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تتمة الصفقات

االستثمار

 16.869مليار درهم قيمة صفقات «أيدكس»
و«نافدكس»  2019خالل ثالثة أيام
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أعلن العميد ركن محمد خميس الحساين ،املتحدث الرسمي ملعرض
“آيدكس” عن توقيع صفقات بقيمة  4مليارات و 878مليونا و756
الفا و 832درهم خالل اليوم الثالث من فعاليات معريض “أيدكس”
و“نافدكس”  ،2019توزعت عىل  8رشكات دولية و 20رشكة محلية ،لتصل
قيمة الصفقات املربمة خالل ثالثة أيام إىل حوايل 16.869مليار درهم.
وأضاف :ان القيمة اإلجاملية للصفقات املربمة مع الرشكات الخارجية
يف اليوم الثالث ،بلغت  514,872,738درهم ،تضمنت التعاقد مع
مركز امللك عبدالله من اململكة األردنية الهاشمية ،بقيمة 64,652,329
درهم ،والتعاقد مع رشكة  Environment Tectonicsاألمريكية ،بقيمة
 53,993,100درهم ،والتعاقد مع رشكة  Digital Globeincاألمريكية ،بقيمة
152,501,123درهم ،والتعاقد مع رشكة  Camber Corporationاألمريكية،
بقيمة 5,500,244درهم ،إىل جانب التعاقد مع رشكة & Global Industrial
 Defence Solutionالباكستانية ،بقيمة  60,874,893درهم.
كام تم التعاقد مع رشكة  Joint Stock Companyالروسية ،بقيمة
 57,900,049درهم ،والتعاقد مع رشكة “ثالس” الفرنسية ،بقيمة
 93,740,000درهم ،باإلضافة إىل التعاقد مع رشكة  Fnss Savunmaالرتكية
بقيمة  25,711,000درهم .ولفت العقيد الركن بحري فهد نارص الذهيل،
املتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري “ نافدكس” ،أن قيمة العقود
املوقعة مع الرشكات املحلية وصلت إىل ما يقارب  4,363,884,094درهم،
شملت التعاقد مع رشكة الفهد ،لرتكيب أنظمة أمنية وتقسيمه إىل قسمني
األول لصالح حرس الرئاسة بقيمة  4,979,000درهم ،والثاين لصالح القيادة
العامة للقوات املسلحة بقيمة  1,995,000درهم ،والتعاقد مع رشكة الجابر،
بقيمة 24,000,00درهم ،والتعاقد مع رشكة الفتان ،بقيمة 14,870,730
درهم ،والتعاقد مع رشكة املسعود ،بقيمة  18,000,000درهم ،إىل جانب
التعاقد مع رشكة الرميثي ،بقيمة  30,000,000درهم .كام تضمنت الصفقات
التعاقد مع رشكة أطلس ،بقيمة 4,782,191درهم ،والتعاقد مع رشكة IGG
لتوفري قطع غيار ،بقيمة  270,000,000درهم ،والتعاقد مع الرشكة ذاتها
لرشاء كامريات حرارية ،بقيمة  28,525,200درهم ،والتعاقد مع رشكة Renk
 ،UAEبقيمة  90,000,000درهم ،والتعاقد مع رشكة ،Central & Motors
بقيمة  20,000,000درهم .ومع رشكة كراكال ،بقيمة  29,930,000درهم،
والتعاقد مع رشكة درويش بن أحمد ،بقيمة  70,000,000درهم ،والتعاقد مع
رشكة  ،Emirates General Transportبقيمة  56,000,000درهم ،والتعاقد
مع رشكة االتحاد لبناء السفن ،بقيمة  60,000,000درهم .وتم التعاقد مع
رشكة  ،AL HAMRA Tradingبقيمة  26,460,636درهم ،ومع رشكة Star
 ،Satelliteبقيمة  34,893,500درهم ،ورشكة ،AL Jassor Heavy Vehicle
بقيمة  2,428,657,820درهم ،ومع رشكة  ،Knowledge Pointبقيمة
 105,891,232درهم ،والتعاقد مع رشكة خالد فرج ،بقيمة 85,410,000
درهم ،والتعاقد مع رشكة اعتامد ،بقيمة  949,988,785درهم.

في الصناعات
الدفاعية....
بقلم:

المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير

هناك اجامع بني الخرباء عىل أن االستثامر يف الصناعات الدفاعية ينطوي عىل
عوائد بالغة األهمية عىل الصعد كافة ،الدفاعية واألمنية والسياسية واالقتصادية
واالسرتاتيجية ،بالنظر إىل أن الصناعات الدفاعية تسهم يف تعزيز القوات املسلحة،
التي تعد أهم مقومات القوة الشاملة للدولة .ولهذا فإن الدول التي تستثمر يف
الصناعات الدفاعية والعسكرية تحقق العوائد أو املزايا منها :تعزيز األمن الوطني
الشامل ،ودعم االسرتاتيجية الدفاعية للدولة ،واملردود السيايس واالسرتاتيجي،
واملردود االقتصادي.
وتعد الصناعات الدفاعية أهم أدوات التنويع الصناعي وخلق القيمة
املضافة لالقتصاد القومي ،وذلك من خالل إيجاد فرص عمل أكرب عن طريق
تخصيص موارد الدولة يف بناء بنية تحتية أساسية الستيعاب وتشغيل أعداد كبرية
من القوى العاملة مبؤهالت تعليمية منخفضة ،بدالً من االعتامد عىل االسترياد،
واالستفادة من الخامات املحلية املتوفرة بكرثة ،وخاصة التي ال تحتاج صناعات
وسيطة.
تزداد أهمية الصناعات الدفاعية إذا أضيفت لها الصناعات الفضائية التي طورتها
بعض الدول حقيقة لضامن التفوق العسكري أو اللحاق بالدول املتقدمة عسكرياً.
وتشري دراسات عديدة إىل أن اإلنفاق العسكري يف تطوير التكنولوجيا ميكن أن
يؤدي بدورة يف حال استخدام التكنولوجيا يف القطاعات املدنية إىل تطور االقتصاد
ومنوه ،والدليل عىل ذلك أن قطاعات مثل اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلوماتية واملحرك
الصاروخي وغريها ،وهي كلها اخرتاعات ظهرت بداية يف القطاع العسكري ،ثم
انتقلت إىل القطاعات املدنية يف مراحل الحقة ،كام تسهم الصناعات الدفاعية يف
تطوير البني التحتية ،من وسائل اتصاالت ومواصالت وما شابة.
yas.adc@gmail.com
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محمد بن زايد يلتقي عددا من رؤساء الوفود
ووزراء الدفاع المشاركين في«آيدكس»
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،عددا من رؤساء
الوفود ووزراء الدفاع يف مركز أبوظبي الوطني
للمعارض الذين يزورون البالد حاليا للمشاركة
يف فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
"آيدكس ." 2019
فقد التقى سموه  -كال عىل حده  -معايل
الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء
جمهورية غينيا ومعايل زبيدة جالل وزيرة
اإلنتاج الحريب بجمهورية باكستان اإلسالمية
ومعايل رومان غولوفشينكو رئيس الهيئة
الحكومية للصناعات العسكرية بجمهورية
بيالروسيا.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان بالضيوف وتبادل معهم األحاديث
حول عالقات الصداقة والتعاون القامئة بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة وبلدانهم خاصة
فيام يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.
وتم خالل اللقاءات تبادل األحاديث حول
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس" وما
يتضمنه من عروض ولقاءات وفعاليات متنوعة
وملتقى لألفكار وتبادل الخربات والتجارب
لكربى رشكات ومصانع السالح والدفاع العاملية.

سيف بن زايد يزور أجنحة شركات وطنية وعالمية في «آيدكس»

واصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم جوالته يف
معرض الدفاع الدويل "آيدكس " 2019يف يومه الثالث
وشملت الزيارة عددا من أجنحة الرشكات الوطنية

والعاملية املشاركة يف املعرض .وتوقف سموه عند عدد
من هذه األجنحة واطلع فيها عىل أهم ما تعرضه
من مختلف أنواع األسلحة الربية واألنظمة الدفاعية
وغريها من الصناعات التقنية بجانب التقنيات الذكية

واالخرتاعات املبتكرة يف مجاالت التصنيع العسكري،
واستمع سموه لرشح من القامئني عىل هذه األجنحة
حول أحدث النظم اإللكرتونية الذكية ،واملعدات والنظم
الدفاعية التي تدخل فيها تقنيات الذكاء االصطناعي.
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«صندوق تنمية القطاعات الدفاعية» يوقع
اتفاقية بقيمة  193مليون درهم مع «هالكون»
وقع صندوق تنمية القطاعات الدفاعية واألمنية
التابع ملجلس التوازن االقتصادي “توازن” اتفاقية
متويل لتجهيز خطوط أإلنتاج مع رشكة “هالكون
سيستيمز” املتخصصة يف إنتاج منظومة توجيه ذكية
للقنابل والتابعة ملجموعة ياس القابضة يف أبوظبي
بحيث يصل إجاميل التمويل واالستثامر إىل 193
مليون درهم.
وقع االتفاقية خالل معرض الدفاع الدويل “آيدكس
 “ 2019كل من عبد الله الحوار املدير التنفيذي
الستثامرات التكنولوجيا االسرتاتيجية يف صندوق تنمية
القطاعات الدفاعية واألمنية وسعيد املنصوري الرئيس
التنفيذي لرشكة هالكون سيستيمز بحضور عبدالله
نارص الجعربي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية
القطاعات الدفاعية واألمنية ومطر عيل الرميثي رئيس
مجلس إدارة مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية
وعدد من املسؤولني من الجهات املعنية.
وتتضمن املرحلة األوىل من االتفاقية تجهيز خطوط
اإلنتاج وتعزيز القدرات الحالية لرشكة “هالكون” ما
ميكنها من تلبية متطلبات السوق املحلية والعاملية.
ويبحث الطرفان إمكانية تقديم استثامر مبارش
لتطوير وتصنيع منظومة توجيه ذكية للقنابل “”P4
وذلك يف مقابل الحصول عىل حقوق امللكية الفكرية..
وتستخدم مجموعة التوجيه نظام  GNSSوشبه
الليزر النشط للتأكد من دقتها عىل قنابل الطائرات
طراز  MK 84 “2000رطل” .وقال سعادة طارق عبد
الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن
االقتصادي إن مجلس التوازن االقتصادي حريص عىل
دعم استثامرات الرشكات املحلية يف مجال التقنيات
الحديثة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات الدولة
االسرتاتيجية .وأوضح أن مجلس التوازن االقتصادي
يسعى من خالل صندوق تنمية القطاعات الدفاعية
واألمنية للعب دور أسايس يف جعل أبوظبي مركزا
إقليميا رائدا يف مجال تصنيع وتطوير التقنيات
االسرتاتيجية مبختلف أنواعها ومستوياتها مؤكدا
ثقته برشكة هالكون وقدرتها عىل تطوير التقنيات
املستهدفة خالل املرحلة املقبلة.
من جانبه قال سعيد املنصوري الرئيس التنفيذي
لرشكة هالكون سيستيمز إن التعاون مع صندوق
تنمية القطاعات الدفاعية واألمنية سيساهم يف تعزيز
قدرات هالكون التصنيعية وكفاءتها يف تطوير تقنيات
متقدمة مملوكة بالكامل للرشكة لترسيع عمليات
اإلنتاج وزيادة تنافسيتها وسيسهم يف تحسني وتطوير
خط إنتاجنا الجديد الذي بدأناه يف عام  2017والذي
ينتج مجموعة التوجيه املتطورة “ ..“ Desert Sting
ونتطلع قدما أن يدعم مبلغ االستثامر رفع كفاءة خط
اإلنتاج القائم واالرتقاء به ملواكبة التطورات الجديدة.

جعل أبوظبي مركزا
إقليميا رائدا في مجال
تصنيع وتطوير التقنيات
االستراتيجية بمختلف
أنواعها
تستهدف تعزيز
القدرات الحالية لشركة
«هالكون»
تعكس االتفاقية آليتين
رئيسيتين للصندوق وهما
التمويل واالستثمار في
التطوير التكنولوجي

وتوقع االنتهاء من مرشوع تطوير وتصنيع منظومة
توجيه ذكية للصواريخ الذكية خالل السنوات الثالث
املقبلة مؤكدا أن الرشكة لديها خربات وكفاءات قادرة
عىل إنجاز املرشوع وفق املعايري واملواصفات املطلوبة.
من جانبه قال عبد الله الحوار املدير التنفيذي
الستثامرات التكنولوجيا االسرتاتيجية يف صندوق تنمية
القطاعات الدفاعية واألمنية أن هذا املرشوع هو
الثاين للصندوق ضمن محور استثامرات التكنولوجيا
االسرتاتيجية موضحا أن الصندوق لديه معايري
واشرتاطات خاصة يجب توفرها بالرشكات التي ميكنها
أن تستفيد من خدمات الصندوق.

متويل

وأضاف “يدعم الصندوق الرشكات الصغرية واملتوسطة
بعدة طرق وتعكس االتفاقية آليتني رئيسيتني
للصندوق وهام التمويل واالستثامر يف التطوير
التكنولوجي حيث يوفر بذلك للرشكات الصغرية
واملتوسطة القدرة عىل توسيع العمليات وتطوير
الكوادر والقدرات.
وقال “ ينبع دعم الصندوق للرشكات الصغرية
واملتوسطة من التزامه بدعم ومتكني قطاع الدفاع
واألمن واملساهمة يف النمو والتنوع االقتصادي”.
يشار إىل أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية
واألمنية يعد أحد املحركات الرئيسية النوعية ملجلس
التوازن االقتصادي الذي يهدف إىل تعزيز أداء الرشكات
الوطنية الخاصة العاملة يف القطاعات الدفاعية
واألمنية ومتكينها من املساهمة يف بناء اقتصاد وطني
متنوع ومستدام ..كام سيكون للصندوق دور حيوي
ومهم يف تلبية احتياجات الدولة الفنية والتقنية وذلك
عرب ما يوفره من حلول مبتكرة ملواجهة التحديات
الحالية واملستقبلية.
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البواردي يستقبل كبار ضيوف المعرض ويقوم بجولة تفقدية
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع يف مكتبه يف معرض الدفاع الدويل
«آيدكس » ..كال عىل حدة معايل زبيدة جالل وزيرة
التسليح الحريب يف الحكومة الباكستانية و معايل
محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحريب
بجمهورية مرص العربية و معايل غونزالو مونيوز
اربوليدا نائب وزير الدفاع الكولومبي و معايل أسد
الله خالد وزير الدفاع األفغاين و معايل ماريا أحمد
ديدي وزيرة الدفاع لدى جمهورية املالديف و معايل
بريدراغ بوسكوفيتش وزير الدفاع يف الجبل األسود
و معايل لوبومري ميتنار وزير الدفاع التشييك بحضور
سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
وقد رحب معاليه خالل اللقاءات واستعراض عالقات
التعاون التي تربط بني دولة االمارات و دول الضيوف
كام تم بحث عالقات الصداقة والتعاون التي تجمع
تلك البلدان مع االمارات وسبل دعمها وتطويرها من
أجل تحقيق املصالح املشرتكة.
كام قام معاليه بجولة تفقدية شملت عددا ً من
أجنحة الرشكات الدولية التي تقدم آخر ابتكاراتها
وصناعتها وإنتاجها من األنظمة الدفاعية والعسكرية.
كام زار البواردي جناح تقنية علم لالستثامر
الصناعي السعودي ،والرشكة السعودية للصناعات
العسكرية ،وهيئة التصنيع الحريب يف جناح السودان.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي مسؤوال
عسكريا أستراليا

قائد القوات الجوية يستقبل
عددا من ضيوف «آيدكس»

استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع يف معرض آيدكس 2019
بأبوظبي السيد دافيد جونتسون مستشار التصدير للدفاع األسرتايل.
وبحث الجانبان خالل اللقاء أوجه التعاون الدفاعي بني اإلمارات وأسرتاليا ،كام وقع
سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة عبدالله عبدالعايل الحميدان
األمني العام ملؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانيّة عىل مذكرة تفاهم مع مؤسسة
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة بشأن تنفيذ مرشوع العالج
التخصيص.

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية
والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض "آيدكس  "2019كالً عىل حدة سعادة البريتو
جويتريز الرئيس التنفيذي لرشكة ايرباص وسعادة كورت اوف هاكان لرئيس
التنفيذي لرشكة ساب وسعادة ياتا رئيس رشكة نيمجارد الصينية وسعادة
اللواء مساهيتو جوتو نائب مدير االدارة مشاريع النظم الجوية اليابانية.
تم خالل اللقاءات استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من املواضيع
العسكرية املشرتكة.
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رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عددا من ضيوف «آيدكس»

استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف
معرض الدفاع الدويل «ايدكس  »2019كال عىل
حدة معايل دافيد جونستون مستشار التصدير
العسكري االسرتايل والفريق فرينيك كوروم رئيس
هيئة االركان العامة للقوات املسلحة املجرية
والفريق نيوتاون دي امليديا نائب رئيس هيئة

العمليات ممثل رئيس األركان الربازييل واللواء
بحري مصطفى العلمي مفتش القوات البحرية
امللكية باملغرب والدكتور محمد سعيد العصار
وزير الدولة لالنتاج الحريب بجمهورية مرص العربية
والعقيد يوسف اجهاد رئيس هيئة األركان العامة
للجيش الوطني للتنمية يف جزر القمر.
جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون

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

قائد القوات البحرية يستقبل عددا
من ضيوف معرض آيدكس

نائب قائد القوات البرية يستقبل
نظيره الماليزي

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد
القوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس كال عىل حدة الفريق اول
بحري اور نغزيب شودوري قائد البحرية البنغالديشية و الفريق الكساندرو مريسو
قائد القوات البحرية الرومانية و العميد الركن بحري عيد عبدالله مانع قائد املركز
البحري املوحد يف البحرين .وتم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار ضباط
القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من
املواضيع العسكرية املشرتكة.

استقبل العميد الركن سعيد راشد الشحي نائب قائد القوات الربية
مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل «آيدكس « الفريق  1 /داتو رسي
بنجليام حاج احمد نووي قائد القوات الربية املاليزية.
وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون التي تربط بني دولة
اإلمارات العربية املتحدة ودولة ماليزيا والسبل الكفيلة بتطويرها
وتنميتها مبا تخدم البلدين.
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قائد قوات البرية يتفقد أجنحة معرض «آيدكس »2019

قام سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن
العامري قائد القوات الربية بجولة يف معرض ومؤمتر

الدفاع الدويل” آيدكس  .”2019وزار خاللها سعادة اللواء
قائد القوات الربية عددا من األجنحة املشاركة يف فعالية

املعرض واطلع عىل أحدث ما توصلت إلية التكنولوجيا
والتقنيات يف املنظومة العسكرية املستقبلية.

لطيفة محمد تبدع في ايدكس برسومات فاقت الخيال
الفن والرسم تواجد يف معرض ايدكس وكان جامل
جامل اللوحة واملهارة بجانب ما يعرضه ايدكس من
اسلحة ومعدات عسكرية مختلفة اضاف نوع من
الجامل ...هذا ما أبرزته الفنانة لطيفة محمد يف
املكان املخصص لها رسمت بريشتها صورا للمغفور
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس
الدولة ،وصور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ،وصور لصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وقد أضفت ريشة الفنانة عىل أعاملها ملسات
جاملية تعرب عن قدرتها عىل إظهار التفاصيل الدقيقة
واملعربة يف خطوط التظليل التي استخدمت باألسود
واألبيض ،وأيضاً بعض الوجوه امللونة .فنانة تتقن
برباعة تحديد النسب والخطوط وكأنها متزج يف اللوحة
ما بني دقة فن العامرة واإلبداع بفن البورتريه .وقالت
الفنانه «إنه الحب الذي يعانق تراب وطني بأطرافه
املرتامية ...حب االعرتاف بالجميل الذي يطوق أعناقنا
إليك ...يا من وهبتني األمان ...أنت ميناء ترسو عليه

سفينتي ألتزود مبا أحتاج .حسبي أن أبوح لك عرب
هذه اللوحات بعبارات الحب ،لعل الريح تحملها
فتصلك ،نعم إين متيمنة بك.»...
وأشارت إىل أن الهدف الذي دفعها للتواجد يف
ايدكس تعبري عن حبي لدولتي والشيوخ وما قدموه
لتنمية اإلمارات وعزة شعبها ،وهي أشياء عظيمة
جعلت بالدنا يف مصاف الدول العاملية».

وحول طريقة رسمها تقول« :فن الرسم بالنسبة
يل هواية ،ويف أعاميل أتبع املدرسة الواقعية ،وأهتم
بالصور القدمية النادرة ،رغم ذلك أرسم التفاصيل
التي توضح مالمح الوجه بدقة ،بحيث تكون يل بصمة
خاصة ألنني أتبع أسلوبا خاصا يب يف مزج األلوان
بشكل يناسب العمل وحتى األبيض واألسود أظلل مبا
ينسجم مع الرؤية املناسبة».
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مسؤولون أكدوا أهمية االتفاق الدولي على أخالقيات

«الذكاء االصطناعي» يرسم مستقبل الصناعة العسكرية
أكد مختصون ومسؤولون يف رشكات محلية وعاملية،
متخصصة يف مجال التصنيع العسكري ،خالل
مشاركتهم ،يف معريض « أيدكس» و»نافدكس» ،2019
أن مستقبل الصناعة العسكرية ،سيشهد تحوالت
كبرية ،يف املستقبل القريب ،بزيادة االعتامد عىل
الذكاء االصطناعي ،والتقنيات الحديثة واالبتكارات،
التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدوا أهمية وضع ترشيعات دولية موحدة
لتنظيم استخدام الذكاء االصطناعي ،ووضع آليات
لتعطيل أنظمة الذكاء االصطناعي يف حال ترصفها
بشكل خاطئ ،يف إطار مواجهة تحديات االبتكار
التكنولوجي.
وقالت باسكال سوريس نائب الرئيس التنفيذي
لشؤون التنمية الدولية يف رشكة «تاليس»« ،تلتزم رشكة
’تاليس» مبقرتحات الحكومة الفرنسية عىل املستوى
العاملي .وتعمل عىل ابتكار وتطوير تقنيات الذكاء
االصطناعي املستدامة واملجازة والقابلة للتوضيح،
والتي تضع اإلنسان وحاجاته يف صلب اهتاممها».
وأضافت أن «الرشكة يعمل لديها  200من
املختصني يف مجال الذكاء االصطناعي ،ولديها خطة
لزيادة هذا العدد إىل  400مهندس ،خالل الفرتة
املقبلة» ،الفتة إىل «أنها حريصة عىل مواكبة توجهات
دولة اإلمارات يف تشجيع استخدام التقنيات الحديثة
والذكاء االصطناعي يف منتجاتها».
ولفتت إىل أن « الرشكة لديها
اسرتاتيجية واضحة يف استخدام
الذكاء االصطناعي ،يف مجاالت
الدفاع والطريان والنقل
واألمن والفضاء ،ومهتمة
جدا ،بالتكنولوجيا الرقمية
وحلول الذكاء االصطناعي،
وتقوم برشح لوغاريتامتها،
وتعمل عىل استخدامها مبا
يحافظ عىل األمن وسالمة
املستخدمني».

أهمية

وتوقعت سوريس «أن يدخل الذكاء االصطناعي
يف كافة القطاعات العسكرية واملدنية يف املستقبل
القريب» ،مؤكدة أهمية أن نستعد لهذه املرحلة يف
قطاع الدفاع والصناعة العسكرية وكذلك يف ما كل هو
مدين ،لكن من األهمية أن تتفق األرسة الدولية عىل
مجموعة من املبادئ واألخالق العامة عىل استخدام
الذكاء ،وهي قضية مهمة وحديث الساعة يف العامل»،
مؤكدة أن رشكة «تاليس متابعة جيدا لهذا املوضوع
وستطبق ما سيتم االتفاق عليه بني األرسة الدولية».
وأكدت إن الرشكة تستثمر يف الذكاء االصطناعي

باسكال سوريس نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التنمية
الدولية يف رشكة «تاليس»

وتوفري حلول يف مجال الدفاع
والنقل والطريان واألمن والفضاء،
والتكنولوجيا الرقمية .وعرضت
رشكات متخصصة يف التصنيع
العسكري ،معدات وأنظمة
ذكية اعتمدت يف تطويرها
وتصميمها عىل الذكاء
االصطناعي ،والقيادة الذاتية
من دون االستعانة بالعنرص
البرشي .وعرضت رشكة هاريس
أحدث روبوت آيل مطور للمرة
األوىل رسعته  6كلم ومهمته الكشف عن
املتفجرات ويلبي املتطلبات امللحة للمهام املدمية
والعسكرية مبا يف ذلك التخلص من املواد الخطرة.
وطورت رشكة «رايثيون ألنظمة الدفاع
املتكاملة» ،رادارات ذكية متعددة الوظائف
مبقدورها البحث والتعقب وكشف األهداف،
باستخدام أشكال موجية متقدمة ،وبرمجيات
التكوين الشعاعي الرقمي ،حيث متنح الرادار
القدرة عىل التعامل مع عدة مهام يف الوقت ذاته،
فضال عن خدمات  C5ITMالتي تقدم أحدث
تقنيات األمن السيرباين للكثري من الرادارات عرب
إطار قيادة وتحكم متقدم.

وقالت إيلني فريارو ،مدير األبحاث والتكنولوجيا
املتطورة يف الرشكة إن «هناك سعيا دامئا لتطوير
تقنيات أكرث تقدماً ،وهو ما يظهر جلياً يف الرادارات
املستخدمة العرتاض الصواريخ والطائرات الحربية»،
مستعرضة أبرز التحديثات يف هذا املجال وهو الجيل
القادم من منظومة «باتريوت» املتطورة والذي
ميتلك تكنولوجيا تساعد عىل الرصد ضمن مجال 360
درجة».

تحديات

وأشارت إىل أن من «التحديثات األخرى أيضاً
تكنولوجيا «نيرتيد الغاليوم» ،التي تعزز طاقة الرادار
وقدرته عىل البحث ،وتقنية مصفوفة املسح اإللكرتوين
النشط التي تعزز القدرة عىل كشف األهداف
واالستهداف والتعقب باستخدام أشكال موجية
متقدمة ،وبرمجيات التكوين الشعاعي الرقمي ،حيث
متنح الرادار القدرة عىل التعامل مع عدة مهام يف
الوقت ذاته».
أعلنت لوكهيد مارتن ،الرشكة األمريكية املتخصصة
يف قطاعي األمن والتكنولوجيا  ،إىل جانب كل من
رشكة «ديل للدفاع»  ،ورشكة «ساب» ،عن نظام
«فالكون» ألسلحة الدفاع الجوي بصفته الحل األمثل
للدفاع الجوي املتوسط والقصري املدى للتصدي
للتهديدات الحالية واملستقبلية.
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اعتماد القابضة تعزز مشاركتها في فعاليات معرض آيدكس 2019
تشارك مجموعة اعتامد القابضة االماراتية – الرشكة
الرائدة يف الصناعات االمنية والدفاعية -يف فعاليات
معرض آيدكس  2019الذي يقام يف مركز أبوظبي
للمعارض.
أكد خالد عبيد آل عيل رئيس مجلس االدارة الرئيس
التنفيذي لرشكة اعتامد القابضة أن معرض آيدكس
 2019يعترب املنصة األهم الستعراض منتجات الرشكة
يف املجال الدفاعي ،موضحاً ان « اعتامد القابضة»
تعترب من الرشكات الرائدة يف مجال الدفاع واالمن.
وقال آل عيل يف ترصيح صحفي عىل هامش
مشاركة املجموعة يف املعرض »:نفخر مبشاركتنا يف
هذا معرض آيدكس  2019الذي يكتسب أهمية كبرية
عىل الصعيدين املحيل والدويل يف املجال الدفاعي،
واننا كرشكة نتعاون مع وزاريت الداخلية والدفاع
بالدولة ،ونعمل عىل تقديم وتوفري أفضل الخدمات
واملعدات التي من شانها تعزيز مكانة الدولة يف مجال
الصناعات االمنيه والدفاعية».
وأضاف رئيس مجلس االدارة الرئيس التنفيذي

ملجموعة اعتامد القابضة »:حرصنا عىل املشاركة
وعرض عدد من الصناعات االماراتية التي نقوم
بتصنيعها وتنفيذها ،ونركز عىل  3منتجات رئيسية
هي الطائرات بدون طيار التي تستخدم ألغراض
التدريب ،واالتصاالت املشفرة ،واستعراض منظومة
القيادة والسيطرة لتأمني الحدود واملنشآت الحيوية
واملدن” .وذكر آل عيل أن «اعتامد القابضة» حرصت

Who offers constructive simulation for
?training commanders and their staff
CAE offers the GlobalSim constructive simulation system for training
commanders and their staff, and is now developing a Joint Multinational
Simulation Centre (JMSC) for a Middle East customer.
Learn more about our integrated constructive simulation for command and
staff training by visiting CAE’s booth (01-A21) during IDEX.

تقدم رشكة  CAEنظام املحاكاة البناءة  Global Simلقادة التدريب وموظفيهم ،وتقوم
اآلن بتطوير مركز محاكاة مشرتك متعدد الجنسيات ألحد عمالئها يف الرشق األوسط.
ملعرفة املزيد حول نظام املحاكاة البناءة املتكامل لتدريب القادة واألفراد ،تفضّ لوا بزيارة جناح  CAEرقم )(01-A21

يف معرض آيدكس.

@CAE_Defence

CAE

@CAE_Defence

cae.com/defence-security

milsim@cae.com

Your worldwide
training partner
of choice

عىل املشاركة بشكل بارز الستعراض منتجاتها أمام
زوار وجمهور املعرض كونها منتجات اماراتية متطورة
تؤكد القدرة عىل التنافس واالبتكار والتطور الذي
بلغته الصناعات االماراتية .ويف ما يتعلق باملشاركة
الوطنية باملعرض ،أجاب آل عيل »:ان املشاركة
الوطنية تشهد ازديادا ً يف كل دورة ،وتحرص الرشكات
الوطنية عىل عرض صناعاتها ومنتجاتها املتطورة.
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ميليكتريا توقع عددا من االتفاقيات في «آيدكس»
وقعت رشكة ميليكرتيا ميدل إيست للكابالت ــ
إحدى الرشكات األعضاء يف مجلس اإلمارات للرشكات
الدفاعية عىل هامش معرض الدفاع الدويل "آيدكس
 "2019أربع اتفاقيات مع رشكات سعودية ويونانية
وفنلندية بهدف توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها
ونطاق توزيعها يف األسواق املحلية واإلقليمية.
فقد وقع تومي كاوكونني الرئيس التنفيذي لرشكة
ميليكرتيا ميدل إيست للكابالت اتفاقية مع رشكة
انرتاكوم اليونانية لتوريد أجهزة التواصل الداخيل يف
العربات والسيارات واآلليات العسكرية ضمن دارات
االتصال املغلقة .وأشار كاوكونني اىل أن الرشكة وقعت
اتفاقية مع رشكة إبوسريفيس الفنلندية لتوريد أنظمة
اإلنذار املبكر للحامية من مخاطر أسلحة الدمار
الشامل بحيث تتوىل رشكة ميليكرتيا التسويق لهذه
األنظمة داخل السوق املحلية واألسواق املجاورة يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مشريا إىل أن االتفاقية
تشمل إنشاء مركز تجميع وصيانة هذه األنظمة.
وأوضح أن الرشكة متكنت أيضا يف اليوم األول
للمعرض من توقيع اتفاقية مع رشكة ميكروبوليس
الفنلندية لتوريد منظومة اإلطفاء وحامية األفراد
الذاتية داخل العربات والسيارات العسكرية.
وأضاف أن الرشكة كللت نشاطها يف اليوم األول

من املعرض بتوقيع االتفاقية الرابعة مع رشكة إمعان
السعودية والتي تعطي األخرية حق ترويج وتسويق
منتجات رشكة ميليكرتيا داخل السوق السعودية.
من جهته قال سلطان عبد الله السامحي املدير
العام ملجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية باإلنابة إننا

نشجع الرشكات األعضاء عىل االنفتاح عىل نظرياتها
من مختلف دول العامل وتبادل الخربات واملنافع معها
مبا يضمن تطورها وتقدمها لتواكب الرشكات العاملية
من حيث الخربات والتقنيات يف شتى املجاالت.

 Lockheed Martinو  BAE Systemsتوقعان عقد تحكم بطائرات F-16
أعلنت رشكة  BAE Systemsعن تزويد طائرات
 F-16بحاسوب التحكم الرقمي بالطريان الذي
طورته مؤخراً ،حيث يتوىل الحاسوب مهمة استقبال
الطلبات املدخلة من ذراع القيادة ودواسات الدفة،
ومراقبة ظروف الطريان الحالية عرب اجهزة االستشعار
املوجوده عىل منت الطائرة ،كام يعمل عىل نقل
األوامر إىل جميع وحدات التحكم يف جميع أنحاء
الطائرة.
من جانبها قالت كورين بيك ،مديرة أنظمة
الطائرات العسكرية يف رشكة “ :BAE Systemsأن
الرشكة توفر حزمة متطورة من أدوات التحكم عالية
الدقة ،مشريا ً إىل أن الرشكة اقرت خطط تستهدف
تطوير وتقديم خدمات ابتكارية حديثة تتناسبع مع
طائرات  ،F-16منها منصة الحوسبة لنظام تجنب
التصادم األريض التلقايئ.
ووفقاً للعقد فقد تم تحديد موقع رشكة BAE
 Systemsيف إنديكوت ،بنيويورك ،كمقر لتنفيذ
اجراءات التطوير واإلنتاج لهذا العقد.
ويتضمن الطلب األويل من رشكة لوكهيد مارتن،
طيفاً من الخدمات مثل التصميم والتأهيل والتكامل
واختبار الطريان ،ومن املتوقع أن يصل أجاميل عدد

طلبات اإلنتاج خالل العامني  2020و 2021إىل ما
يقرب من  100وحدة ،عىل أن يرتفع العدد إىل 315
وحدة يف عام .2028
ويتيح العقد الجديد امكانية تنفيذ أوامر إضافية
يف املستقبل مبوجب رشوط اتفاقية الرتقيات والبناءات

املحتملة لـ  .F-16وتعترب رشكة  BAE Systemsمن
رواد تصميم وتطوير وإنتاج ودعم أنظمة التحكم يف
الطريان ،حيث كانت الرشكة من أوائل الرشكات التي
أدخل نظام الطريان باألسالك يف كل من التطبيقات
العسكرية والتطبيقات املدنية.
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 74 ...Boeingعاماٌ من العمل الخدمي في الشرق األوسط
يتصادف انعقاد معرض ومؤمتر الدفاع الدويل «آيدكس
 »2019مع مرور  74عاماً عىل بداء الرشاكة التي
عقدها رشكة «بوينغ» Boeingيف الرشق األوسط.
وميثل املعرض فرصة لرشكة «بوينغ» Boeingلعرض
منتجاتها وخدماتها التي تك ّمل القدرات الدفاعية
املوجودة يف املنطقة ،وتدعم متطلبات األمن فيهأ،
حيث عكفت الرشكة خالل مشاركة يف املعرض عىل
تسليط الضوء عىل منتجاتها ،مبا يف ذلك  Insituو
.Liquid Robotics
ومتثل الطلبات الدولية الحالية نحو 30٪من أعامل
 ،Boeing Defense Space & Securityمع وجود
فرص مستمرة للنمو ،ال سيام يف منطقتي الرشق
األوسط وآسيا واملحيط الهادي.
كام تواصل بوينغ العمل بشكل كبري مع املعنني
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والحكومات األخرى
التي ستكون حارضة يف «آيدكس» ،وذلك لتعزيز
دورها ترسيخ مفاهيم األمن والسالمة يف املنطقة.
من جانبه توقع برنارد دن ،رئيس بوينغ الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وتركياـ أستمرار منوالرشكة
خالل السنوات املقبلة بفضل أداء منتجاتنا وفاعليتها
وموثوقيتها لدي كافة املتعاملني ،الفتاً إىل ان مشاركة
« « Boeingخالل معرض «آيدكس  »2019تايت لعرض

عدد من املنتجات الرئيسية أهمها طائرة AH-64
 Apacheالتي تعترب أكرث املروحيات القتالية تطورا ً
يف العامل ،وتستخدم من قبل عدد متزايد من قوات
الدفاع الدولية .وقامت Boeingبتسليم أكرث من
 2300طائرة أباتيش للعمالء يف جميع أنحاء العامل منذ
دخول الطائرة يف مرحلة اإلنتاج ،وتعترب CH-47F
Chinookمروحية متقدمة متعددة املهام مزودة
بقدرات متقدمة وحديثة .وتشمل املنتجات األخرة
الناقلة  KC-46وهي ناقة واسعة ومتعددة األدوار،

إحداث ثورة يف مجال مرونة النقل الجوية ،مع القدرة
عىل تزوير الوقود لجميع الطائرات العسكرية.
اما نظام سالح الليزر املدمج ( ،)CLWSفهوسالح
ليزر عايل الطاقة يتميز بالدقة والتتبع والتصويب
لرضب الطائرات بدون طيار،فيام يقدم نظام هوايئ
بوينغ The Boeing Phased Array Antenna
 ،Systemحلول تقنية ناضجه وفعالة من حيث
التكلفة لتلبية الطلب املتزايد عىل زيادة عرض النطاق
الرتددي لدعم العمليات املتعددة املحمولة جوا ً.

 NavHubنظام مالحي امن ومبتكر يقتصر الوقت والتكلفة
ط ّورت رشكة ً Collins Aerospace
حل مالح ًيا
امناً ومبتكراً ،يستهدف توفري نظام عاملي لتحديد
املواقع عرب األقامر الصناعية GPSأطلقت عليه اسم
.NavHub
وتم تصميم  NavHubلتقليل وإزالة الحاجة
إلجراء عمليات تحديث ُمكْلفة عىل نظام املالحة،
والتي تستغرق يف العامة مدة زمنية طويلة ،نظرا ً
لالجراءات املعقدة التي يشتملها كإزالة األجهزة
القدمية واستبدال البنية التحتية للمركبات والكابالت
والواجهات البينية ،األمر الذي يتطلب يف كثري من
األحيان إزالة املنصة من الخدمة لفرتات طويلة من
زمن.
وبدالً من ذلك ،فان نظام  NavHubيوفر منظومة
مالحة متكاملة وقابلة للرتقية ،مستندًا يف ذلك إىل
نظام املالحة عرب األقامر الصناعية GNSSللخدمة
املفتوحة ،ونظام تحديد املواقع العاملي GPSاملشفر
(.)SAASM
وتعمل  Collinsحالياٌ عىل تطوير الجيل القادم
لنظام  - NavHub-PLUSالذي يخضع حاليًا للتجارب
التطويرية ،حيث من املتوقع أن يوفر للمستخدمني
نظام مالحة مدمجاً ومتكامالً واقتصادياً من حيث

التكلفة ،بحيث ميكن تثبيته عرب أسطول كامل من
املركبات يف مختلف تشكيالتها.
وقد تم دمج وحدة القياس بالقصور الذايتIMU
مع  NavHubعرب وحدة توسعة توافقية تسمح
برتقية  NavHubsالقائم عىل نظام GNSSبسهولة

يف املستقبل .ويجري التخطيط لهذه الرتقية بالفعل
للعديد من عمالء نظام  NavHubالحايل من حلف
شامل األطليس (الناتو) ،الذين سيقومون بالرتقية إىل
 NavHub-PLUSكجزء من برنامج ترقية أسطول
مستقبيل.
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إطالق مركز االبتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية في أبوظبي
أبرمت مجموعة انرتناشونال جولدن جروب "آي
جي جي" ومجموعة" نورينكو" الصينية اتفاق
تعاون اسرتاتيجي إلنشاء مركز لالبتكار يف العلوم
والتكنولوجيا الدفاعية يف مجمع آي جي جي
الصناعي مبنطقة العجبان يف أبوظبي.
وتندرج هذه املبادرة ضمن سياسات دولة اإلمارات
الرامية إىل تنمية مستوى البحث العلمي واملعريف
كمهمة أساسية ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة للتحول
العلمي والتكنولوجي بحلول عام  2020ومتاشيا مع
خطة العمل الخاصة باالبتكار العلمي والتكنولوجي
ونقل املعرفة.
وأكد خرباء من " نورينكو " الصينية بناء عدة
مراكز لالبتكار حول العامل منهم املحطة الرئيسية يف
العاصمة أبوظبي.
وتؤكد االتفاقية املربمة خالل فعاليات معرض
الدفاع الدويل آيدكس  2019مبدأ التعاون والشفافية
بني كافة األطراف وااللتزام باملشاركة يف مجاالت
البحث والتطوير يف مجال التصنيع العسكري ،لتشمل
أنظمة األسلحة التكتيكية واملعدات العسكرية
والذخرية بكافة أنواعها ومنها الذخرية الذكية .وتشمل
كذلك تطوير أنظمة الطائرات بدون طيار واملركبات
األرضية الغري مأهولة والقوارب املائية الغري مأهولة.

ويشمل نطاق التعاون تطوير أنظمة الدفاع املحلية،
واختبار األنظمة باإلضافة إىل تبادل الخربات ونقل
املعرفة وتكنولوجيا التصنيع العسكري.
ومن األهداف الرئيسية ملركز االبتكار املزمع
أنشاؤه إجراء البحث وتطوير األنظمة الدفاعية
التي من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات القوات
املسلحة اإلماراتية والقوات املسلحة بالدول املجاورة
باإلضافة إىل توفري كافة املتطلبات الالزمة لتطوير

املنتجات املطلوبة ابتداء من تصميم املنتج وإدارة
عملية البحث والتطوير ونقل املعرفة وإدارة اإلنتاج
وتكامل األنظمة ومواكبة التكنولوجيا الدولية الحديثة
وإدراجها يف التصنيع املحيل .وتقوم مجموعة "آي جي
جي" بالتعاون مع نوكينكو باملرحلة الحالية بالتعاون
مع أطراف االتفاق عىل اجتذاب عدد كبري من خرباء
البحث العلمي والتكنولوجي مام يتمتعون بقدرات
عاملية رائدة يف مجال اإلنتاج والتطوير

مجلس اإلمارات الدفاعية يوسع شبكته العالمية بتوقيع  3اتفاقيات جديدة
يتجه مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية  -إحدى
مبادرات مجلس التوازن االقتصادي  -نحو مزيد من
تعزيز عالقاته الدولية مع نظرائه من مختلف دول العامل
ليوفر ألعضائه من الرشكات الوطنية العاملة يف قطاع
الصناعات الدفاعية واألمنية منصة تكاملية وتفاعلية
ميكنهم من خاللها تطوير وتحسني منتجاتهم مبا يتوافق
مع األهداف واملصالح التي تسعى دولة االمارات إىل
تحقيقها واملتمثلة يف تطوير القطاع الدفاعي واألمني
ومتكينه من املساهمة يف عملية التنمية املستدامة.
وقال سلطان عبد الله السامحي مدير عام املجلس
باالنابة إنه يطمح لزيادة هذا العدد بنسبة ال تقل عن
 30%مع نهاية العام الحايل.
وقال السامحي إن مشاركة املجلس يف هذه الدورة
من معرض آيدكس تتميز عن غريها كونها تتزامن مع
مساعيه لبلورة اسرتاتيجية بعيدة املدى تهدف اىل
تقديم خدمات وامتيازات نوعية العضائه يف ظل تنامي
عدد هؤالء االعضاء.
ووقع املجلس اتفاقيات مع هيئة الصناعات الوطنية
الفرنسية ومجلس الصناعات االسبانية باالضافة اىل
هيئة الصناعات الدفاعية االستونية حيث اتفق املجلس
مع هذه الهيئات الثالث عىل تبادل الخربات وتنظيم

الندوات وورش العمل املشرتكة وتعريف االعضاء
بالخدمات وآفاق االستثامر يف كال الطرفني فضال عن
بناء وتأسيس قاعدة معلومات أساسية تساهم يف تطوير
الصناعات الدفاعية يف هذه الدول.
وقال السامحي إن املجلس وقع إىل اآلن  6اتفاقيات
ومذكرات تفاهم مع ست دول مام يفتح افاقا أوسع
وفرصا أكرب امام الرشكات واملؤسسات الوطنية العاملة

يف قطاع الصناعات الدفاعية واألمنية.
وأشار إىل أن املجلس ينظم مع هذه الهيئات
واملجالس لقاءات واجتامعات دورية تساهم إىل حد
بعيد يف تطوير أداء الرشكات الوطنية وتعزز من فرص
تواجدها وانتشار منتجاتها محليا واقليميا وعامليا ..وقال
"نعمل اليوم مع مؤسسات عريقة وهذا سينعكس عىل
أداء رشكاتنا االعضاء يف املستقبل".
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 Otokarتقدم حلول تكنولوجية تمزج بين االنظمة والجودة
مزجت رشكة  Otokarبني تصاميم األنظمة والتحليل
واملحاكاة واالختبار وبرامج تطوير املنتجات من أجل
طرح منتجات عسكرية عالية الجودة وتنافسية.
ويتكون فريق  Otokarللتصميم من مهندسني
مؤهلني تأهيالً عالياً يعملون يف هندسة النظم،
وهندسة النظم الفرعية ،وهندسة التصميم اإلنشايئ
والكهربايئ واإللكرتوين ،للمشاريع املزمع تنفيذها
للعمالء.
وتعكف الرشكة عند تنفيذها للمشاريع عىل وضع
حلول وتصاميم توفر كامل الحامية اللزامة مع حلول
تكنولوجية متطورة للمركبات.
واوضحت الرشكة بأن الواقع االفرتايض هو
أداة مهمة أخرى تستخدم يف  ،Otokarحيث أنه
ومبساعدة الواقع االفرتايض يشعر املصممون
ومهندسو الدعم اللوجستي املتكامل بالحياة
الحقيقية تدب يف حلولهم وأنظمتهم ،حيث ميكن
إعادة تقييم تعديالت التصميم يف البيئة االفرتاضية
قبل إنشاء النموذج األويل.
وتحرص رشكة  Otokarعىل استخدام التكنولوجيا
يف بناء النموذج األويل ،حيث يعمل الروبوتات
وعامل اللحام ذو واملهارات العالية عىل التأكد من
أن املنتج النهايئ سيحقق عند تنفيذه عنارص القوة

والجودة املطلوبة يف التصميم.
ولتحقيق افضل درجة من االختبار ملشاريعها،
أنشاءت الرشكة غرفة مناخية مجهزة مبقاييس

الرسعة بقوة  1500حصان لدفع املركبة إىل أقىص
حدودها يف ظروف درجات الحرارة القصوى التي
ترتاوح من  -42إىل  65درجة مئوية.

 Saabتقدم حلول ذكية لمواجة حوادث أسلحة الدمار الشامل
ميثل خطر الحوادث الكيميائية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية أخطر السيناريوهات العسكرية
أواملدنية التي تخشاها جميع دول العامل ،نظراً
لنتائجها وعواقبها املدرة عىل البرشية والبيئة
املحيطة.
ويف وقتنا الراهن ،تعترب حوادث أسلحة الدمار
الشامل  CBRNمن أكرث التهديدات املروعة التي
يواجهها املجتمع ،وبفضل التكنولوجيا الحديثة ،أصبح
إنتاج هذه املواد الخطرة ،أكرث سهولة مام كان عليه
قبل بضع سنوات ،االمر الذي ازدادت مع إمكانية
وقوع حوادث؛ يف ظل امكانية رشاء تلك املواد ،باسعار
رخيص نسبيًا وبسهولة يف معظم أنحاء العامل.
وعن هذا الخطر يقول نيلز-إريك ليندبلوم،
أخصايئ أسلحة الدمار الشامل لدى رشكة :Saab
أنه عىل مدى سنوات عديدة ،تم إجراء الكثري من
البحوث ضمن مجال أسلحة الدمار الشامل ،االمر
الذي جعل العامل اليوم ميتلك رصيد هائلة من
املعرفة والخربة التي ميكن استخالصها ،مضيفاً “ بأن
هناك بعض الخصائص الواضحة املرتبطة بحادثة
من حوادث أسلحة الدمار الشامل ،ومن خالل
دراسة هذه املواصفات يصبح من األسهل إجراء

استعدادات للتقليل من املخاطر والعواقب الضارة”.
وأفاد :تؤثر حوادث أسلحة الدمار الشامل يف
املجتمع بأرسه ،االمر الذي يتطلب بأن تكون االجهزة
املحلية من الرشطة والجيش والحكومة وخدمات
الرعاية الصحية جيدة التدريب والتنسيق قبل
وقوع الحادث ،موضحاٌ بأن أفضل طريقة لتحقيق
ذلك يتمثل يف إنشاء نظام املراقبة والتحذير واإلبالغ

اآليل ( )AWRوتدريب املوظفني املعنيني بصورة
منتظمة .وتابع  :من خالل االستفادة من نظام إدارة
أزمة أسلحة الدمار الشامل من رشكة  ،Saabالذي
يشمل نظام التدريب والتشبيه لبيئة اصطناعية
ألسلحة الدمار الشامل ،ميكن تنفيذ عمليات تدريب
افرتاضية واقعية ألسلحة الدمار الشامل كوسيلة من
وسائل التدريب الفعال جدا.

16

اليوم 4

 20فبراير 2019

أكاديمية األمن السيبراني وجهة المواهب للتدريب في مجال األمن السيبراني
أقرت “أكادميية األمن السيرباين” التابعة لرشكة
“ ،”Raytheonمناج تدريبية متطورة ترتكز عىل 3
مستويات تعليمية ،توظف أحدث األدوات والتقنيات
الحديثة وملواجهة تحديات األمن السيرباين والتغلب عليها.
ونوه توم غودمان ،مدير تطوير األعامل يف
“ Raytheonألنظمة االستخبارات واملعلومات
والخدمات إىل أن األكادميية تقدم ثالثة مستويات
تعليمية تبدأ من التأسيس ،من ثم التدريب العميل،
وصوالً إىل التدريب عىل القيادة ،مضيفاً “ :بأن
العديد من الدورات التدريبية التي تعقدها الرشكات
املنافسه ترتكز عىل تعليم املنتسبني كيفية االستعداد
الختبار واجتيازه ،إال أن نظامنا التدريبي يف الرشكة،
يتبع نهجاً مختلفاً يركز عىل التعلم العميل والتجريبي؛
حيث يبدأ الطلبة باكتساب الخربات والتعلم من
خالل فشلهم يف البداية ،وبالتدريج تبدأ مهاراتهم
بالتحسن حتى مرحلة اإلتقان والنجاح.
وقال :أن التهديدات السيربانية ال تعرف حدودا ً وال
تقترص عىل دول بعينها ،وال سيام مع تزايدها يف الوقت
الحارض مستهدف ًة البنى التحتية والحيوية واالنظمة
الدفاعية واملؤسساتية وبيانات العمالء ،مشرية إىل أنها
تشكل خطرا ً حقيقياً عىل الدول واملؤسسات مبختلف
أحجامها.

ويجمع برنامج “أكادميية األمن السيرباين” التابعة
لرشكة “ ”Raytheonما بني الدورات التدريبية عاملية
املستوى وسجل حافل من الخربات السيربانية التي
متتد لعرشات السنني ،يف ظل تعاون “ ”Raytheonمع
العديد من الجامعات واملؤسسات يف أنحاء املنطقة
لتوفري أجواء تدريبية تحايك التهديدات الحقيقية التي
يواجهها املشغلون .ويعتمد برنامج األكادميية عىل

الحوسبة السحابية لتوفري خربات التدريب السيرباين
للمؤسسات والدول التي تتطلع إىل تحسني قدراتها يف
صد الهجامت السيربانية.
وال يقترص دور “أكادميية األمن السيرباين” عىل منح
الشهادات فقط ،بل ميتد ليشمل تنظم ورش عمل
يكتسب من خاللها الطلبة الخربة العملية الالزمة
للتعامل مع تقنيات األمن السيرباين عىل أرض الواقع.

شركات هندية تشارك ألول مرة في «أيدكس» و«نافدكس»
شاركت خمس رشكات هندية كربى متخصصة يف
انتاج أنواع مختلفة من األسلحة والصواريخ املربمجة
واملعدات العسكرية ،عىل التواجد يف النسخة الحالية
من معرض ابوظبي الدويل للدفاع « آيدكس « 2019
ومعرض الدفاع البحري « نافدكس .»2019
ومن بني الرشكات الهندية املشاركة ،رشكة
RASHTRIYA
META
INDUSTRIES
 ،”LIMITEDاملتخصصة يف الصناعات املعدنية وهي
واحدة من الرشكات الرائدة يف إنتاج الرشائط املدرفلة
عىل البارد  ،وتم تأسيسها يف عام  1947عىل يد الراحل
بهوانيداس بيناين  ،وقد قامت بتصنيع رشائح من النحاس
والنحاس منذ أكرث من  60عا ًما ،ويرتكز مجال عملها يف
االستثامر يف املعدات والتكنولوجيا والصناعات الهندسية.
وقال كاليان ارمان املدير العام لرشكة» RASHTRIYA
 ،”META INDUSTRIES LIMITEDإن هذه هي
املشاركة األوىل للرشكة يف معرض “أيدكس” ،حيث
حرصت الرشكة عىل التواجد يف هذا الحدث العاملي،
الذي يكتسب أهمية بالغة ،كونه يجمع كربى الرشكات
املتخصصة يف اإلنتاج العسكري”.
وأضاف “ أن رشكته تعرض يف جناحها مجموعة
من املنتجات العسكرية ،التي تصدرها لعدد من

الدول يف املنطقة ،ونتطلع إىل بناء مزيد من العالقات
والرشاكات مع الرشكات والدول املتواجدة” .وشاركت
عدد من الرشكات الهندية األخرى ،ألول مرة يف
معرض أيدكس  ،2019مستعرضة أبرز ما توصلت إليه
الصناعة الهندية يف القطاع العسكري واألمني.
وتشكل مصانع الذخائر لديها قاعدة متكاملة
لإلنتاج املحيل لألجهزة واملعدات الدفاعية ،وذلك
بهدف االعتامد عىل الذات يف تجهيز القوات املسلحة

بأحدث معدات ساحة املعركة .وخالل اليوم األول
من انطالق معريض “أيدكس” و“نافدكس” ،أعلن
عن التعاقد مع رشكة ORDANCE FACTORY
الهندية لرشاء ذخائر من نوع  MM HE 155مع
مكمالتها لصالح القوات الربية بقيمة 127.086
مليون درهم.
وترتبط اإلمارات والهند بعالقات متميزة عىل
مختلف املستويات السياسية والدبلوماسية والعلمية.
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إديك بيانات تطلق خالل «آيدكس  » 2019خدمات جيومكانية نوعية
تواصل "إديك بيانات" للخدمات الجيومكانية -
الرشكة الوطنية الرائدة يف مجال رسم الخرائط
واملسح والحلول الجغرافية املكانية  -برنامجها
الطموح لتقديم مستوى حديث ومبتكر من خدمات
املعلومات والبيانات عرب إطالق خدمات جيومكانية
نوعية خالل مشاركتها يف معرض الدفاع الدويل
"آيدكس ." 2019
وقال محمد البلويش مدير عام رشكة "إديك بيانات"
إن زيارات قيادتنا الرشيدة ملعرض "آيدكس" وتفقد
االجنحة الوطنية متثل دافعا كبريا للرشكات الوطنية
التي أتت اليوم لرتى نتائج استثامرها يف شبابها
عرب بناء قواعد معلوماتية محلية تنتجها وتديرها
أياد إماراتية ،فكل ما أنجزناه جاء بفضل الفرص
التي وفروها لنا ودعمهم املستمر .وأضاف إن هذه
الزيارات تزيدنا رغبة يف تحقيق مزيد من اإلنجازات
وترفع سقف طموحاتنا لنثبت لقيادتنا أن ثقتهم يف
محلها وأن توجيهاتهم ورؤيتهم الحكيمة أتت مثارها
يف التطوير واألداء والعمل واإلنتاج املحيل.
وقال البلويش إنه لفخر لنا أن نطلق اليوم خدمات
رشكة إديك الجيومكانية الجديدة واملتطورة التي
تأيت نتيجة عمل وسعي فريق الرشكة املستمر نحو
التطوير واالرتقاء بكافة جوانب عمل البيانات يف

الدولة مبا يحايك أحدث التغريات والتطورات عىل
املستوى العاملي األمر الذي يؤكد ريادة دولة اإلمارات
يف هذا املجال الهام يف كافة عمليات اتخاذ القرار
الخاصة بالتطوير والدفاع والحامية.
وأضاف إن املنتجات الجديدة للرشكة ستحدث
نقلة نوعية يف مجال تقديم الخدمات الجيومكانية
يف املنطقة إذ تشمل إمكانية الحصول عىل مسوحات

وصور عالية الدقة عرب األقامر الصناعية وحلول
نظم املعلومات الجغرافية وتحليالت دقيقة وشاملة
للبيانات ..موضحا أن "تصميم هذه الخدمات
الجديدة للعمالء سيتم وفقا ملتطلبات واحتياجات كل
عميل عىل حدة من أجل ضامن الحصول عىل أفضل
النتائج الالزمة ملساعدة العمالء يف اتخاذ قرارات
صائبة عىل أسس بيانية وعلمية".

بارج للذخائر تكشف عن قذيفة فائقة السرعة والدقة خالل آيدكس
أطلقت بارج للذخائر  -إحدى رشكات مجموعة
اإلمارات للصناعات العسكرية "إديك"  -أحدث
منتجاتها العسكرية يف مجال تصنيع الذخائر والتي
تتمثل يف قذيفة آلية فائقة الرسعة طراز  53*40ملم،
وذلك خالل معرض الدفاع الدويل آيدكس .2019
وأعلنت الرشكة املتخصصة يف صناعة الذخائر
الخفيفة واملتوسطة والثقيلة أن املنتج الجديد
من طراز  53*40ملم يصلح لالستخدام يف األسلحة
األتوماتيكية املثبتة أو أسلحة املركبات العسكرية
أو أسلحة الطائرات املروحية مثل ام يك  19و ام يك
 ،47موضحة أن الذخائر الجديدة مرتبطة ببعضها يف
رشيط ذخرية يحتوي عىل فواصل معدنية.
وتتمتع الذخرية الجديدة بقدرة أكرث دقة عىل
إصابة الهدف ،باإلضافة إىل امتالكها خاصية التدمري
الذايت ملواجهة أي احتامل عدم انفجارها .وتتخطى
هذه الذخائر يف قدراتها ذخائر . STANAG 4403
وقال املدير العام يف رشكة بارج للذخائر عرفات
اليافعي إن إطالق منتج الذخرية الجديد من رشكة
بارج للذخائر يأيت متاشياً مع اسرتاتيجيات وضعتها
الرشكة منذ انطالقها يف مواصلة تطوير بيئة تصنيعية
تنافسية فعالة عىل املستويني اإلقليمي والعاملي يف

مجال صناعة الذخائر ضمن سياسات ترتكز عىل
أفضل املامرسات العاملية وأعىل معايري الجودة.
وأشار اليافعي إىل أن الرشكة تسعى باستمرار من
أجل تعزيز مجال الصناعات العسكرية يف اإلمارات
وتطوير القدرات الدفاعية للقوات اإلمارتية خصوصاً
وأن الجزء األكرب من إنتاجها يذهب للقوات املسلحة
اإلماراتية.

يُذكر أن رشكة اإلمارات للصناعات العسكرية
"إديك" أطلقت رشكة بارج للذخائر يف العام 2017
كقاعدة جديدة للتصنيع العسكري وتطوير الذخرية
وتصنيع ملنتجات وتأهيلها ميا يضمن أعىل معايري
السالمة والجودة من خالل التشغيل اآليل والتصنيع،
مستخدمة أفضل املامرسات لتحقيق توقعات العمالء
عىل النطاق اإلقليمي والدويل.
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«نافدكس» ميناء دولـــي للسفــن والفــرقاطــــــــــــــا

شقت مجموعة من الفرقاطات واملدمرات القتالية
والرباجات الحربية مياة الخليج العريب لرتسو بسارياتها
عىل رصيف مياة معرض الدفاع البحري «نافدكس
 ،»2019كان يف مقدمتها سلسلة مدمرات “”Brahmos
التابعة لسالح البحرية الهندية ،ومدمرات “سيف أم
كيه  ”6التي تعرضها رشكة “ ”MKVIاالمريكية،
واملقاتالت البحرية “ ”MISSILEالتابعة لرشكة
“ ”KSEWالباكستانية  ،وازوارق الحربية “”A giant
و”  “ Rssiالتابعة لهيئة التصنيع الحريب السودانية،
ومدمرات “ ”SP 5009التابعة لرشكة “.”DAMEN
كام اشتملت السفن واملدمرات البحرية املعروض
يف “نافدكس” عىل “ ”Ocean Eagle 43MHالتابعة
لرشكة “ ”CMNاالملانية ،باالضافة إىل مدمرات
“ ”HDT-5500و “ ”HDF-2500التابعتان لرشكة
“.”Hyundai Heavy Industries
ويشهد معرض “نافدكس” فيدورة الحالية ارتفاعاً
يف أعداد الرشكات ،حيث بلغت  113رشكة ،مقارنة
مع  99رشكة يف الدورة املاضية ،مسجلة نسبة زيادة
 ،14%كام ارتفع عدد القطع البحرية العسكرية
املشاركة إىل  20قطعة من  15دولة.
وشدد مسؤولو الرشكات املشاركة يف معرض الدفاع
البحري “نافدكس  ”2019عىل أهمية املعرض يف
توفري فرصة أمام الجهات املشاركة للتعريف مبا
تزخر به مصانعها من منتجات دفاعية ،موضحني بأن
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الدورة الحالية للمعرض متيزت بالخربات الطويلة التي
انعكست بوضوع عىل املنتجات البحرية املعروضة،
والتي تلفت العديد من العقبات التي قد تواجهها
القوات البحرية عىل مستوى العامل.
وتستغرق صناعة السفن الحربية بأنواعها املتعددة
من أشهر إىل سنوات ،وتتم الصناعة يف أماكن ُمعينة
يُطلق عليها أحواض بناء السفن أو الرتسانة البحرية،
وتتباين هذه األحواض يف حجمها.
وحول أنواع املقاتالت البحرية ،أشار املسؤولون إىل
وجود  4انواع رئيسية من حيث الحجم ،حيث تعد

حامالت الطائرات أضخم القطع البحرية عىل اإلطالق،
لقدرتها عىل حمل الطائرات املقاتلة واملروحيات
إلطالقها لتنفيذ العمليات الجوية املختلفة ،تاليها
البوارج الحربية ،وهي املسؤولة عن رضب أهداف
العدو برا ً وبحرا ً.
وتعد املدمرات ثالث أضخم سفن القتالية ،وطبقاً
للمصطلحات البحرية ،تعترب املدمرة سفينة حربية
رسيعة ذات قدرة جيدة عىل املناورة ،ومبميزات
ومهام كثرية ،تشمل مرافقة القطع البحرية األكرب
حجامً (كحامالت الطائرات) أو قوافل سفن الشحن أو

املجموعات القتالية ،حيث تقوم بحاميتهم ضد القطع
البحرية وحامية وصون الحدود البحرية للدول.
فيام تايت الفرقاطات يف املركز رابع من حيث أضخم
السفن الحربية ،وهي سفن حربية رسيعة وصغرية
الحجم ،مخصص ملهام املرافقة والدورية.
ومع مرور الوقت تحول االعتامد يف تسليح السفن
من املدفعية الرئيسية فقط ،إىل دخول اسلحة جديدة
تشمل الطوربيدات وقذائف األعامق ،وأنظمة الدفاع
الجوي ضد الصواريخ املضادة للسفن ،مع ادخال انظمة
الكرتونية للمراقبة والتشويش عىل اتصاالت العدو.
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ــــــــــــــــــرض «ايدكس »2019
زينت سامء معرض ومؤمتر الدفاع الدويل
«ايدكس  ،»2019مجموعة من احدث
املقاتالت الجوية والطائرات العمودية
وطائرات املراقبة العسكرية التي تعمل
اليا وبدون طيار ،كان يف مقدتها»”FA-01
التابعة لسالح الجو البلجييك ،وطائرات
“ ”VTO1الصينة التابعة لرشكة “فيوتك
تكولوجيا” ،وطائرة “ ”UKRSPECالتابعة
لرشكة رميوفا االكرانية ،وطائرة «»SD-10A
التابعة للقوات الجوية الصينية ،ورسب مقاتالت
« ”AH1Pو” ”AH1Wالعمودية التابعة لرشكة
“ ،”ASFATوطائرات “ ”IA-17 Mantaاالستطالعية
التابعة لرشكة “ ”IDSاإليطالية ،ومقاتالت “،”FA-50
وطائرة “ ”KUH-1العمودية التابعة لرشكة “”KAI
الكورية ،وطائرات “ ”MWARIاالستطالعية الذكية
التابعة ملجموعة “باراماونت”.
وحظيت تلك الطائرات العسكرية ،باقبال كبري
من قبل زوار معرض «أيدكس  ،« 2019حيث لوحظ
خالل هذا العام ارتفاع يف عدد مشاركات الرشكات
املتخصصة يف مجال الطائرات العسكرية والطائرات
التي تعمل من دون طيار ،إذ حرصت الرشكات
املشاركة عىل ابراز انظمتها من خالل تخصيص جزء
كبري من اجنحتها لعرض طائراتها.
واكد املشاركون يف املعرض أن هذا النوع من
الصناعة املتقدمة يعترب أحد األنظمة الدفاعية
األكرث منوا ً عىل مستوى العامل ،موضحني أنه يف عامل
اصبحت التكنولوجيا هي املعيار االول واالخري لنهضة
االمم فأن اخر صيحات التكنولوجيا العسكرية والتي
ستكون مثار الحديث لعقود ورمبا الكرث من قرن قادم
هي الطائرات القتالية والطائرات االستطالعية الغري
مأهولة.
ومتيزت الطائرات املعروض يف اجنحة املعرض
بقدرتها عىل مراقبة األجواء خالل الظالم ،وذلك لوجود
أجهزة استشعار للمراقبة الليلية ،فضال عن قدرتها يف
املشاركة الفعالة يف العمليات القتالية ،لكونها مجهزة
بنقاط لحمل األسلحة والصواريخ املوجه عن بعد.
كام متيزت الطائرة باحتوائها عىل تقنيات وكامريات
متطورة متكنها من التقاط صور ثالثية االبعاد ومن
ارتفاعات شاهقة ،فضالً عن قدرتها عىل املناورة و
الطريان بني االبنية السكنية و االماكن املتشعبة ،لنقل
صور غاية يف الدقة .وحرصت الرشكات عىل تزويد
منتجاتها باخر ما توصلت إىل التكنولوجيا يف مجال
تحديد ورصد األهداف ،والتي ميكنها من إصابة
مجموعة من األهداف بدقة عالية ما يحد من األرضار
الجانبية التي ترافق القصف بالقنابل.
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في تأكيد جديد على التطور الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية الوطنية

«أداسي» شريك استراتيجي لمعرضي
يومكس وسيمتكس 2020
وقعت رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»
اتفاقية رشاكة مع رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة
الذاتية «أدايس» الرشكة االماراتية الرائدة يف توفري
خدمات مبجاالت األنظمة الذاتية ،التي مبوجبها
ستشارك «أدايس» كرشيك اسرتاتيجي ملعريض
األنظمة غري املأهولة «يومكس  »2020واملحاكاة
والتدريب  ،2020اللذين ستعقد فعالياتهام خالل
الفرتة ما بني  23حتى  25فرباير  2020يف مركز
أبوظبي الوطني للمعارض.
وتم التوقيع عىل االتفاقية عىل هامش فعاليات
الدورة الرابعة عرش ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل
(أيدكس  )2019املنعقدة حالياً مبركز أبوظبي الوطني
للمعارض ،حيث وقع عىل االتفاقية من جانب
«أدنيك» حميد مطر الظاهري ،الرئيس التنفيذي
لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة
الرشكات التابعة لها ،ومن جانب (أدايس) عيل
اليافعي ،الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي االستثامرية
لألنظمة الذاتية ،بحضور سعادة اللواء الركن طيار عيل
محمد مصلح األحبايب ،رئيس اللجنة املنظمة ملعريض
األنظمة غري املأهولة يومكس  2020ومعرض املحاكاة
والتدريب  2020وحميد الشمري ،رئيس مجلس إدارة
رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس)
وسعيد املنصوري مدير أيدكس وكوكبة من كبار
املسؤولني يف كلتا الرشكتني.

دعم

وقال حميد الشمري ،رئيس مجلس إدارة رشكة أبوظبي
االستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس) يف رشكة أبوظبي
االستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس)« :أن قطاع
الصناعات الدفاعية الوطني قد شهد تطورا ً واضحاً
خالل السنوات القليلة املاضية ،وذلك بفضل الدعم
الكبري والالمحدود من قبل قيادتنا الرشيدة ،والجهود
الكبرية املبذولة من قبل الرشكات الوطنية يف القطاعني
العام والخاص ،والتي يقودها كوكبة من الكفاءات
الوطنية املشهود لها باملهنية والحرفية العالية يف هذا
القطاع الحيوي ”.وأضاف نحن سعداء بتوقيع اتفاقية
رشاكة اسرتاتيجية مع «أدنيك» للمشاركة يف معريض
األنظمة غري املأهولة (يومكس  )2020واملحاكاة
والتدريب (سيمتكس  ،)2020والتي تعكس التزامنا
الدائم بدعم املعارض املتخصصة يف الدولة ،والتي
تعد أحد أبرز األدوات التي يتم توظيفها للتعريف
بقدرات وإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية املحلية،
وفتح املجال أمام الصناعات املحلية للوصول لألسواق
الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية”.

مستقبل الصناعة

ومن جانبه ،قال حميد مطر الظاهري ،الرئيس
التنفيذي لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»
ومجموعة الرشكات التابعة لها“ :نحن فخورون
بتوقيع هذه االتفاقية وتعاوننا املتواصل مع رشكائنا
يف رشكة أدايس من أجل النهوض بواقع ومستقبل
قطاع صناعة املعارض واملؤمترات املتخصصة يف إمارة
أبوظبي ،وخاصة يف قطاع األنظمة غري املأهولة”.
وبني الظاهري أنه من املنتظر أن تشهد فعاليات
الدورة املقبلة من معريض األنظمة غري املأهولة
(يومكس  )2020واملحاكاة والتدريب (سيمتكس
 )2020تحقيق أرقام قياسية جديدة يف أعداد
الرشكات العارضة والدول املشاركة يف فعالياتها وصوالً
للمساحات الكلية املخصصة للعروض الداخلية
والخارجية واملائية ،األمر الذي يعكس األهمية
املتنامية للمعرضني عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
بدوره بني عيل اليافعي الرئيس التنفيذي لرشكة
أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس) ،أن
معريض “يومكس وسيمتكس  ”2020يوفران الفرصة
أمام أدايس وغريها من الرشكات الوطنية نافذة عاملية
الستعراض أحدث ابتكاراتها يف مجاالت الدفاع واألمن
فضالً عن مواكبة آخر املستجدات يف مجاالت األنظمة
غري املأهولة والتكنولوجيا املتطورة ،مشريا ً أن (أدايس)
ستقوم بعرض العديد من املنتجات املتطورة خالل
املعرض ،والتي تحظى بإقبال واسع من قبل رشكائنا
األقليميني والدوليني.
ومن الجدير ذكره أن معريض “يومكس وسيمتكس
 ”2020الذي تنظمه رشكة ابوظبي الوطنية
للمعارض “أدنيك” بالتعاون مع القوات املسلحة

لدولة اإلمارات العربية املتحدة يسلط الضوء عىل
أحدث وآخر االبتكارات والتقنيات الحديثة وأفضل
الحلول املتطورة يف قطاع الصناعات الدفاعية ،حيث
سيستقطب املعرض سنوياً خرباء إقليميني وعامليني
يعملون يف هذا املجال من القطاعني العام والخاص
لتبادل الخربات واملعلومات وتقوية جسور التواصل
وتأسيس رشاكات اسرتاتيجية جديدة إىل جانب عقد
اتفاقيات وصفقات مثمرة يف ظل فرص األعامل
املتاحة يف هذا القطاع.

منصة

ويعد معرض ومؤمتر «يومكس» املنصة األمثل التي
توفر لصناع القرار من القطاعني العام والخاص أحدث
مفاهيم وتكنولوجيا قطاع الصناعات الدفاعية يف ظل
مشاركة ممثيل حكومات املنطقة ،والوفود ،وكربيات
الرشكات ،وممثيل السلطات املدنية والعسكرية تحت
سقف واحد بهدف التعرف عىل آخر املستجدات يف
مجال األنظمة الدفاعية غري املأهولة وبحث فرص
إبرام صفقات تجارية هامة يف هذا القطاع.
يذكر أن فعاليات الدورة الثالثة ملعريض األنظمة
غري املأهولة «يومكس»  2018واملحاكاة والتدريب
«سيمتكس  »2018شهدت مشاركة  122رشكة محلية
وعاملية يف مجايل األنظمة غري املأهولة واملحاكاة
والتدريب ،وتم عرض العديد من األنظمة الجديدة
يف مجال األنظمة غري املأهولة برا ً وبحرا ً وجوا ً
مثل اآلليات والسفن البحرية والطائرات املسرية
والروبوتات متعددة األغراض يف مجاالت اإلنقاذ
ومكافحة الحرائق ،إضافة إىل أنظمة جديدة يف
مجاالت مراقبة الحدود ومكافحة اإلرهاب.
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سيف ستي» تعرض سيارة كهربائية

ذاتية القيادة في «آيدكس »2019
أيدكس
ونافدكس 2019
آفاق جديدة
للنمو
بقلم :أحمد محمد األستاد

المركز اإلستشاري االستراتيجي للدراسات
االقتصادية والمستقبلية

الشك إن العالقة الطردية التي يرشح بها خرباء االقتصاد ،االرتباط
الدينامييك بني االنفاق والنمو االقتصادي ،تقدم فهامً دقيقا ألهمية
عوامل
َ
أحدهام نحو اآلخر ،إذ سيحفز أحدهام اآلخر ،رغم وجود
أخرى ،قد تؤثر يف مسارهام باالرتفاع أو االنخفاض ،هذه العالقة
وحسب نظرية “الكينزية العسكرية” ،ترسي كذلك عىل اإلنفاق
العسكري الذي يشهد منوا ً ملحوظاً مع منو االقتصاد ،وهو ما ينعكس
مبارشة عىل الطلب عىل الصناعات الدفاعية واألمنية ،والعكس
صحيح ،حيث ميكن لنمو اإلنفاق العسكري ،أن يساهم يف دفع عجلة
النمو االقتصادي من خالل تخفيز الطلب عىل الصناعات الدفاعية
واألمنية ،كجزء من الطلب الكيل.
إن اإلتجاه املتصاعد ملنحنى الصفقات املربمة يف معريض أيدكس
ونافدكس  ،2019يشري إىل ما تتمتع به سوق الصناعات الدفاعية
واألمنية من فرص منو كبرية وواسعة ،رغم التوقعات من تباطؤ منو
االقتصاد العاملي ،حيث خفض البنك الدويل توقعاته بشأن معدل منو
االقتصاد العاملي يف العام الحايل من  % 3.7إىل  ،3.5%أو استقراره
عند مستوى العام املايض كام يتوقع بعض االقتصاديون املتفائلون،
ولعل السبب يف منو سوق الصناعات الدفاعية واألمنية ،يرجع إىل
التحوالت الجيوسياسية الراهنة التي دفعت دول العامل إىل زيادة
إنفاقها عىل قطاع الدفاع ،وإىل الجهود الكبرية ،للتحالفات الدولية
واالقليمية يف دعم االستقرار والسالم وتعزيز األمن يف مناطق مختلفة
حول العامل ،وتظهر االحصائيات املنشورة إىل منو ملحوظ يف االنفاق
العسكري عاملياً ،فوفقاً إلحصائيات معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث
السالم ،بلغ إجاميل االنفاق العسكري العاملي نحو  1.7تريليون دوالر
أمرييك ( 6.2تريليون درهم إمارايت) يف عام  ،2017وبزيادة قدرها
نحو  1.1%عن عام .2016
إن النمو الذي يتحقق يف سوق الصناعات الدفاعية عاملياً ،لن تكون
عوائده محدودة تقترص عىل قطاع الدفاع واألمن فقط ،بل سيستفيد
منه االقتصاد ككل ،وسينعكس عىل تنبؤات منو االقتصاد ،وسيخفف
من آثار التباطؤ الذي خلفته السياسات التجارية والقيود الحامئية
لبعض الدول ،ويزيد من ثقة املستثمرين مبستقبل اإلقتصاد ،وهو ما
يجعل من معرض أيدكس – نافدكس ،حدثا عسكرياً واقتصادياً مهامً،
ليس عىل مستوى دولة االمارات العربية املتحدة بل عىل مستوى
العامل ككل.

تعرض رشكة «سيف ستي» اإلماراتية سيارة كهربائية متطورة ذاتية القيادة تعتمد عىل
تقنيات الذكاء االصطناعي وتلبي االحتياجات الفورية للمشاركني يف وقت قصري وميكن
تحويلها إىل قاعة اجتامعات ملا تحتويه من تجهيزات فريدة.
وأوضحت الرشكة التي تعمل يف مجال الحلول األمنية للمدن واملشاريع الذكية عىل
هامش مشاركتها يف معرض الدفاع الدويل «آيدكس  » 2019أن السيارة تم تصميمها
بالكامل بأيد إماراتية مئة باملئة وتم بناؤها باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي
املبتكرة التي تتوافق مع رؤية واسرتاتيجية دولة اإلمارات  2071ومدن املستقبل.
وأفاد عيل العامري الرئيس التنفيذي لرشكة «سيف ستي» بأن السيارة ميكنها السري
ملسافة  700كيلومرت بشحنة كهرباء
واحدة كام ميكنها نقل الركاب من
النقطة «أ» إىل النقطة «ب» يف وقت
قيايس جدا ..مشريا إىل أن إنتاج أول
خمس نسخ من هذه السيارة سيكون
إنتاج أول خمس
بحلول العام  2020بالتزامن مع
إكسبو  2020حيث يستطيع الزائرون
نسخ من السيارة
واملشاركون استخدم السيارة ذاتية
الكهربائية بحلول
القيادة يف تحركاتهم داخل املعرض.
وأضاف العامري أن السيارة التي
العام 2020
تستخدم بصمة الوجه ستحدث
تحوال كبريا يف صناعة السيارات
بالتزامن مع
مام يتيح للركاب إنجاز بعض املهام
إكسبو 2020
الوظيفية حيث ميكنها التحول إىل
قاعة اجتامعات متحركة باإلضافة
إىل استخدام الشاشات الرتفيهية
املزودة بها السيارة يف سامع املوسيقى
ومشاهدة املواد الفيلمية.
وأشار إىل أن السيارة تتوافر بها
وسائل األمان وال يصدر عنها أي ضوضاء أو انبعاثات ترض بالبيئة ومن شأنها املساهمة
يف الحد من ظاهرة التغري املناخي والبيئة مقارنة بالسيارات التقليدية.
وتشارك رشكة «سيف ستي» اإلماراتية ضمن منصة مجلس اإلمارات للرشكات
الدفاعية يف معرض الدفاع الدويل آيدكس  2019الذي يضم معروضات لرشكات
وطنية ورشكاء اسرتاتيجيني متخصصني يف مختلف الصناعات املتعلقة بخدمات قطاع
الطريان مثل التصنيع واألنظمة املستقلة والخرائط والصيانة واإلصالح واالتصاالت
والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغريها إىل جانب عرض منتجات وخدمات
 9رشكات وطنية.

