروحيات التجارية.
وتستعرض الرشكة يف معرض »آيدكس« منتجها الجديد 
 HeliSure  « نوع  من  الطيار  لقمرة  العرض  نظام  من 
يعتمد  الذي   ،)Cockpit Display System » )CDS
التجربة  خالل  من  معتمدة  زجاجية  قيادة  قمرة  عىل 
 Airbus و   Leonardo بالفعل عىل منت منصات تعمل 

..Sikorsky و
وقال ديف رشيك، نائب الرئيس ومدير عام إلكرتونيات 
 Collins رشكة”  لدى  العسكرية  واملروحيات  الطريان 
التي  اليومية  للنرشة  خاصة  مقابلة  يف   -  “  Aerospace
تصدرها مجلة » درع الوطن« الصادرة عن القيادة العامة 
وتجديد  لتعديل  حل  ابتكرنا  لقد   :  - املسلحة  للقوات 
نظام HeliSure CDS يف منطقة الرشق األوسط لتزويد 
الطريان  بإلكرتونيات  هناك  املروحيات  تشغيل  رشكات 
الجاهزة لالستخدام، والتي تلبي متطلبات مهامها، ولحل 
يف  التقادم  وقضايا  املتزايدة  صيانتها  تكاليف  مشكالت 

أسطولها الحايل مع تقليل الوزن”. 
من  جيل  أحدث   HeliSure CDS نظام  ويستخدم 

قدرات  أقىص  يوفر  مام   ،MFD-4068 طراز  الشاشات 
استعداداً   )CPU( املركزية  املعالجة  لوحدة  احتياطية 
MFD- للتوسع وتجهيز املهام يف املستقبل. وتم تطوير

نسخة  توفري  مع  العسكرية،  املعايري  ألعىل  وفًقا   4068
 MFD-4068 أنظمة  من  نظام  كل  ويوفر  منه.  مدنية 

واجهة مخرجات ومدخالت متنوعة، حيث تأخذ معظم 
معايري السوق عىل سبيل املثال إمكانية التنسيق والتداخل 
الهيدروليكية.  املكونات  أو  اإلنذار  نظام  أو  املحرك  مع 
من  متعددة  طبقات  بعرض  املعالجة  قدرات  تسمح 

املعلومات يف آن واحد مثل خريطة الحركة واالنتقال.

نظام HeliSure CDS يستخدم أحدث جيل من الشاشات
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سفن اإلنزال والخدمات 
البحرية

ربط منظومات التسليح

من  فريدة  فئة  بينونة  سفينة  تعترب 
متعددة  قدرات  ذات  الحربية  السفن 
املهام، فهي قادرة عىل القيام مبهام عدة 
واملراقبة  الدوريات  إجراء  ذلك  يف  مبا 
وتجنبها،  األلغام  وكشف  الساحلية، 
الهليكوبرت،  طائرات  عمليات  وتنفيذ 
مع  التعامل  قدرات  إىل  باإلضافة 
األهداف الجوية والسطحية. وتستخدم 
التسليح  تقنيات  أحدث  بينونة  سفينة 
وأجهزة االستشعار يف تنفيذ هذه املهام.

إنزال بحرية  السفن سفن  لبناء  أبوظبي  تبني رشكة 
بأجام مختلفة من 16 مرت اىل اكرث من 60 مرت.

إدارة  خدمات  السفن  لبناء  أبوظبي  رشكة  توفر 
تركيب  و  توريد  تشمل  والتي  التسليح  منظومة 
اإلستشعار  أجهزة  مع  التسليح  منظومة  ربط  و 

واألسلحة واألجهزة األخرى التابعة لها.

تعترب سفينة أريلة من سفن الدوريات الحديثة 
بوجود  وتتميز  عالية  برسعة  لإلبحار  املصممة 
يف  املستخدمة  املروحية  للطائرات  مهبط 
العمليات الخاصة، باإلضافة اىل ذلك، تم تجهيز 

سفينة أريلة بأحدث أجهزة اإلستشعارواإلتصاالت 
مهام  تنفيذ  من  السفينة  متكن  والتي  والتسليح 
األهداف  مع  التعامل  تشمل  متعددة  دوريات 

الجوية والسطحية.

فئة   – املهام  متعددة  املسلحة  الزوارق  بناء  تم 
غناضة بطول 25 مرت فام فوق عىل ثالث فئات: 
وفئة  مدفعية،  زوارق  فئة  صواريخ،  زوارق  فئة 

زوارق نقل جنود مسلحة . ويشمل تسليح زوارق 
وتجهيزات  رشاشة  ومدافع  صواريخ  غناظة  فئة 

أنظمة إستشعاروإتصاالت مختلفة.

ببناء مجموعة واسعة من  السفن  لبناء  أبوظبي  تقوم رشكة 
زوارق املهام الخاصة واملصممة للقيام باملهام متخصصة مثل 
واملطاردة، وغريها  اإلعرتاضية،  الدوريات  العادية،  الدوريات 
من املهام. وتتميز زوارق املهام الخاصة باإلمكانيات العالية 
لبناء  أبوظبي  رشكة  وتستخدم  واملناورة.  الرسعة  حيث  من 
تشمل  والتي  الزوارق  هذه  بناء  يف  املواد  مختلف  السفن 
املواد  وأحدث  األملنيوم  وسبائك  الصلب  الحديد  صفائح 
هذه  تلبي  الزجاجية.  واأللياف  الكربون  الياف  مثل  املركبة 
تحديد  ويتم  العسكرية  البحرية  املهام  مختلف  الزوارق 

تسليح وتجهيز هذه الزوارق بحسب متطلبات العميل.

تفخر شركة أبوظبي لبناء السفن بما لديها من قطع حربية متخصصة في المراقبة الساحلية وكشف األلغام وسفن 

اإلنزال والخدمات البحرية كما توفر خدمات إدارة منظومة التسليح باإلضافة إلى زوارق المهام الخاصة

»بينونة« سفينة حربية متعددة المهام

أريلة سفينة دوريات حديثة مصممة لإلبحار السريع

»غناضة« زوارق مسلحة 
متعددة المهام

زوارق المهام الخاصة

منتجات شركة أبوظبي لبناء السفن فخر الصناعة اإلماراتية

‹01

‹06

‹04

‹03

‹05

‹02
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ضد  الالزمة  التحذيرات  بإطالق  النظام  يقوم 
 hemispherical threat كروية  النصف  التهديدات 

مثل التهديدات التي تستخدم آشعة الليزر. 
بالنسبة  مثاليا  نظاما   LEDS-50 النظام  ويعترب 
مصفوفة  نرش  سهولة  بفضل  املقاتلة  للقوات 
الدخان  ستائر  إطالق  مثل   effectors املستجيبات 
رصد  بعد  ثانية   1,2 من  أقل  يف  األطياف  املتعددة 
أو  تعديله  بسهولة  النظام  ويتميز  الليزري.  التهديد 
بتصميم  الخاصة  الفنية  املواصفات  ضمن  إدخاله 

األجهزة الجديدة.
برصية  تحذيرات  إطالق  النظام  يستطيع  كام 
أو  الربج  وتحريك  التهديد  نوعية  وتحديد  وسمعية 
 remote weapon ”محطة التسلح العاملة عن بُعد«
اتجاه  يف  القتالية  باملركبة  الخاصة   )station )RWS

مصدر الخطر.
أنظمة  بإدارة  اإلنتاج  مدير  فرييرا،  ليون  وأكد 
 Saab Grintek « الحامية الشخصية األرضية برشكة
التي  اليومية  Defence » - يف مقابلة خاصة للنرشة 
القيادة  عن  الصادرة  الوطن«  درع   « مجلة  تصدرها 
يؤمن  املذكور  »النظام  أن  املسلحة،  للقوات  العامة 
التهديدات  ضد   99% بنسبة  الخطر  ملنع  احتامال 
 AT14 الدبابة  مثل  للدبابات  املضادة  الليزرية 
بالصواريخ  لإلصابة  التعرض  فرص  ويقلل   Kornet

بنسبة 80%«.
ستائر  من  النوع  هذا  »إطالق  أن  فرييرا  وأضاف 
الدخان املتعددة األطياف التي تسبب »القتل الناعم« 
يحتاجونه  الذي  الثمني  الوقت  املستخدمني  متنح 
مع  فعالة  بطرق  والتعامل  املبادرة  زمام  الستعادة 
التكتيكات  بني  الجمع  طريق  عن  التهديد  مصدر 
يف  املهاجم  العنرص  ينجح  أن  دون  واملستجيبات 
 “ النظام  دمج  وعند  حراريا،  أو  برصيا  القوات  رصد 
 Battle  «  : املعارك«  إدارة  »نظام  “مع   LEDS-50
عىل  املثبت   ،)Management System » )BMS
 attack الهجومية  الدورة  بتحليل  األول  يقوم  املركبة 
ثم  املستهدفني  املركبة  ركاب  وتحذير  للعدو   cycle
أخرى  مستجيبات  أي  أو  الدخان  من  ستارة  إطالق 

Saab تطرح نظام الدفاع اإللكتروني األرضي
يتكون من أجهزة رصد مصادر الخطر

طرحت شركة “ Saab” »نظام 
الدفاع اإللكتروني األرضي » 
 Land Electronic Defence

System ” ” LEDS-50 “ الذي 
يتكون من مجموعة من أجهزة 

رصد مصادر الخطر

النظام يطلق التحذيرات 
الالزمة ضد التهديدات 

التي تستخدم آشعة 
الليزر

النظام يتميز بقدرته 
على تحديد اتجاه الخطر 

وتصنيفه

تكنولوجيا »القتل 
الناعم« تؤمن التفوق 
التعبوي في المعارك

مناسبة من تلك القادرة عىل منع العدو من االشتباك 
مع املركبة بقوة. 

وقال فرييرا إن »األعداء غري املتكافئني، مثل تنظيم 
يستخدمون  والشام«،  العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة 
أو  الجولف  كرة  قذف  أجهزة  مثل  التجارية  األجهزة 
آشعة الليزر من أجل تحسني مستوى دقة أسلحتهم، 
الهدف يف  إصابة  نجاحهم يف  فرص  يعزز  الذي  األمر 
أنظمة  إىل  تفتقد  التي  األهداف  ضد  األوىل  الجولة 

التحذير الليزرية واألساليب املضادة الرسيعة”.
اتجاه  تحديد  عىل  بقدرته  يتميز  النظام  ان  وأكد 
الخاصة  املعلومات  الخطر وتصنيفه، ومن ثم إدخال 
الصورة  ضمن  محتملة  مواجهات  أي  حول  بالعدو 
ميزة  يضيف  الذي  األمر  امليداين،  للوعي  العامة 

تكتيكية لنظام التحذير اليزري األسايس لدى املركبة.
الجدير بالذكر أن »نظام الدفاع اإللكرتوين األريض” 
)LEDS( يستويف كافة املتطلبات الالزمة التي يحتاجها 
عدد كبري من العمليات الربية والربمائية بغض النظر 
التي  املعايري  استيفائه  الدويل، فضال عن  املرسح  عن 

حددها حلف شامل األطليس.
وعند الجمع بني املعلومات الخاصة بإدارة املعارك 
واملعلومات الواردة من جهاز تحديد املواقع باألقامر 
حقيقية  صورة  لدينا  يصبح  إس(  يب  )جي  الصناعية 
فورية حول التهديدات التي تتعرض لها القوات، األمر 

الذي يسهل ويعجل باتخاذ أي إجراء دفاعي مناسب

ميكنكم مشاهدة منتجات رشكة Saab من خالل 
منصة عرضها رقم B41-07 يف معرض أيدكس.
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عن  لالستثامر  مبادلة  رشكة  أعلنت 
تعاونها االسرتاتيجي مع الرشكة السعودية 
رشكة   ”SAMI“ العسكرية  للصناعات 
العربية  للمملكة  التابعة  والدفاع  الطريان 
املتقدمة  الصناعات  مجال  يف  السعودية 
والتي تعد أوىل مبادرات التعاون املشرتك 
ودولة  السعودية  العربية  اململكة  بني 
بني  تفاهم  مذكرة  وحددت  اإلمارات. 
لالستثامر  االسرتاتيجي  اإلطار  الرشكتني 
الطويل  املدى  عىل  والتعاون  املشرتك 
والتصنيع  والتطوير  البحث  مجال  يف 
والهندسة،  والعمرة  والصيانة  واإلصالح 
الصناعي  التحول  لخطط  استكامال  وذلك 

الطموحة التي تبنتها كل من اململكة العربية السعودية 
عرب  والنمو  التطوير  اسرتاتيجيات  ذلك  يف  مبا  وأبوظبي، 
والصناعات  الطريان  صناعة  لقطاعي  القيمة  سلسلة 

الدفاعية.
ويستند هذا التعاون االسرتاتيجي عىل رشاكة طويلة 
مدى  عىل  متتد  التي  مبادلة  خربة  من  تستفيد  املدى، 
لقطاعي  متكامل  بيئي  نظام  تطوير  يف  سنوات  عرش 
رشكة  يف  املتمثلة  الدفاعية  والصناعات  الطريان  صناعة 
التوربينية  والخدمات  الحلول  ورشكة  للتصنيع  سرتاتا 
التعاون  لتعزيز  الدفاعية،  للصناعات  اإلمارات  ورشكة 
ولترسيع  العسكرية،  للصناعات  السعودية  الرشكة  مع 
لوضع  الرشكتان  وتسعى  التنموية.  الصناعية  خططها 

األسس الالزمة لتوسيع منصة صناعة الطريان والصناعات 
الدفاعية يف منطقة الخليج العريب، وتدعم التطوير املثمر 

للقطاعني يف كال البلدين. 
وقال بدر سليم سلطان العلامء، رئيس وحدة صناعة 
» ميثل هذا  لالستثامر  مبادلة  والدفاع يف رشكة  الطريان 
تاريخية  لحظة  املتقدمة  الصناعات  قطاع  يف  التعاون 
بالنسبة إىل صناعة الطريان والصناعات الدفاعية العاملية، 
إذ يضع اسرتاتيجية للرشاكة الصناعية بني دولة اإلمارات 
من  عدد  تحديد  وتم  السعودية..  العربية  واململكة 
مجاالت التعاون التي تشمل البحث والتطوير والتصنيع 
الخربة  من  مستفيدين  والعمرة  والصيانة  واإلصالح 
تعزيز  مجال  يف  اإلماراتية  الصناعية  للرشكات  العميقة 

الرشاكات الدولية وإنشاء نظام بيئي 
الطريان  صناعة  لقطاعي  إقليمي 
وسنتمكن  الدفاعية..  والصناعات 
توظيف  من  التعاون  هذا  عرب 
وكوادرنا  واستثامراتنا  مواردنا 
التنافسية  والقيمة  املؤهلة  الوطنية 
وذلك  ورشكائنا،  لعمالئنا  الشاملة 
من خالل تعزيز الوصول إىل األسواق 
والتميز  التكامل  وتحقيق  العاملية 
الدكتور  قال  جانبه،  من  الصناعي”. 
التنفيذي  الرئيس  شوير  أندرياس 
للصناعات  السعودية  للرشكة 
العسكرية » ميثل التعاون مع رشكة 
رشكتني  بني  وثيقة  اسرتاتيجية  رشاكة  لالستثامر  مبادلة 
تعزيز  عىل  وستعمل  اإلقليمي،  الصعيد  عىل  رائدتني 
قطاعي صناعة الطريان والصناعات الدفاعية يف املنطقة 
لدعم جهود الحكومة السعودية الرامية إىل توطني 50% 
يتامىش مع  مبا  العسكري  اململكة  إنفاق  األقل من  عىل 
وسيعمل   ..2030 اململكة  رؤية  يف  املحددة  األهداف 
للصناعات  السعودية  الرشكة  متكني  عىل  التعاون  هذا 
قطاعي  منظومة  لنمو  دعمها  مواصلة  من  العسكرية 
صناعة الطريان والصناعات الدفاعية يف اململكة من خالل 
نقل املعرفة والتكنولوجيا بني عمالقني يف هذا املجال«، 
تبادل  من  الجانبان  االسرتاتيجي  التعاون  وسيمكن 
الخربات العاملية بعد وضع إطار العمل الرسمي للتعاون

تعاون بين »مبادلة« و»السعودية العسكرية« في مجال الصناعات المتقدمة

خدمات  يف  الرائدة  الرشكة  أبوظبي  طريان  تتطلع 
الطريان املروحي يف االرشق األوسط وشامل أفريقيا ، 
لتحقيق املزيد من النجاح من خالل مشاركتها مبعرض 

ومؤمتر الدفاع الدويل »أيدكس2019 ».
إدارة  مجلس  رئيس  الحامدي  أحمد  نادر  وقال 
»أيدكس«  الدويل  الدفاع  معرض  إن  أبوظبي  طريان 
يعد من أهم الفعاليات العاملية الرائدة التي تشهدها 
مع  للتواصل  نوعها  من  مهمة  فرصة  ويقدم  الدولة، 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  الدفاعية  الصناعات  قطاع 
املتحدة والعامل ، والذي ميثل اليوم أحد أهم محركات 
املهارات  أفضل  جذب  خالل  من  االقتصادي  النمو 
والخربات التي تشكل أهميًة حيوية الستمرار عمليات 

االبتكار والنمو ، يف دولة اإلمارات والعامل .
للقطاعات  العاملية  االتجاهات  مع  ومتاشيا 
متكني  عىل  أبوظبي  طريان  رشكة   تحرص  العسكرية 
األساسية  عملياتها  عىل  الرتكيز  من  املسلحة  القوات 
الفني  الدعم  خدمات  توفري  عىل  العمل  خالل  من 
واللوجستي من صيانة طائرات وإدارة عمليات البحث 
الطبي   واإلخالء  الجوي  اإلسعاف  وخدمة  واإلنقاذ 

إضافة إىل خدمة التدريب، كام أن الرؤية اإلسرتاتيجية 
لطريان أبوظبي تتمثل يف أن تكون  واحدة من أهم  
رشكات الطريان املروحي يف العامل  ، فيام تقدمه من 
العسكرية  للقطاعات  لوجستية،  تنافسية  خدمات 

واملدنية داخل الدولة وخارجها.
مقصداً  يعد  أيدكس  معرض  أن  الحامدي  وأضاف 
ألبرز صناع القرار والخرباء واملتخصصني يف هذا القطاع 
 1993 يف  انطالقته  منذ  استطاع  إذ  املهم،  الحيوي  
القرار وجزءا  لكبار صناع  التأكيد عىل مكانته كملتقى 

التنمية  عجلة  لدفع  الرامية  الدولة  اسرتاتيجية  من 
معرض  أن  وأكد  الدخل.  مصادر  وتنويع  االقتصادية 
الدفاع بعدد العارضني الكبري والذي يتجاوز 1232عارضا 
يعترب فرصة مثالية لالطالع عىل آخر املستجدات التقنية 
مع  متاما  يتامىش  ما  وهو  القطاع  توجهات  وأحدث 
مشريا  الخربة،  بامتالك  أبوظبي  طريان  توجهات  رشكة 
مع  املشاركة  أبوظبي  لطريان  سيتيح  الحدث  أن   إىل 
رشاكات  إقامة  وامكانية  والدولية  اإلقليمية  الرشكات 
جديدة من شأنها أن تسهم يف تقديم خرباتتنا ومهاراتنا 
الطائرات املروحية   للعامل خاصة  أن صناعة  وتجاربنا  
تلعب دوراً مهامً يف منو وتطور القطاعات والعسكرية 
واملدنية و الطبية والرتفيهية يف املنطقة، وميهد الطريق 
أن   بخاصة  الصناعة  هذه  يف  املستمر  والتطوير  للنمو 
الجيش  لقطاع  مقدمة  أبوظبي  طريان  خدمات  جل 
والرشطة،  كام أن املشاركة متهد الطريق للنمو والتطوير 
يف  دوره  وتعزيز  املروحي  الطريان  صناعة  يف  املستمر 
املنظومة اإلقتصادية وزيادة مساهمته يف الناتج املحيل، 
الفتا إىل أن طريان أبوظبي هي رشكة وطنية ، ال ميكن أن 

تتخلف عن التواجد بفعالية وحضور مميز.

»طيران أبو ظبي« تقدم خدمات لوجستية تنافسية للقطاعات العسكرية
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أنظمة  تصنيع  يف  عاملياً  رائدة  رشكة   MBDA تعد 
مصممة  شاملة  منتجات  مجموعة  مع  الصواريخ، 
والبحرية  الربية  األسلحة  نظام  متطلبات  لتلبية 
مملوكة  والرشكة  املسلحة.  للقوات  املوجهة  والجوية 
بشكل مشرتك لرشكة Airbus )37.5 يف املائة( ورشكة 
 Leonardo )25 يف املائة( و BAE Systems )37.5

يف املائة(.
نظام  آيدكس  معرض  يف   MBDA رشكة  تعرض 
من  الخامس(  )الجيل  نظام  أحدث  وهو   ،MMP
املشاة  أجل  من  املصممة  الربي  القتال  صواريخ 

الراجلة، باإلضافة إىل إدماجه يف املركبات القتالية.
ثنائية  بيانات  وصلة  هو  الصاروخ  مامييّز  أهم 
اطالق  أمناط  تتيح    Two-way  Data-Link املنفذ 
ُمتعددة مثل » أطلق وانَس«   Fire & Forget “و 
الطريان  أثناء  التوجيه  وإعادة  املعلومات  تحديث   «
 MMP كام يستقبل صاروخ ،“ Man-in-The-Loop
املفّعل بواسطة الشبكة تسمية هدف طرف ثالث يف 

سيناريوهات الرمي غري املبارش.
الالزمة  النمو  إمكانات   MMP تصميم  ويشمل 
لعائلة قادمة من الصواريخ املستقبلية للحرب الربية 

الحديثة.
 Javelin و  ميالن  صواريخ  محل   MMP حل 
الفرنيس  الجيش  لدى  الخدمة  يف  للدبابات  املضادة 
والقوات الخاصة من عام 2017. ومع األخذ يف االعتبار 
التي  األخرية  الرصاعات  من  املكتسبة  املعركة  تجربة 
شارك فيها الجيش الفرنيس، فإن MMP هو استجابة 
القدرات  حيث  من  عنها  التعبري  تم  التي  للمطالب 
الضيقة،  األماكن  من  النار  إطالق  وهي:  املطلوبة، 

»وأطلق وانَس«، وإعادة التوجيه أثناء الطريان ».
يف اآلونة األخرية، وافق وزراء دفاع االتحاد األورويب 
ضمن  البرص(  خط  وراء  )ما   EUPOS مرشوع  عىل 
قامئة من 17 مرشوًعا دفاعيًا املنوي تنفيذها يف إطار 
نظام  ومرشوع   .)PESCO( الدائم  الهيكيل  التعاون 
BLOS األورويب الذي اقرتحته فرنسا بدعم من بلجيكا 

من  يستفيد  صواريخ  نظام  مرشوع  أول  هو  وقربص 
إطار التعاون الجديد هذا.

من  عائلة  تطوير  إىل   EU BLOS يهدف مرشوع
املنتجات  من  املجموعة  وهذه   .BLOS صواريخ 
الصواريخ MMP سوف تكون  التي تستند إىل نظام 
توفر  التي  األوروبية  الصناعة  سيطرة  تحت  بالكامل 
االستقاللية التامة لالستخدام، وأمن التوريد والتطورات 
املستقبلية، لصالح 25 دولة عضو يف املنظمة. وسرتكز 
إحدى األولويات األوىل لهذا املرشوع عىل تحديد مبدأ 
به.  املرتبطة  العمليات  ومفاهيم  األورويب  االستخدام 
ناٍد  أمام إنشاء  الطريق  املرشوع  هذا  ميهد  وسوف 
إمكانات  تطوير  عىل  سيعمل  للمستخدمني  أورويب 
عمليات  حيث  من   MMP صواريخ  لنظام  النمو 
مع  تكاملها  حيث  من  وكذلك  الصواريخ،  تطوير 

مجموعة واسعة من منصات األرض والجو.
.07-A07 يف املوقف MBDA تفضلوا بزيارة

MBDA تسلط الضوء على نظام MMP الصاروخي

Elettronica توفر أنظمة وحلول الحرب اإللكترونية
تتخصص مجموعة Elettronica Group يف مجال 
تقنيات الحرب اإللكرتونية منذ أكرث من 60 عاًما، 
االسرتاتيجية  املراقبة  قدرات  بتوفري  قامت  حيث 
املضادة  التشويش  وإجراءات  الذايت  والدفاع 
والجوية  البحرية  لالستخدامات  اإللكرتونية 
 28 يف  والحكومات  املسلحة  للقوات  واألرضية 

دولة.
 Elettronica رشكة  من  املجموعة  وتتألف 
الحرب  قدرات  يف  الرائدة  الرئييس،  املقر   ،S.p.A
 ،Elettronica GmbH و  بكاملها،  اإللكرتونية 
العامل يف مجال حلول األمن  فرع الرشكة األملاين 
الحرب  يف  املتخصصة    CY4GATE و  الداخيل، 
اإلنرتنت.  شبكة  عرب  واالستخبارات  اإللكرتونية 
مجموعة   Elettronica منتجات  خط  ويغطي 
واسعة من حلول وأنظمة الحرب اإللكرتونية، بدًءا 
من األنظمة الفردية املستقلة إىل األنظمة املدمجة 
املتطورة  التقنيات  بني  تجمع  التي  املتكاملة، 

القابلة  املفتوحة  والبُنى  الرشكة  مقر  يف  املنتجة 
عمالئها  مع  الرشكة  وتعمل  والتطوير.  للتعديل 
ولديها  واالستقاللية،  الذايت  االكتفاء  ضامن  عىل 
مع  الناجح  الدويل  بالتعاون  حافل  قوي  سجل 
مزودي  مع  وكذلك  للمنصات،  املصنِّعة  الرشكات 
معقدة  برامج  يف  واملتكاملة  اإللكرتونية  األنظمة 
 ،Eurofighter Typhoon طائرات  مثل  وصعبة 
ومروحيات   ،FREMM و   Horizon وفرقاطات 
لسالح    Baynunahوطرادات   ،NH90 Helo
 AW101 ومروحيات  اإلمارات،  بدولة  البحرية 

.Mirage 2000  و  AMX ومقاتالت ،Helo
وملواجهة التعقيد املتزايد يف بيئات التهديدات، 
مرشوعها  خالل  من   ،Elettronica رشكة  تقوم 
 -  Expert System مع   CY4Gate املشرتك 
الرشكة الرائدة يف الحوسبة الداللية - بتوفري أنظمة 
و   Cyber   Intelligence السيربانية  االستخبارات 
مع   ،Electronic  Warfare اإللكرتونية  الحرب 

منظاًم  تحلياًل  تقدم  التي  الحلول  من  مجموعة 
البيانات  وتدفقات  لة  ك لهي وشاماًل  ورسيًعا  فائًقا 
االلكرتونية  تخبارات  االس نظام  من   املنظمة  غري 
االتصاالت  ات  ر استخبا نظام  إىل   ELINT
واملفتوحة  السرتاتيجية  ا  / التكتيكية   COMINT
االستخبارات  مات  معلو و   ،OSINT املصدر 
البيانات  وتحليل   ،Humint االفرتاضية  البرشية 
وكلها  وصهرها،  البيانات  عن  ب  والتنقي الوصفية، 
مدمجة يف التطبيقات اإللكرتونية الدفاعية السلبية 
 CY4GATE األعامل يتم صنع منوذج  والنشطة. 
وطنية  تصنيع  سلسلة  عىل  كز  وير إيطاليا،  يف 
األبحاث  مراكز  ومتيز  خربات  ع  م للرشكة  تابعة 
تضم  الناشئة.  اإليطالية  والرشكات  والتكنولوجيا 
 Elettronica GmbH رشكة  ا  أيًض املجموعة 
بالقرب  مكنهايم،  يف  أملانية  وهي رشكة  األملانية، 
معالجة  وإنتاج  تصميم  يف  خصصة  مت بون،  من 
إشارات الحرب اإللكرتونية وحلول األمن الداخيل.
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بقلم: أحمد محمد األستاد
المركز اإلستشاري االستراتيجي للدراسات 

االقتصادية والمستقبلية

»آيدكس« أبوظبي 
2019: 25 عامًا 
في صناعة األمن 
والسالم والتنمية

الخدمة،  ثاليث  دفاعي  معرض  مجرد  اليوم،  أيدكس  معرض  يعد  مل 
يلتقي فيه كبار املصنعني واملعنيني بشؤون األمن والدفاع، بل صار 
اتجاهات  وتحديد  املستقبل،  لصناعة  واسعة  عاملية  منصة  اليوم 
مساراته واسرتاتيجياته، وخاصة، أنه استطاع خالل »25« عاما، منذ 
كربيات  باستقطاب  وحظي  إليه،  العامل  أنظار  جذب  عىل  انطالقه، 
الرشكات العاملية الرائدة يف الصناعات الدفاعية واألمنية، ومكَّن من 
الثنائية  االسرتاتيجية  الرشاكات  خلق  عىل  قامئة  إيجابية  بيئة  خلق 

املتعددة األطراف بني مختلف الدول املشاركة فيه.

الدفاعية  الصناعات  مجال  يف  التقليدية  املفاهيم  أيدكس  غري  لقد 
للتنمية والتطوير، ومالزمة لهام، وأخرج  اليوم، رافدا  التي أصبحت 
جديدة  أفاق  إىل  املحدود،  محيطها  من  الدفاعية  الصناعات  سوق 
جديدة  استثامرات  جذب  يف  ساهم  بدوره  وهذا  والتطوير،  للنمو 
كالسابق  الدفاعية،  الصناعات  تعد  ذلك،مل  عن  فضالً  القطاع،  لهذا 
بالتسليح وحسب،  املرتبطة  التقليدي  النمطي  املفهوم  عىل  تقترص 
بل تطورت لتشمل نطاقاً أوسع، ومجاالت أكرث تنوعا، وشملت حلوال 
وأنظمة تكنولوجية ولوجستية متعددة، واليوم يفتخر أيدكس، بأنه 
متيز، خالل هذه الدورة تحديداً، بإستقطاب نحو 1310 رشكات من 
62 دولة، مقارنة مع 1235 رشكة من 57 دولة يف دورة العام 2017، 
حيث أبرمت فيه صفقات متنوعة بقيمة تزيد عن 19.7 مليار درهم، 
وهو ما يشري إىل ما ميثله هذا املعرض، من أهمية إقتصادية، وكحدث 

عاملي غري مسبوق البتة.

الدفاعية  الصناعات  تنمية  تطوير  يف  شك،  بال  أيدكس،  ساهم  لقد 
بالصناعات  ودفع  العامليني،  املصنعني  بني  التنافس  فعزز  واألمنية، 
وقدرتها  كفاءتها  إىل  لرتتقي  االقليمي،  املستوى  عىل  الدفاعية، 
التنافسية، بإتجاه العاملية، وأعطى خيارات تكنلوجية واسعة للدول 
الشفافية  من  كبري  بقدر  واألنظمة،  الحلول  من  يناسبها  مبا  كافة 
األكرب عاملياً هذا  العالية. من جانب آخر، كان أليدكس، يف نسخته 
ليس  والفعاليات  املعارض  صناعة  تطوير  يف  الكبري  الفضل  العام، 
عرب  أيدكس،  تجربة  حققته  ما  وبفضل  أيضاً،  إقليميا  ولكن  محليا 
أصبح هناك  فقد  متقدمة،  مثيالته يف دول  اليوم،  يضاهي  تجربته، 
اهتامم عاملي كبري باالستثامر يف هذا القطاع، وهو ما انعكس عىل منو 
هذا القطاع الصناعي والتنموي، األمر الذي خفف من حدة التباطؤ 

الذي يعاين منه االقتصاد العاملي.

BAE System رشكة متخصصة يف الدفاع والطريان واألمن، وهي تعمل مع رشكائها وعمالئها 
يف الرشق األوسط لتزويدهم بوسائل الحامية، وعن حضور الرشكة يف معرض آيدكس 2019، 
كشف جوليان دونالد، العضو املنتدب للرشكة مبنطقة الرشق األوسط إنهم سيقدمون عروضاً 

كثرية تربز قدرات الرشكة يف الرب والبحر والجو والفضاء السيرباين.
وقال جوليان إن من املنتجات التي القت نجاحاً يف معرض آيدكس املايض الصاروخ املوجه 
يف  يتم  وسوف  والدوار،  الثابت  الجناح  طائرات  يف  إدماجه  ميكن  الذي   APKWS بالليزر
دورة 2019 عرض التقنيات التي ميكن تزويد املنصات الحالية بها، مثل اإلجراءات املضادة 
 ،)The Advanced Threat Infrared Countermeasure )ATIRCM للتشويش املتقدمة
 ،)Common Missile Warning System )CMWS ونظام اإلنذار املشرتك ضد الصواريخ
وأنظمة العرض الرقمية املتطورة DLE Head Up Display التي ميكن تركيبها يف طائرات 
األجنحة الثابتة والدوارة عىل السواء، وسيتم الرتكيز عىل أداء طائرات 
القتالية  الطائرات  أكرث  تعد  التي   ،Eurofighter Typhoon
املتعددة األدوار تطوراً يف السوق، وعىل قدرات وإدماج 
املرحيل P1E إىل P3E، مع عرض  التعزيزات  برنامج 
واملستشعرات  الطريان  ألسلحة  املستمر  التطوير 
ضامن  يف  تسهم  التي  املعلومات  إدارة  وأنظمة 
تحقيق Typhoon ملتطلبات العمليات املستقبلية.

منذ  املاضيني  العامني  فرتة  إىل  جوليان  وأشار 
الرشكة  طورت  حيث  السابق،  آيدكس  معرض 
حلوالً  املنطقة  يف  وعمالئها  لرشكائها  لتقدم  تقنياتها 
العامني  أن  املتنوعة، موضحا  احتياجاتهم  تلبي  وقدرات 
املاضيني شهدا تزايدا باالهتامم بطائرات الرشكة ذات الجناح 
 Eurofighter Typhoon النفاثة  التدريب  طائرات  وهي  الثابت، 
املثىل من حيث  التدريب  التي تعترب طائرة   ،Hawk املنطقة و Hawk؛ حيث تختار دول 
انخفاض تكلفة تدريب الطيارين، وذلك لتحديث أساطيلها من النفاثات الرسيعة. وباإلضافة 
إىل الطائرات ذات األجنحة الثابتة، تزود الرشكة الدول بالنظم اإللكرتونية لحامية الطائرات 
والتجارية  العسكرية  الحلول  من  مجموعة  عالوة عىل  الصاروخية،  الهجامت  من  والسفن 

لقطاعي الطريان والدفاع.
وسوف تعرض الرشكة يف معرض »آيدكس 2019” عدة منتجات حققت فيها 

 M777 Ultra-lightweight النجاح مؤخراً، منها املدفع امليداين الخفيف
 APKWS semi-active laser والصاروخ املوجه بالليزر ،Howitzer
الثابت  الجناح  guided rocket الذي ميكن إدماجه بالطائرات ذات 
النظم  من  مبيعاتها  زيادة  الرشكة  تنوي  كام  سواء.  حد  عىل  والدوار 
اإللكرتونية يف الرشق األوسط، مع مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع 

الجوية واألرضية والبحرية.
دولة  يف   BAE Systems تدعمها  التي  التعليمية  الربامج  وحول 

مع  رشاكتهم  أن  جوليان  أوضح  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
 Strata »سرتاتا«  ورشكة  للتعليم  أبوظبي  مجلس 

برنامج  لتطبيق   )Manufacturing PJSC )Strata
»التحدي« The Make It Challenge بدولة اإلمارات 
كانت ناجحة، حيث كانت املنافسات املدرسية مصدر 
إلهام للطالب الستخدام مواهبهم يف مجاالت حيوية 
يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كام 
مىض  الذي  مبادلة  رشكة  مع  االمتياز  برنامج  ميثل 
عليه خمسة أعوام حتى اآلن مصدر فخر للرشكة، 
حيث يتم التدريب العميل للطالب اإلماراتيني يف 

منشآت تصنيع الطائرات النفاثة يف بريطانيا.

BAE تطور تقنيات التشويش 
واإلنذار المبكر
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تعرض رشكة » CAE » ، املتخصصة يف قطاع التدريب 
العسكري عىل الطريان، من خالل مشاركتها يف معرض 
وحلول  الطياريني  تدريب  برامج   ،2019 »أيدكس 
تنظيم  وحلول  طيار  بدون  الطائرات  عىل  التدريب 
التدريب عىل الطريان، حيث تقوم الرشكة يف كل عام 
- وعرب الطريان العسكري واملدين - بتدريب أكرث من 
 135,000 منهم  الطريان،  طواقم  أفراد  من   220,000

طيار.
أما يف قطاع الدفاع، فإن رشكة CAE تتوىل تجهيز 
إلنشاء  الالزمة  القدرات  بكافة  التدريبية  األنظمة 

وتقديم برنامج تدريبي شامل ومستدام.
وقال إيان بيل، نائب الرئيس واملدير العام ملنطقة 
برنامج  الهادي: »إن  الرشق األوسط -آسيا واملحيط 
شامل  حلف  ملنظمة  التابع  الطريان  عىل  التدريب 
األطليس )ناتو( يف كندا )NFTC( ، يعد أحد أفضل 
برامج التدريب العسكري للطيارين شهرًة يف العامل، 
صناعية  حكومية  رشاكة  خالل  من  تنفيذه  ويتم 
 ،CAE ورشكة  امللكية  الكندية  الجوية  القوات  بني 
املستقبيل،  الجيل  من  مقاتلني  طيارين  لتخريج 
حيث تدير CAE املرافق األساسية، بصفتها املقاول 
الدرايس  الفصل  وتوفر   ،NFTC لربنامج  الرئييس 
وتدعم  محاكاة،  جهاز  عىل  والتدريب  املدرسة  يف 
طائرات  من  أسطول  عىل  الحي  الطريان  تدريب 
 .Hawk و T-6 الرائدة من طراز املقاتلة  التدريب 
 ،2015 عام  يف   NFTC عىل   CAE حصول  وبعد 
عملت CAE بشكل وثيق مع القوات الجوية امللكية 
الكندية عىل مجموعة من املبادرات للمساعدة عىل 

تحسني جودة وكفاءة التدريب«؟
ومحاكيًا  أكادمييًا  تدريبًا  توفر   CAE أن   وأضاف 
ومبارًشا عىل الطريان، حيث تقوم يف البداية بتدريس 

مفاهيم ونظريات األنظمة الجوية بدون طيار ثم يتم 
 RQ-1E طائرة  عىل  خصيًصا  التدريب  إىل  االنتقال 

 .Predator

تعرض رشكة » iXblue«، املتخصصة يف مجال تصميم 
وتصنيع أحدث األجهزة املتخصصة يف املالحة وتحديد 

املواقع والتصويب لخدمة األسواق العسكرية. 
وتنفذ الرشكة عدة مشاريع تجارية يف أكرث من 40 
دولة، ونجحت يف بيع أكرث من 55,000 جريوسكوب 
 )FOG( البرصية  باأللياف  عاملة  كهربية(  )بوصلة 

عالية األداء يف جميع أنحاء العامل.
مجال  يف  رائدة  عاملية  رشكة   iXblue وأصبحت 
البحرية،  واملالحة  الربي  بالدفاع  الخاصة  املالحة 
تعزيز  أجل  من  الحارض  الوقت  يف  وتكثف جهودها 
بهدف  األوسط  الرشق  منطقة  وتواجدها يف  مكانتها 

تقديم املزيد من الدعم لعمالئها ورشكائها.
وتتمتع الرشكة بسمعة عاملية بفضل جودة تقنياتها 
العاملة  الكهربية(  )البوصلة  الجريوسكوب  مجال  يف 
 Fiber-Optic Gyroscope البرصية  باأللياف 

حيث  من  فريدة  مزايا  عدة  تؤمن  التي   ))FOG
السعر مقابل األداء والدقة وإمكانية االعتامد عليها.

من  متزايد  عدد  بثقة   iXblue رشكة  وتحظى 
جهودها  وتتابع  العسكرية،  والهيئات  املؤسسات 
املتواصلة من أجل زيادة االعتامدية والقدرة التنافسية 

لسلسة  Advans )Ursa, Lyra, Vega(. وقد أثبتت 
 )INS( ”الذايت بالقصور  العاملة  كافة أنظمة املالحة 
من  لسلسلة  تخضع  كام  القتالية  وقدرتها  كفاءتها 
تلبية  عىل  قدرتها  عن  فضال  امليدانية،  االختبارات 
)الربامج  الربية  التطبيقات  من  كبري  عدد  متطلبات 
املدفعية  قاذفات  مثل  التحديث(  وبرامج  الجديدة 
واآلليات املدرعة والتعبوية واألجهزة البرصية وأنظمة 

الرادار.
وتتميز سلسلة Advans Series بقوتها يف املناطق 
املحرومة من أنظمة املالحة الكونية باستخدام األقامر 
معلومات  تأمني  عىل  وقدرتها   )GNSS( الصناعية 
دقيقة ومتواصلة وميكن االعتامد عليها حول املواقع، 
العسكرية  العمليات  استمرار  يضمن  الذي  األمر 
مربع  داخل  املتواجدة  القوات  لكافة  بالنسبة 
العمليات. وقد جرى تصميم تلك السلسلة من أجل 
التعامل مع البيئات الصعبة مثل الصدمات الشديدة 

واالهتزازات والرمال والوحل واملطر.

CAE توفر تدريًبا أكاديمًيا ومحاكًيا على الطيران

iXblue تعرض أجهزة مالحية لخدمة األسواق العسكرية
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مدرعة »ربدان« 
الثمانية الدفع

تم تدشين مدرعة »ربدان« RABDAN في معرض 
 Al Jasoor »آيدكس 2017 من قبل شركة »الجسور

Heavy Vehicle Industry LLC، وهي مشروع مشترك 
بين شركة »هيفي فيكل اندستريز«، )المملوكة 

 « Otokar Land Systems »بالكامل »لتوازن«( و
  .)Otokar المملوكة بالكامل لشركة أوتوكار(

ومدرعة »ربدان«، Rabdan مركبة برمائية ذات دفع 
تكتيكية  مواصفات  ذات  الجديد،  الجيل  من  مثاين 
املستوى  عالية  حامية  املركبة  وتوفر  فائقة.  وتقنية 

للقوات وحامية تامة من العبوات الناسفة.
وزنها  خالل  من  ربدان،  مدرعة  تتميز  كذلك 
اإلجاميل الذي يصل إىل 30 طن، مبرونة عالية يف األداء 
ظل  ويف  الصعبة  الصحراوية  التضاريس  يف  والتنقل 
ظروف جوية قاسية. وعالوة عىل ذلك ، توفر املدرعة 

قدرات برمائية استثنائية بوزن قتايل.
تنقل  اختبارات  بعد  بنجاح  تأهيل ربدان  تم  وقد 
والطرق  املمهدة  الطرق  عىل  املدى  واسعة  وحركية 
عىل  وعالوة  الصيف.  فصل  يف  والصحراوية  الوعرة 
النار  إطالق  اختبار  يف  أيًضا  املدرعة  نجحت  ذلك، 

املكثف باإلضافة إىل تشغيلها بالوضعية الربمائية.
تتميز ربدان بحمولة عالية، وحجم داخيل واسع، 
لتلبية  والوزن  الحصانية  القدرة  زيادة  وإمكانية 

اإللكرتوين  النظام  ُصّمم  وقد  املتطلبات.  مختلف 
للتكيف  مفتوح  نظام  ذات  هندسة  ببنية  للمركبة 
القيادة  أنظمة  مثل  املهام  تجهيزات  مع  بسهولة 
واالستخبارات  والحواسيب  واالتصاالت  والسيطرة 
من  مختلفة  بأنواع  املدرعة  تجهيز  وميكن  وغريها. 
األبراج ترتاوح من محطات األسلحة ذات التحكم عن 
بعد، عيار 7.62 مم و 12.7 مم، إىل األبراج ذات العيار 

الثقيل املعّدة لشخصني.
وتتمتع ربدان بقدرة حامية عالية تتميز بالحامية 
والهيكل، وحامية شاملة  العجالت  األلغام تحت  ضد 
باإلضافة  قصرية،  مسافة  عىل  الناسفة  العبوات  ضد 
إىل كونها مجهزة بنظام الحامية من الحرائق وأسلحة 

الدمار الشامل.
وتسهم مرونة املدرعة العالية يف الحركة والتنقل يف 
متكينها من العمل يف تضاريس صعبة وظروف مناخية 
قاسية، ولكن ميكن تشغيلها أيًضا يف املناطق الحرضية 

لتلبية  مالمئة  املدرعة  تعد  كام  السالم.  حفظ  ومهام 
املستقبلية، مبا يف ذلك  التقنية والتكتيكية  املتطلبات 

الحامية والبنية واإللكرتونيات.
ما  حمل  عىل  القدرة  »ربدان«  مدرعة  متتلك  
والقائد  السائق  ذلك  يف  مبا  جندياً،   11 مجموعه 
والرامي، بربج من العيار الثقيل. وهي مجهزة مبحرك 
ديزل سعة 12.5 لرت، يولّد 600 حصان، ويقرتن بناقل 
القصوى  »ربدان«  رسعة  تصل  أن  وميكن  آيل.  حركة 
كم   700 ملسافة  ساعة   / كم   105 إإىل  الطريق  عىل 

كحد أقىص.
للمركبات،  املتسلسل  اإلنتاج  يف  حالياً  جاٍر  العمل 
ويجري بالفعل تصنيع الدفعات األولية وتسليمها إىل 

القوات املسلحة اإلماراتية.
أجريت اختبارات مكثفة للتنقل والسباحة وإطالق 
حيث  املركبات؛  من  دفعة  ألول  اإلمارات  يف  النار 

دخلت مدرعة »ربدان« الثامنية الدفع يف الخدمة.
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تعرض نظارات الرؤية الليلية ومناظير توجيه األسلحة
Technologies L3 ستيف أوبرايان، رئيس تطوير األعمال العالمية: لقد قامت شركة

 Technologies L3 تعرض شركة
المتخصصة في  تطوير وتصنيع 
أنظمة ومكونات الرؤية الليلية 

والكهروضوئية ، خالل مشاركتها 
في أيدكس 2019 برمجياتها 
 Widow™ Mission المبتكرة

Execution Software، ونظارات 
الرؤية الليلية ومناظير توجيه 

 MX األسلحة، ونماذج عدة من أبراج
Series- ™ الشهيرة على مستوى 
العالم. ومعدات لمراقبي الهجوم 
النهائي المشترك JTAC، وقدرات 

MUM-T ، وحلول االتصاالت عبر 
األقمار الصناعية ، ومنتجات الطيران 

وتقنيات العرض المتقدمة.

وقال ستيف أوبرايان، رئيس تطوير األعامل العاملية: 
لقد قامت رشكة L3 ، عىل مدى أكرث من أربعة عقود 
من الزمن، بإيجاد طيارين وفنيني خرباء لدعم عمليات 
نظام األسلحة F-16 للقوات الجوية األمريكية، وفازت 
عىل  املحاكاة  بأنظمة  تدريب  لربنامج  بعقد  الرشكة 
طائرات F-16، يسعدنا تقديم حلول تدريبية شاملة 
الكامل  الجوي  االستعداد  تدعم  عاملية  مبستويات 

كمقاول رئييس.
وأضاف: ستتاح الفرصة لحلفائنا الدوليني لالستفادة 
من خربتنا يف دولهم، وسوف نبني كذلك عىل رشاكتنا 
الطويلة األمد مع سالح الجو، ونتطلع إىل كوننا املزود 
لسنوات   F-16 التدريب  وخدمات  ألنظمة  الرئييس 

عديدة قادمة.
وتابع بالقول: نحن فخورون بجائزتنا األخرية بتزويد 
 USSOCOM األمريكية  الخاصة  القوات  قيادة 
مثبتة  القريبة ومكربات  للمسافات  الرماية  مبوجهات 
 .Miniature Aiming System-Day Optics لنظام
عاًما بني  استمرت 17  استمراًرا لعالقة  الجائزة  ومتثل 

.EOTech قيادة القوات الخاصة األمريكية و
وأشار إىل ن  L3 تعترب رشكة أصلية ومؤهلة لتصنيع 
نستخدم  ونحن  الليلية،  بالرؤية  التصوير  تكنولوجيا 
والدمج  الصور  ومكثفات  الحرارية  التقنيات  أحدث 
من  متكن  التي  املنتجات  من  كبرية  مجموعة  لتوفري 
الجوية  النهار والليل ويف األحوال  األداء األمثل خالل 

واملوثوقية  بالجودة   L3 تلتزم  وبالطبع،  املعاكسة. 
ودعم جميع أنظمتنا امليدانية.

واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  أنظمة  وحول 
واالتصاالت والشبكات واألنظمة اإللكرتونية، أيها أكرث 
أهمية للرشق األوسط وملاذا، قال ستيف أوبرايان هذه 
السوق،  يف  رائدة  فيها رشكة   L3 تعترب  مجاالت  كلها 
التقنيات  أحدث  يف  االستثامر  يف  مستمرون  ونحن 
التي يسعى  القدرات  لتقديم مجموعة من  املتطورة 
إليها حلفاؤنا يف الرشق األوسط، ونرى أن عمالءنا يف 
املنطقة مهتمون باملنتجات واألنظمة القابلة للتوسع 
مهامنا  وبنظم  التكلفة،  حيث  من  الفعالية  وذات 
 Air King تشكيالت  مثل  جواً،  املحمولة  الخاصة 
350ER SPYDR أو G550، وأنظمة مهام الطائرات 
 AT-802L Longsword الهجومية الخفيفة، لتشمل
™ الخاصة بنا، وحلول تنشيط وتعديل الجودة الخاصة 
بنا من أجل C-130 فام دون إىل أصغر حجم، ومعظم 
يلجأ  حيث  املتاحة،  األداء  عالية  االستشعار  أجهزة 
العمالء يف هذه املنطقة إىل L3 لحل متطلبات املهام 

األكرث رصامة.
ولفت إىل أنه  عىل مدى السنوات العرش املاضية، 
كان لدينا مكتب رسمي للرشكة يف املنطقة وموظفون 
ذوو خربة لدعم وجودنا هنا، وتوجد لرشكة L3 العديد 
من الفرص يف منطقة الرشق األوسط لدعم متطلبات 

العمالء، وهي تتامىش جيًدا مع خططنا للنمو.

نتطلع إلى كوننا المزود 
الرئيسي ألنظمة 

 16-F وخدمات التدريب
لسنوات عديدة قادمة
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تحويل اإلمارات إلى مركز اقليمي لتوزيع قطع غيار الطائرات
PAL Aerospace LLC كيث ستودلي، الرئيس التنفيذي لشركة

 PAL Aerospace Services Aircraft اعلنت رشكة
 )Maintenance LLC )PAL Aerospace LLC
اسرتاتيجية مع Team JAS مبدينة  إقامة رشاكة  عن 
 Regionalو األمريكية  فلوريدا  بوالية  جاكسوفيل 
One يف ميامي بنفس الوالية، لتوزيع قطع الغيار يف 
هذه  تأيت  حيث  املنطقة،  دول  وبقية  اإلمارات  دولة 
 PAL الرشاكة االسرتاتيجية بالتزامن مع تدشني »مركز
مبطار  الحرة  املنطقة  بداخل  الغيار«  قطع  لتوزيع 

أبوظبي الدويل.
الغيار«  قطع  لتوزيع   PAL »مركز  ويستهدف 
الغيار  لقطع  الفني  الدعم  تقديم  األوىل  املرحلة  يف 
الخاصة بطائرات Twin Otter و Dash-8 وغريهام 
من الطائرات العسكرية األخرى ذوات األجنحة الثابتة 
عىل  املركز  عن  املسئولة  الجهات  وتعكف  والدوارة. 
اجراء توسعة للمركز، بحيث يكون قادرا عىل تغطية 
عىل  سيحتوي  أنه  كام  واملدنية،  التجارية  السوقني 

ورش فنية متخصصة.
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  ستوديل،  كيث  ورصح 
PAL Aerospace LLC.، بأن »هذه الخطة الجديدة 
ولتكرس  لعمالئها،  أساسيا  مطلبا  لتلبي  تأيت  للرشكة، 
اإلمارات  دولة  يف  أنشطتنا  بتطوير  والتزامها  حرصها 

ومنطقة الخليج العريب عموما«.
ومجموعة   PAL Aerospace LLC رشكة  وتتبع 
 Regional و   Team JAS و   PAL رشكات 
 Exchange Income رشكات  مجموعة   One
Corporation )EIC( التي تعترب رشكة كندية عامة 
ومالكة عدة رشكات رائدة يف مجال الطريان والفضاء 

والتصنيع.
الذي  املتميز  الجغرايف  املوقع  أن  الخرباء  ويرى 
لتحويل  مثاليا  موقعا  يعترب  اإلمارات  دولة  به  تتمتع 

إقليمي  مركز  إىل  الغيار«  قطع  لتوزيع   PAL »مركز 
الدعم  خدمات  وتقديم  الغيار  قطع  لبيع  رئييس 
والطريان  الفضاء  خدمات  يف  التوسع  ومع  الفني. 
»مركز  تحويل  فإن  والطويل،  املتوسط  املديني  عىل 
رئييس  إقليمي  مركز  إىل  الغيار«  قطع  لتوزيع   PAL
األنشطة  يعزز  أن  شأنه  من  اللوجستية  لإلمدادات 
ستعمل  كام  تقدميها.  سيتم  التي  املحلية  والخدمات 
 PAL تلك الخطة االسرتاتيجية عىل تعزيز مكانة رشكة
 Aerospace Services Aircraft Maintenance
LLC )PAL Aerospace LLC( يف املنطقة باعتبارها 
رشكة وطنية إماراتية، األمر الذي سيساهم يف تعزيز 
الفضاء  مجال  يف  اإلمارات  وشعب  الوطني  االقتصاد 

والدفاع.
 PAL Aerospace رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 Services Aircraft Maintenance LLC )PAL
مدينة  مقرها  إماراتية  رشكة   )Aerospace LLC
أبوظبي التي تخطط، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة 
رشكات PAL، للعمل يف مجال أنظمة الطريان والفضاء 
التعديالت  وإدخال  الهندسية  التصميامت  عمل  مثل 
وتقديم  العمليات  وتنفيذ  الدمج  عمليات  وإجراء 

الدعم الفني وتدريب األطقم الجوية. 

مركز PAL لتوزيع قطع 
الغيار يستهدف في 

المرحلة األولى تقديم 
الدعم الفني لقطع 

الغيار الخاصة بطائرات 
8-Dash و Twin Otter
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لدولة  املتنامية  القدرات  تؤكد  جديدة  خطوة  يف 
كشفت  العسكرية،  الصناعات  مجال  يف  اإلمارات 
بتصنيع  املتخصصة  اإلماراتية  للسيارات«  »منر  رشكة 
اآلليات العسكرية خالل مشاركتها يف معرض ومؤمتر 
العسكرية  آلياتها  أحدث  عن   2019 آيدكس  الدفاع 
تأدية  والقادرة عىل  املهام  متعددة   »447A عجبان«
أدوار عسكرية مختلفة، مام يوفر مستويات عالية من 

الحامية ومرونة الحركة.
مبواصفات  التكتيكية،  العسكرية  اآللية  وتتميز 
تتسع لسبعة  إذ  املتوفرة حالياً،  اآلليات  مختلفة عن 
ميكن  كام  مدرعة،  كابينة  عىل  وتحتوي  أفراد، 
استخدامها من قبل كل من فرق االستجابة التكتيكية، 
الشغب،  ومكافحة  واالستطالع،  الحدود  وحرس 

والقوات الخاصة.
اآللية وفق نظم هندسية مبواصفات  وتم تصميم 
اآللية  توفر  كام  املختلفة،  املهام  لتأدية  عسكرية 
القذائف  ضد  الحامية  من  مختلفة  مستويات 
تعليق  بنظام  اآللية  تتميز  كام  الناسفة،  والعبوات 
والتوازن يف هيكلها مام  الثبات  مستقل مسؤول عن 

يوفر مرونة يف القيادة يف مختلف التضاريس.
منر  لرشكة  العام  املدير  املنصوري  عيل  واعرب 
أن   : وقال  الجديد،  باملرشوع  سعادة  عن  للسيارات، 
قوية  آلية عسكرية  إنتاج  قدرتها عىل  أثبتت  الرشكة 
شك  ال  ومام  الظروف،  كافة  يف  املناورة  عىل  قادرة 
نوعية  إضافة  يُشكل   447A عجبان  إطالق  أن  فيه 

ملنتجات الرشكة، إذ تنفرد اآللية الجديدة بقدرة فائقة 
والتضاريس  املناخية  األجواء  مختلف  يف  األداء  عىل 

الجغرافية مبا يلبي متطلبات العمليات العسكرية«. 
وأضاف املنصوري: »إن هذا الطراز الجديد من فئة 
ملجموعتنا  نُضيفه  الذي  الرباعي  الدفع  ذات  عجبان 
اليوم ينتقل بنا من مرحلة تصنيع اآلليات العسكرية 
مرحلة  إىل  أفراد  األربعة  ذات  واملتوسطة  الخفيفة 
من  أكرب  لعدد  تتسع  أعىل  مبواصفات  آليات  تصنيع 
يف  استثنائية«، موضحاً  وتتمتع مبزايا وقدرات  األفراد 

الوقت نفسه بأن اآللية توفر أماكن لجلوس 5 أفراد 
باإلضافة إىل مقعدي السائق والقائد، كام تحتوي عىل 
وزجاج  والخروج،  الدخول  عملية  لتسهيل  أبواب   4

أمامي ونوافذ مبواصفات حامية عالية.
ومن أهم ميزات آلية »عجبان447A« هي قدرتها 
العسكرية  للعمليات  مختلفة  احتياجات  تلبية  عىل 
عرب تكامل عمل أجهزتها ونظمها الداخلية مع منصة 
يف  تأثري  أي  دون  من  وذلك  املستوى،  عالية  دفاعية 

مزايا الحامية أو املساحة الداخلية يف اآللية.

تصميمها  يف  »رايثيون«  رادارت  ترتكز 
اإلبتكار،  من  عاماً   60 لـ  ميتد  إرث  إىل 
وينترش ما يفوق الـ30 منها يف 8 مناطق 
بأذىك  اليوم  تزويدها  ومع  عمليات،  
خطوة  الرادارات  هذه  تشكل  التقنيات، 
الرامية  املستقبلية  الرؤية  تحقيق  نحو 
الوظائف  متعددة  الرادارات  تطوير  إىل 
بصورة مستمرة، والتي مبقدورها التفكري 
واتخاذ  والتعلم  بعضها  مع  والتواصل 
مدير  فريارو،  إيلني  وقالت  القرارات. 
رشكة  يف  املتطورة  والتكنولوجيا  األبحاث 

تستبدل  »عندما  املتكاملة«:  الدفاع  ألنظمة  »رايثيون 
واحدة  مبنظومة  حربية  سفينة  عىل  منظومات  عدة 
للطاقة،  متعددة الوظائف أصغر حجامً وأقل استهالكاً 
ستكون قد عززت من القدرة الكلية للسفينة وأوجدت 

مساحة تتسع للتقنيات الحديثة األخرى”
وأضافت أن هنالك سعيا دامئا لتطوير تقنيات أكرث 
املستخدمة  الرادارات  يف  جلياً  يظهر  ما  وهو  تقدماً، 
مستعرضة  الحربية،  والطائرات  الصواريخ  العرتاض 

أبرز التحديثات يف هذا املجال وهو الجيل القادم من 
منظومة »باتريوت« املتطورة والذي ميتلك تكنولوجيا 
ونظام  درجة؛   360 مجال  ضمن  الرصد  عىل  تساعد 
الجديد  األمريكية  البحرية  رادار  وهو   ،AN/SPY-6
القابل للتطوير والذي ميكن تجميعه بأشكال مختلفة؛ 
الدفاع  الذي يوجه نظام   ،AN/TPY-2 وكذلك رادار
عىل  العمل  ويجري   THAAD البالستي  الصاروخي 
تطويره حالياً. وأشارت إىل أن من التحديثات األخرى 

التي  الغاليوم،  نيرتيد  تكنولوجيا  أيضاً 
تعزز طاقة الرادار وقدرته عىل البحث، 
وتقنية مصفوفة املسح اإللكرتوين النشط 
كشف  عىل  القدرة  تعزز   :)AESA(
األهداف واإلستهداف والتعقب، وتقنية 
 :)DREX( مرسل/محفز ذبذبات رقمي
وكشف  الثبات،  مستويات  يعزز 
موجية  أشكال  ويستخدم  األهداف، 
الشعاعي  التكوين  وبرمجيات  متقدمة، 
الرقمي: متنح الرادار القدرة عىل التعامل 
مع عدة مهام يف الوقت ذاته، فضال عن 
األمن  تقنيات  أحدث  تقدم  التي    C5ITM خدمات
السيرباين للكثري من الرادارات عرب إطار قيادة وتحكم 
عىل  تعمل  »رايثيون«  رادارات  أن  وذكرت  متقدم. 
توسيع نطاق الطيف الرتددي مع القيام بالعديد من 
الطريان يف  بحركة  التحكم  األخرى، مبا يف ذلك  املهام 
ولكن  الصواريخ.  واعرتاض  ومراقبة  الكربى،  املطارات 
اليوم، باتت التكنولوجيا التي تدعم أجهزة االستشعار 

هذه متصلًة بطرق جديدة.

»نمر للسيارات« تطلق آلية »عجبان 447A« المتطورة متعددة المهام

رادارات »رايثيون« ذكية وأقل استهالكا للطاقة  
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الشركة تعتبر احدى 
كبيرى الشركات الرائدة 

في مجال توريد أجهزة 
االستشعار لمهام 
المراقبة واألمن، 

والقدرة على »الكشف 
والحماية«

تعتبر أنظمة الحماية 
وأجهزة الرؤية البصرية 

من أفضل المبيعات لدينا

HENSOLDT ستيفان مولر رئيس قسم المبيعات العالمية لمنطقة الشرق األوسط لدى شركة

حلول رائدة في مجال »الكشف والحماية«

وفرت شركة 
HENSOLDT عبر 

منصتها المشاركة في 
معرض »ايدكس 2019«، 

حزمة من المعدات الحيوية 
واالجهزة المخصصة لمهام 

العربات المدرعة PUMA و 
LEOPARD، فضاًل عن عرضها 

عدد من المنصات الخاصة 
بالطائرات المقاتلة F-16 و 

Eurofighter و Gripen و 
.Rafale

ستيفان  قدم  الوطن«  »درع  مجلة  مع  مقابلة  ويف 
الرشق  ملنطقة  العاملية  املبيعات  قسم  رئيس  مولر، 
لدى رشكة HENSOLDT ملحة عن حلول  األوسط 
مسلطاً  االستشعار،  أجهزة  مجال  يف  الرائدة  الرشكة 
الضوء عىل اهم املشاريع املشرتكة التي تنفذها عىل 

مستوي دول الرشق األوسط.
بناء  عيل  تعمل   HENSOLDT رشكة  أن  وقال: 
عدد  تراث  عىل  البناء  من خالل  املتطورة  منظومتها 
من الرشكات التي سبقتها يف هذا املجال، موضحاً يف 
الوقت نفسه بان الرشكة تعترب احدى كبريى الرشكات 
الرائدة يف مجال توريد أجهزة االستشعار ملهام املراقبة 

واألمن، والقدرة عىل »الكشف والحامية«.
خاصة  تعاون  اسرتاتيجية  نتبع  نحن   : واضاف 
بالفعل  ونجري  املنطقة،  يف  بالصناعات  يتعلق  فيام 

من  العديد  مع  متقدمة  مناقشات 
أرى  وأنا  والسعودية،  اإلماراتية  الرشكات 
إمكانات واعدة جداً يف هذا التعاون! ومبا 
أننا نعمل بالفعل عىل هذا النحو يف العديد 
أو  الهند  املثال يف  من املشاريع - عىل سبيل 
كوريا أو تركيا - فإن لدينا الخربة الالزمة لجعل 

مثل هذا التعاون مفيداً لكال الجانبني.
منذ  املنطقة  يف  العمالء  مع  نعمل  نحن  وأضاف: 
القوات  هم  املنطقه  يف  الرئيسيون  وعمالؤنا  عقود، 
املسلحة، لكننا نقدم الدعم أيًضا للسلطات الحكومية 
املحلية يف العديد من املجاالت، مشرياً إىل أن الرشكة 
واألرضية  الجوية  املراقبة  رادارات  بتوريد  قامت 
أنظمة  تعترب  كام  اإللكرتوين،  الذكاء  إىل  باإلضافة 
الحامية وأجهزة الرؤية البرصية من »أفضل املبيعات 

لدينا. 
حيوية  معدات  نوفر  فإننا  ذلك،  عىل  وعالوة 
 ،  LEOPARD و   PUMA املدرعة  املركبات  ملهام 
البحرية  الفئة 212 و 209، وسفينة  والغواصات من 
القتال  سفن  نوع  من   »Freedom« األمريكية 
الساحيل Littoral Combat Ship والسفن الحربية 
التابعة للبحرية األملانية من طراز K130 والفرقاطات 
هة للرمي  من نوع F125. كام تم اختيار مناظرينا املوجِّ
املستقبل«  »جندي  لربنامج  الليلية  الرؤية  وبرصيات 

.»Infanterist der Zukunft« األملاين
العمالء يف  احتياجات  للتطورات يف  رؤيتها  وحول 
عاٍل  مبستوى  عمالؤنا  يتمتع  قال:  األوسط،  الرشق 
جًدا من املعرفة التقنية والتشغيلية، ويتطلب نهجهم 
جيداً،  محددة  رضورة  نظام  كل  يلبي  أن  العاملي 
يف  ترتكز  الفعلية  االحتياجات  إن  أقول  أن  وأستطيع 
املتطلبات التشغيلية الجديدة وكذلك القدرة التقنية 

ورضورة أن تكون فعالة من حيث التكلفة.
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صممت شركة الصناعات 
 Nexter العسكرية الفرنسية

نظام المدفعية »سيزار« الثماني 
الدفع، وهو عبارة عن نسخة 

محدثة من مدفع الهاون 
Caesar  المدولب الذاتي الحركة 

السداسي الدفع باستخدام 
مدفع من عيار 52/155

ويف شهر مارس عام 2017 فازت رشكة Nexter بعقد 
اللوجستية  واإلمدادات  العسكرية  املشرتيات  »هيئة 
 Danish Defence Acquisition and الدمنركية« 
 15 لتوريد   )Logistics Organization )DALO
نظام مدفعية من طراز CAESAR الثامين الدفع )مع 
إمكانية إضافة 6 أنظمة أخرى كخيار مطروح( للجيش 
الدمنريك يك تحل محل مدافع الهاون ال 32 األمريكية 

من طراز M109A3 الذاتية الدفع.
املحمول فوق شاحنة مجهز  املدفعية هذا  ونظام 
مبدفع هاون عيار mm/L52 155 القادر عىل توجيه 
املدفعية  نظام  ولدى  مبارشة.  وغري  مبارشة  نريان 
»سيزار« الثامين الدفع نظام تلقيم آيل للذخرية جديد 
متاما، وميكن تشغيله بواسطة 3-2 أفراد، ويصل معدل 

نريانه إىل ست طلقات يف الدقيقة كحد أقىص.
الدفع  الثامين  »سيزار«  املدفعية  نظام  ويتميز 

القياسية  الذخرية  أنواع  كافة  إطالق  عىل  بقدرته 
عيار  من  األطليس  شامل  حلف  قبل  من  املحددة 
العادية   HE-FRAG الطلقات  مثل  ملليمرتا   155
وطلقات  الصواريخ،  مبساعدة  تتم  التي  والطلقات 
للدبابات  املضادة  الصغرية  بالقتابل  املجهزة  الحمولة 
 fragmentation bomblets التشظية  قنابل  أو 
 illumination الكاشفة والطلقات  الدخان  وطلقات 
rounds. كام يتميز النظام بقدرته عىل إطالق القنابل 
املوجهة الدقيقة BONUS  أو SPACIDO املضادة 
ذكيتني  قنبلتني  األوىل  القنابل  وتحمل  للدبابات، 
 34 إىل  مداهام  ويصل  للدبابات  مضادتني  صغريتني 
كيلومرتا، أما الحد األقىص ملدى النريان فيصل إىل 42 
مبساعدة   HE-FRAG قذائف  باستخدام  كيلومرتا 
الصواريخ والقذيفة VLAP التي يصل مداها إىل 55 

كيلومرتا. ويصل مدى النريان املبارشة إىل كيلومرتين.
»سيزار«  املدفعية  نظام  يتميز  ذلك،  عىل  عالوة 
»الصدمة  بأسلوب  الرمي  عىل  بقدرته  الدفع  الثامين 
 Multiple-Round الطلقات«  املتعددة  املتزامنة 
إطالق  وميكنه   ،)Simultaneous Impact )MRSI
من  القذائف  لتمكني  مختلفني  اتجاهني  يف  قذيفتني 
الوصول إىل أهدافها يف نفس الوقت. ويستطيع نظام 
واحد للمدفعية الوصول إىل هدفه دون استخدام أي 
الرمي  أسلوب  أثبت  وقد  متعددة.  تحذيرية  قذائف 

هذا فعاليته بدرجة كبرية.
الدفع  الثامين  »سيزار«  املدفعية  نظام  يتميز  كام 
بقرص فرتات تشغيله وعدم تشغيله، وميكن استخدامه 

 shoot-and-scoot االنطالق«  ثم  »الرمي  مهام  يف 
بطاريات  جانب  من  نريان  أي  لتجنب   missions
املذكور  النظام  أن  تقارير  وذكرت  املعادية.  املدفعية 
يحتاج إىل 60 ثانية فقط لتجهيزه لعملية اإلطالق أو 
ملغادرة موقع الرمي. وخالل دقيقتني يستطيع النظام 
عالوة  الرمي.  موقع  مغادرة  ثم  طلقات  إطالق ست 
الثامين  عىل ذلك، ميكن نقل نظام املدفعية »سيزار« 
طراز  من  عسكرية  نقل  طائرة  منت  عىل  جوا  الدفع 
 Boeing C17 Globemaster أو Airbus A400M

Ilyushin Il-76 أو III
الهاون  مدفع  بنرش  الفرنسية  القوات  قامت  وقد 
الدفع  السدايس  الحركة  الذايت  املدولب    Caesar
باستمرار  العسكرية  العمليات  ملليمرتا يف  عيار 155 
منذ دخوله الخدمة يف عام 2009، سواء يف لبنان أو 
أفغانستان أو مايل أو العراق. وقد لقي النظام قبوال 
تحقيق  عىل  قادر  نظام  أفضل  لكونه  واسعا  عامليا 
املعادلة الصعبة بني بساطة املدفعية املقطورة وخفة 
البقاء  علىى  وقدرته  الذايت  الدفع  ذي  النظام  حركة 

والصمود.
املرونة  متكامال شديد  املذكور حال  النظام  ويؤمن 
قليل التكلفة ومن السهل نرشه من أجل تقديم الدعم 
املتناهية  بدقته  النظام  يتميز  وال  املبارش.  النرياين 
فحسب، بل وقلة تكاليف صيانته إىل أدىن حد. هذا 
وقد تعاقدت خمس دول مختلفة عىل رشاء أكرث من 

.CAESAR 300 نظاما من أنظمة

نظام المدفعية »سيزار« الثماني الدفع يلبي كافة 
متطلبات المهام
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االسرتاتيجية  التوجهات  أهم  أحد  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  يف  االستثامر  يشكل 
مردود  من  الصناعات  هذه  متثله  ملا  ليس  عقود  منذ  اإلمارات  دولة  تتبناها  التي 
تنموي يواكب تطلعات الدولة ملرحلة ما بعد عرص النفط فقط وإمنا ملا تنطوي عليه 
هذه الصناعات من قيمة سياسية واسرتاتيجية كبرية باعتبارها ركيزة حيوية للسيادة 
ومصالحها  الوطني  أمنها  عىل  وتحافظ  السيايس  القرار  استقاللية  تعزز  الوطنية 

االسرتاتيجية العليا. 
يف  الدولية  الساحة  عىل  نفسها  الوطنية  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  وفرضت 
يف  لالنخراط  تؤهلها  كبرية  تنافسية  ميزات  متتلك  وباتت  املاضية  القليلة  السنوات 
مرحلة أكرث تطورا، سواء لجهة الدخول يف إنتاج نوعيات جديدة من األسلحة واملعدات 

أو الوصول إىل أسواق جديدة لعرض منتجاتها التي تتسم بالجودة والتنافسية. 
وتناول الكاتب يوسف جمعة يوسف الحداد يف كتابه بعنوان 
الشاملة  القوة  منظور  من  اإلمارات  يف  الدفاعية  »الصناعات 
القوة  وعنارص  الدفاعية  الصناعات  بني  العالقة  أوجه  للدولة« 

أبعادها  يف  اإلمارات  لدولة  الشاملة 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
والتكنولوجية  واالسرتاتيجية  واألمنية 
الصناعات  أن  اعتبار  عىل  والبرشية، 
واضح  تجسيد  هي  واألمنية  الدفاعية 
موارد  من  به  تتمتع  وما  الدولة،  لقوة 
دفاعية  صناعة  بناء  لها  تتيح  وقدرات 
املستمر،  والتطور  باالستدامة  تتسم 
التي  الخارجية  السياسية  ظل  يف 
به  تتسم  وما  اإلمارات،  دولة  تتبناها 
يتيح  ذلك  كل  وفاعلية،  مصداقية  من 
و  الدفاعية  للصناعات  مهام  فرصا 
مع  الرشاكات  تعزيز  خالل  من  األمنية 
يف  والتجارب  الخربات  صاحبة  الدول 
عملية  أن  كام  الحيوي،  القطاع  هذا 
بالصناعات  الخاصة  التكنولوجيا  نقل 
تنعكس  توطينها  والعمل عىل  الدفاعية 

إيجابيا عىل القطاعات األخرى كافة. 
وأكد أن القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات قدمت الدعم الكبري للصناعات الدفاعية 
وعملت عىل تطويرها يك تكون قادرة عىل املنافسة عىل الصعيد العاملي وذلك من 
املسلحة  القوات  تطوير  فلسفة  الدفاعية ضمن  للصناعات  الشاملة  رؤيتها  منطلق 

ولطبيعة دورها يف تعزيز مرتكزات القوة الشاملة لدولة اإلمارات. 
وأشار إىل ريادة دولة اإلمارات يف تنظيم املعارض الدفاعية واألمنية حيث نظمت 
الدولة أهم املعارض مثل » آيدكس« وديب الدويل للطريان ومعرض الدفاع البحري 
 « املحاكاة والتدريب  املأهولة » يومكس« ومعرض  األنظمة غري  نافدكس ومعرض 
سيمتكس« وما تنطوى عليه هذه املعارض من أهمية دفاعية وسياسية واقتصادية 
بالنسبة لدولة اإلمارات. وسلط يوسف الحداد يف كتابه الضوء عىل طبيعة الصناعات 
الدفاعية املركبة التي تعد من القطاعات التي تتطلب توافر مقومات عديدة ال تتوافر 
يف كثري من الدول النامية، خاصة فيام يتعلق بكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 

والعمل عىل توطينها، وبناء قاعدة من الكوادر املواطنة املؤهلة لالنخراط يف هذه 
الصناعات، فضال عن رضورة توافر منظومة متقدمة من مراكز البحوث العلمية التي 

تواكب التطور يف هذه الصناعات. 
وأكد أن هناك عالقة طردية إيجابية بني التطور الذي تشهده دولة اإلمارات يف 
مختلف املجاالت »التعليم، التنمية البرشية، البحث العلمي- التكنولوجيا املتقدمة« 
الدولة  حققت  فكلام  والعسكرية،  الدفاعية  الصناعات  تحققه  الذي  التطور  وبني 
الدفاعية  الصناعات  عىل  إيجايب  بشكل  انعكس  املجاالت  هذه  من  أي  يف  إنجازا 
الصناعات  تحققه  التطور  بني  إيجابية  طردية  عالقة  هناك  أن  كام   , والعسكرية 
»العسكرية  املختلفة  أبعادها  يف  لإلمارات  الشاملة  القوة  منحنى  وتزايد  الدفاعية 

والسياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية والبرشية والتكنولوجية”. 
يرتكز  التي  األسس  من  العديد  هناك  أن  وأوضح 
باإلضافة  األمنية  و  الدفاعية  الصناعات  مفهوم  عليها 
وسياسيا  وأمنيا  عسكريا  تحققها  التي  العوائد  إىل 
التجارب  بعض  إىل  اإلشارة  مع  وتكنولوجيا  واقتصاديا 
العربية واإلقليمية الصاعد يف هذه الصناعات باعتبارها 
تعكس التوجه املتنامي عىل الصعيد الدويل لالستثامر يف 

الصناعات الدفاعية. 
الصناعات  بها  مرت  التي  املراحل  أهم  وتناول 
الدفاعية بداية من الهيئة العربية للتصنيع يف سبعينيات 
الخليج  دول  بعض  مع  بالتعاون  ومرورا  املايض  القرن 
من  متطورة  قاعدة  لبناء  املستقل  بالتوجه  وانتهاء 
الكامل  التصنيع  إىل مرحلة  الدفاعية وصوال  الصناعات 

من خالل املنافسة يف األسواق العاملية. 
وزارة  به  تقوم  الذي  الدور  طبيعة  الكاتب  وحلل 
اإلمارات  ومجلس  االقتصادي  التوازن  ومجلس  الدفاع 
الدفاعية،  الصناعات  تطوير  يف   » الدفاعية  للرشكات 
فضال عن املؤسسات األخرى الداعمة لهذه الصناعات، ويف 
الذكاء االصطناعي،  العلمي، ووزارة  العايل والبحث  التعليم  مقدمتها مؤسسات 
املواتية  البيئة  توفري  يف  رئييس  بدور  جميعا  يساهموا  االقتصاد،الذين  ووزارة 
لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك القطاع الخاص الذي تسعى الدولة إىل تعزيز 

دوره يف هذه الصناعات االسرتاتيجية. 
وأشار إىل أهم املقومات التي ترتكز عليها الصناعات الدفاعية يف دولة اإلمارات، 
والقطاعات الرئيسية لهذه الصناعات، سواء فيام يتعلق بصناعة الطائرات واألسلحة 
والذخائر، أو أنظمة الجنود، أو صناعة اإللكرتونيات وتقنية املعلومات واالتصاالت، أو 
صناعة اآلليات الربية وصناعة السفن واألنظمة البحرية وصناعة الفضاء، والتي تشري 
يف مجملها إىل أن دولة اإلمارات بدأت مرحلة جديدة يف مسرية التقدم الحضاري، 

كون هذه القطاعات تعتمد عىل التكنولوجيا الدقيقة والعلوم املتقدمة. 
وأكد الكاتب يوسف الحداد أن عوائد االستثامر يف الصناعات الدفاعية عسكريا، 
وأمنيا، وسياسيا، واقتصاديا، وتكنولوجيا، وبرشيا، وانعكاس ذلك عىل القوة الشاملة 
لدولة اإلمارات مشريا إىل أن دولة اإلمارات متتلك كل املقومات: الجغرافية، والبرشية، 
إقليميا  مركزا  منها  تجعل  والتي  والتقنية،  والعلمية،  والترشيعية،  والتنظيمية، 

للصناعات الدفاعية املتطورة يف املنطقة خالل السنوات املقبلة.

الصناعات الدفاعية واألمنية اإلماراتية 
مرحلة جديدة

في مسيرة التقدم الحضاري


