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دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بحضور  الله“  ”رعاه 

بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب عىل هامش معرض 

فئة  بينونة  الزورق صواريخ  الرابعة  بدورته  نافدكس 

لبناء  أبوظبي  أنتجته رشكة  الذي   ” الهييل   ” كورفت 

السفن بأيد وعقول إماراتية وطنية .

معلنا  الزورق  سارية  عىل  الدولة  علم  سموه  ورفع 

تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن اسطول قواتنا 

البحرية الباسلة .. وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية 

القيادة  الزورق وتوقف عند غرفة  أرجاء  يف مختلف 

والتحكم واستمع من ضباط القوات البحرية إىل رشح 

العالية  والتقنيات  للزورق  القتالية  املهام  حول  واف 

تعد  التي  البحرية  القطعة  هذه  يف  تستخدم  التى 

القوة الضاربة لقواتنا املسلحة الباسلة .

السمو  صاحب  سجل  التدشني  حفل  ختام  وقبيل 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ كلمة يف 

سجل الرشف للزورق جاء فيها ” إن الزورق صواريخ 

” الهييل ” هو نتاج عقول وطنية نرية وسواعد إماراتية 

أسياد  أننا  تؤكد  بامتياز  وطنية  صناعة  وهو  قوية 

البحار منذ عقول طويلة ومهنة السفن واملراكب هي 

مهنة األجداد التي تظل رمزا خالدا وتراثا عريقا تفخر 

دولتنا جيال بعد جيل ”.

وقواتها  املسلحة  لقواتنا  هنيئا   ”  : سموه  وأضاف 

اسطولها  إىل  جديدة  دفعة  بانضامم  الباسلة  البحرية 

مياهنا  عىل  سيادتنا  حامية  يتوىل  الذي  البحري 

االقليمية ”.

وختم سموه : ” سريوا عىل بركة الله وكونوا مؤمنني 

ومهاراتكم  قدراتكم  من  واثقني  وجل  عز  بالله 

وحافظوا عىل أسلحتكم ومكتسبات دولتكم الوطنية 

والله يوفقكم بخدمة وطننا الغايل ” .
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أعلن سعادة العميد الركن طيار راشد الشاميس، 

الدفاع  ومؤمتر  معرض  باسم  الرسمي  املتحدث 

صفقات   10 إبرام  عن   2017 أيدكس  الدويل، 

ألف  و623  مليون  و919  مليار   6 بلغت  بقيمة 

ومؤمتر  معريض  لفعاليات  الثاين  اليوم  يف  درهم 

الدفاع  ومعرض   (2017 (أيدكس  الدويل  الدفاع 

البحري (نافدكس 2017).

رشكات   5 محلية  رشكات   5 الصفقات  وشملت 

صحفي  مؤمتر  خالل  االعالن  هذا  وجاء  عاملية، 

الذهيل،  فهد  البحري  الركن  العقيد  بحضور 

البحري  الدفاع  معرض  باسم  الرسمي  املتحدث 

(نافدكس 2017).

وأعلن سعادة العميد الركن طيار راشد الشاميس 

جروب  جولدن  انرتناشيونال  مع  التعاقد  عن 

والدفاع  الجوية  القوات  لصالح  ذخائر  لرشاء 

مع  والتعاقد  درهم.   11,720,000 مببلغ  الجوي 

رشكة cubic simulation systems  األمريكية، 

التدريب الداخيل مببلغ  لرشاء وتركيب مشبهات 

9,107,838 درهم.

 SAAP الرشكة  مع  التعاقد  عن  سعادته  وأفاد 

من  مبكر  إنذار  طائرة  لرشاء   ،(AP (PUPL

املعدات  غيار  قطع  وزيادة   G6000 SRSSطراز

األرضية واملواد اإلستهالكية، مببلغ 865,726,100 

الروسية  الرشكة  مع  التعاقد  وكذلك  درهم، 

صاروخ  لرشاء   ROSOBORONEXPORT

مضاد للدروع مببلغ 2,603,237,500  درهم.

كام أفاد سعادته عن التعاقد مع الرشكة األملانية  

Rheinmentall Defence Electronics، لرشاء 

 151,249,000 مببلغ  القتايل  للتدريب  مشبهات 

جروب  انرتناشينوال  رشكة  مع  والتعاقد  درهم. 

بقيمة  فنية  ومعدات  أسلحة  رشاء  عىل  املحلية 

500,290,052 درهم. وكذلك التعاقد مع الرشكة 

رشاء  عىل   ،Raytheon Company األمريكية 

صواريخ مببلغ 611,664,690 درهم.

وأشار سعادته إىل التعاقد مع رشكة منر للسيارات، 

وهي رشكة محلية، عىل تطوير وإنتاج أليات منر، 

مع  والتعاقد  إمارايت،  درهم   23,400,000 مببلغ 

مجموعة ترست الدولية، وهي رشكة محلية أيضاً، 

عىل رشاء أسلحة التدريع التفاعيل املتفجر مببلغ 

553,695,595 درهم إمارايت. وكذلك التعاقد مع 

الرشكة املحلية، ماكسمس للطريان عىل استئجار 

 AIR CARGO طائرة الشحن الجوي من طراز

الجوي  الشحن  PLANES الستخدامها يف مجال 

التجاري مببلغ، 1,799,770,000 درهم إمارايت.

اتفاقية  االتحادية  وروسيا  اإلمارات  دولة  وقعت 

بشأن  العسكرية  الصناعات  قطاع  يف  مشرتك  تعاون 

من  أنواع  وقدرات  مواصفات  دراسة  حول  التفاوض 

الطائرات الروسية املقاتلة الحالية والجديدة مبا فيها 

الخامس إضافة اىل  الجيل  طائرتا ” سوخوي 35 ” و 

مستدامة  وصيانة  فني  ودعم  تطوير  عمليات  إجراء 

للطائرات..

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

والتجارة  الصناعة  وزير  مانتوروف  دينيس  ومعايل 

معرض  فعاليات  خالل  االتفاقية  توقيع   .. الرويس 

ومؤمتر الدفاع الدويل ” آيدكس 2017 ”.
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حميد  اإلمارات  دولة  جانب  من  االتفاقية  ووقع 

صناعة  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  الشمري  عبدالله 

الطريان والخدمات الهندسية يف رشكة ” مبادلة ” ومن 

الهيئة  مدير  نائب  فرولكني  أليكيس  الرويس  الجانب 

الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني.

وشملت االتفاقية دراسة رشاء وتطوير وتصنيع جزيئ 

والربية  الجوية  ــ  املتطورة  العسكرية  للمعدات 

املسلحة  القوات  متطلبات  تخدم  التي  ــ  والبحرية 

تطوير  مجاالت  يف  التعاون  تضمنت  فيام  اإلماراتية.. 

والبحرية  والربية  الجوية  األنظمة  وتوريد  وتصنيع 

مجاالت  يف  التعاون  اىل  إضافة  اآليل..  التوجيه  ذات 

البحث والتطوير يف الجوانب الدفاعية واألمنية.
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سعادة  املسلحة  القوات  جانب  من  اإلتفاقية  وقع 

القوات  قائد  العامري  مجرن  بن  صالح  الركن  اللواء 

جاريت  مايكل  الفريق  األمرييك  الجانب  ومن  الربية 

الجيش   ” األمرييك  للجيش  املركزية  القيادة  قائد 

. ARCENT ” الثالث

ان  العامري  صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  وقال 

االتفاقية التي تم توقيعها بني القوات الربية االماراتية 

يف  مهمة  خطوة  تعد  الثالث  األمرييك  والجيش 

إىل  بها  واالرتقاء  البلدين  بني  العالقات  توثيق  سبيل 

الخربات واكتساب  تبادل  أوسع وأرحب بهدف  آفاق 

املهارات وتنمية التعاون العسكري والعالقات القامئة 
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العالقات  والسيام  كافة  املجاالت  يف  البلدين  بني 

العسكرية التي قطعت شوطاً واسعاً من التعاون.

وأضاف ان االتفاقية تايت يف اطار الخطط االسرتاتيجية 

مبستوى  االرتقاء  إىل  الرامية  االماراتية  الربية  للقوات 

االداء العسكري ملنتسبيها وتوسيع مداركهم ومعارفهم 

يف  لهم  املتاحة  التدريبية  الفرص  من  واالستفادة 

املجاالت كافة حتى يكونوا مبستوى عاٍل من الجاهزية 

بهم  املناط  واجبهم  أداء  من  متكنهم  التي  القتالية 

واقتدار  كفاءة  بكل  الغايل  الوطن  عن  الدفاع  اتجاه 

املستقبلية  والتحديات  التهديدات  كافة  ومواجهة 

بكفاءة واقتدار وبحرفية وهذا ما نصبوا إليه.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس 

مكتبه  يف  الفريق  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 

قائد  جاريت  مايكل  الفريق  آيدكس  مبعرض 

الجيش   ” األمرييك   للجيش  املركزية  القيادة 

الثالث ” والوفد املرافق له الذى يزور البالد حالياً

وبحث  جاريت  مايكل  بالفريق  معاليه  ورحب 

دولة  بني  والتعاون  الصداقة  عالقات  معه 

املتحدة  والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األمريكية وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق بدعم 

التعاون والتنسيق القائم بني البلدين يف الشؤون 

يخدم  مبا  تعزيزه  وأهمية  والدفاعية  العسكرية 

املصالح املشرتكة للبلدين الصديقني.

السيدة   .. حده  عىل  كال  معاليه  إستقبل  كام 

هاريت بلدوين عضو الربملان ووكيل وزارة الدولة 

ومعايل  املتحدة  باململكة  الدفاعية  للمشرتيات 

الكورية  الحربية  الصناعات  وزير  مايونغ  تشانغ 

ومعايل سوبهاد بهارما وزير الدولة لشؤون الدفاع 

الهندي وأغوستني كوندي باجني نائب وزير الدفاع 

االسباين ومعايل هوانج إن موو نائب وزير الدفاع 

وزير  نائب  كوشات  وتوماس  الكوري  الوطني 

الدفاع التشييك ومعايل بيرت كاجدوس وزير الدفاع 

الوطني لجمهوري سلوفاكيا ومعايل محمد ماليك 

والشؤون  الدفاع  الدولة لشؤون  بن عثامن وزير 

الخارجية السنغافوري .

تم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون والتنسيق 

وكل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  القائم 

تفعيلها  الزائرة وجوانب  الدول  أعضاء وفود  من 

اضافة  املشرتكة  املصلحة  يخدم  مبا  وتطويرها 

العسكرية  باملجاالت  الصلة  ذات  الشؤون  اىل 

والدفاعية.
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استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف معرض الدفاع 

سعيد  محمد  الدكتور  معايل  ”آيدكس2017“  الدويل 

والوفد  املرصي   الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير  العصار 

الدولة حالياً، لحضور فعاليات  الذي يزور  املرافق له 

املعرض.

ورحب رئيس أركان القوات املسلحة بالوزير املرصي 

بني  القامئة  األخوية  التعاون  عالقات  معه  واستعرض 

دولة اإلمارات ومرص وسبل تعزيزها وما تشهده من 

منها  يتعلق  ما  خاصة  األصعدة  مختلف  عىل  تطور 

البلدين  بني  الدفاعي  والتعاون  العسكري  بالتنسيق 

ذات  املوضوعات  من  عدد  بحث  تم  كام  الشقيقني 

االهتامم املشرتك. 

وزيرة  الكعبي  محمد  بنت  نورة  معايل  زارت 

دولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي رئيسة 

مجلس إدارة رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض 

الدفاع  ملعرض  اإلعالمي  املركز   ” أدنيك   ”

الدويل «آيدكس 2017».

وإطلعت معاليها خالل الزيارة عىل الخدمات 

اإلعالم   وسائل  ممثيل  لكافة  تقدم  التي 

املحلية واإلقليمية من  الصحافية  واملؤسسات 

خالل املركز اإلعالمي التابع للمعرض واملجهز 

والتقارير  األخبار  إلرسال  التقنيات  بأحدث 

والصور الفوتوغرافية والفيديو.

وأعربت معاليها عن فخرها بتنظيم الفعاليات 

التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه 

الله“.

وعىل هامش زيارة معاليها للمركز اإلعالمي يف 

املعرض.. أشادت معايل نوره الكعبي  مبشاركة 

العديد من األنشطة  الوطن» يف  مجلة «درع 

منوهة  الدولة..  داخل  تقام  التي  واملناسبات 

وتحقيقات  أخبار  من  املجلة  تتضمنه  ما  إىل 

الفعاليات خاصة  وحوارات وتغطيات لجميع 

املهنية  من  قوية  أسس  عىل  منها  العسكرية 

الصحفية واألمانة يف الطرح.

وأثنت عىل إصدارات املجله مجلة من بحوث 

وكتب يف مجاالت العمل العسكري والتسليح 

إىل  إضافة  واالقتصادية  السياسية  والتحليالت 

إصدارها نرشة يومية طوال أيام املعرض تقدم 

من خاللها تغطية شاملة للفعاليات املصاحبة 

لـ «آيدكس» تتضمن استطالعات للرأي حول 

الحدث.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  سعادة  استقبل  كام 

الرميثي كال عىل حدة الفريق أول تأت رسي داتو راجا 

احمد  الفريق  و  املاليزي  الدفاع  قوات  رئيس  محمد 

أركان  رئيس  الوطني  الدفاع  وزير  نائب  صالح  قايد 

الجيش الوطني الشعبي الجزائري و معايل جالو ماما 

دو باتيا وزير الدفاع الوطني املوريتاين بحضور الفريق 

محمد ولد الشيخ محمد قائد األركان العامة للجيوش 

املوريتانية .

وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون التي 

تربط بني دولة اإلمارات ودول الضيوف خاصة ذات 

الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها 

وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

رئيس األركان خالل استقباله وزير الدولة لإلنتاج الحريب املرصي

رئيس األركان خالل استقباله نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري
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استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد 

العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يف مكتبه 

مبعرض ” آيدكس 2017 ” كال عىل حدة سعادة الفريق 

الحربية  املنطقة  الربية  القوات  قائد  كوين  ويجنغ 

جاريت  مايكل  الفريق  و  الصني  بجمهورية  الرشقية 

قائد قوات الجيش للقيادة املركزية االمريكية و اللواء 

ستيفن اَي فارمني القائد العام لقيادة املساعدة األمنية 

الدفاع  قائد  باكيت  توم  العميد  و  االمرييك  للجيش 

الصناعات  رشكة  من  رومانوف  رومان  و  الربيطاين  

الدفاعية االوكرانية .

وتم خالل اللقاءات مع الضيوف بحث أوجه التعاون 

العسكري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة 

االمارات ودولهم الصديقة.

استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع 

تان رسي  اول  الفريق  اليوم   “2017 ”آيدكس  الدويل 

اول  الفريق  و  املاليزي  البحرية  القوات  قائد  احمد 

جونج هو صب قائد القوات البحرية الكوري والفريق 

اندريس كروز قائد القوات البحرية األملاين .
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استقبل سعادة اللواء الركن محمد مراد البلويش رئيس 

هيئة اإلمداد مبكتبه يف معرض الدفاع الدويل ”آيدكس 

”توماس كوشات نائب وزير الدفاع التشييك.

وتم خالل اللقاء اللذي حرضه عدد من ضباط القوات 

املسلحة وأعضاء الوفد املرافق للضيف مناقشة عدد 

من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.

استقبل سعادة العميد الركن الدكتور مبارك بن غافان 

املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  رئيس  الجابري، 

الدويل  الدفاع  معرض  يف  مبكتبه  املسلحة   بالقوات 

كرستوف  جان  مهندس  اللواء    “2017 ”آيدكس 

مدير ادارة الرشق األوسط و شامل افريقيا من ادارة 

براون  السيد  و  الفرنيس  الدفاع  بوزارة  املشرتيات 

املدير التنفيذي برشكة هاريس االمريكية .

وتم خالل املقابلتني  استعراض أوجه التعاون ومناقشة 

عدد من املواضيع  املشرتكة.

مجرن  بن  صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  استقبل 

معرض  يف  مكتبه  يف  الربية  القوات  قائد  العامري 

الدفاع الدويل «آيدكس 2017» - كال عىل حدة - اللواء 

ستيفن اَي فارمني القائد العام لقيادة املساعدة األمنية 

للجيش االمرييك و الفريق اول سالو كوف أوليغ قائد 

قائد  غاريت  مايكل  الفريق  و  الرويس  الربية  القوات 

الجيش االمرييك الثالث املشاركني يف فعاليات معرض 

الدفاع الدويل «آيدكس 2017». 

التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  وتم 

العسكري املشرتك و سبل تعزيزها وتنميتها ومناقشة 

املشرتك   االهتامم  ذات  العسكرية  املواضيع  من  عدد 

بني دولة االمارات ودولهم الصديقة.
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لرشكة  التنفيذي  املدير  الرشوقي  سارة  كشفت 

اإلمارات للصناعات العسكرية، عن أن الرشكة أنتهت 

املدى،  طويل  ممنهجة  مستقبلية  خطة  إعداد  من 

لتحقيق االكتفاء الذايت يف مجال الصناعات العسكرية 

بأنواعها كافة، فضال عن الرتكيز يف املرحلة املقبلة عىل 

مواكبة الكتغريات والتطويرات التي يشهدها العاملي 

يف هذا املجال.

أن  اليومية“،  ”النرشة  مع  خاص  حوار  يف  وقالت 

معرض ومؤمتر الدفاع أيدكس 2017، جاء يف يف دورته 

الثالثة عرش ليحايك كافة املنجزات العاملية يف املجال 

املنتجات  من  متكاملة  منظومة  ليشكل  العسكري، 

العسكرية املتطورة، وفق أحدث مسارات التكنولوجيا 

عىل  تطل  عاملية  منصة  بات  أنه  عن  فضال  الحديثة، 

وأحدث  املنتجات  عرض  خالل  من  أجمع  العامل 

االبتكارات والتقنيات واملستجدات يف مجال التسليح 

العسكري براً وجواً وبحراً. والتايل نص الحوار:

*كيف تري مشاركة الرشكة الوطنية يف أيدكس 2017، 

وما داللة ذلك؟

مفاجأة  كانت  الوطنية  الرشكات  مشاركة  الواقع  يف 

من  أكرث  املشاركة  بلغت  حيث  الكبري،  الحدث  هذا 

النهضة  مسرية  معامل  مام  يجسد  وطنية،  150 رشكة 

املجال  السيام  كافة،  املجاالت  يف  االمارايت  والتطور 

نشاهد  إذ  املتنوعة،  ومساراته  مبضمونه  العسكري 

اإلنجازات تتواىل  يف ظل قيادة صاحب السمو الشيخ 

الله،  الدولة، حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ويل عهد 
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أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

االنجازات  وتحقيق  التطور  مسارات  وأسهمت 

مجاالت  يف  عاملياً  األوىل  املكانة  اإلمارات  يف  حصاد 

املجاالت  مختلف  يف  إنجازات  تحقيق  وكذا  عدة، 

خصوصاً يف املجال العسكري وصناعاته ومنتجاته براً 

وبحراً وجواً.

*ما هو تعليقكم عىل املشهد العام ملعريض ”أيدكس 

ونافدكس“ 2017؟

حقق  «آيدكس»  الدويل،  الدفاع  معرض  أن  حقيقة 

املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  متتالية  نجاحات 

أكرب معارض  بني  مكانته  ترسيخ  يف  بارزاً  دوراً  ولعب 

لعرض  دولية  نافذة  ميثل  بات  إذ  العامل،  يف  الدفاع 

أحدث مستجدات األسلحة وتكنولوجيا الدفاع عاملياً، 

االماراتية  العالقات  يف  تعزيز  أساسية  ركيزة  وأصبح 

والعربية والدولية يف املجال العسكري وصناعاته، مام 

املنطقة والعامل  يسهم يف تحقيق مصالح جميع دول 

أجمع، وتأيت مشاركة الرشكة يف املعرض هذا العام يف 

الصناعات  قطاع  وتطور  دعم  يف  الرائد  دورها  إطار 

العسكرية املتكاملة، وبالرشاكة مع القوات املسلحة، 

املجموعة،  رشكات  بني  التكامل  إيجاد  عىل  تعمل 

تخدم  التي  العسكرية  الصناعات  متطلبات  لتلبية 

املشاريع عىل املدى القصري والبعيد.

”نافدكس“  معرض  جاء  أخر  جانب  وعىل 

ومسارات  مفاهيم  من  جديدة  ليشكل  منظومة 

الدفاع واألمن البحري، وأصبح منصة عاملية الستقطاب 

الصناعة  تلك  يف  العاملية  الرشكات  وكربى  الخرباء 

الدفاعية  التقنيات  أحدث  تضمن  حيث  الحيوية، 

واملراكب  الحربية،  السفن  مجاالت،  يف  البحرية 

القتالية،  واملعدات  الربمائية،  واملركبات  البحرية، 

وأنظمة أمن السواحل، وحلول االتصاالت البحرية.

استكامل  يف  تسهم  التي  مقرتحاتكم  أبرز  هي  *ما 

مسرية التطور التي بدأها أيدكس؟

حققا  ونافدكس“،  ”أيدكس  معريض  أن  الحقيقة  يف 

املقبلة  املرحلة  ولكن  متنوعة،  مسارات  يف  التكاملية 

تحتاج إىل مشاركة الشباب يف املجاالت كافة، السيام 

ينبغي  متجددة  طاقات  يعتربون  حيث  العسكرية، 

االستفادة منها، من خالل مهاراتهم وعقولهم املستنرية 

يف مجاالت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، السيام أن 

التكنولوجية نحجت يف دخول كافة املجاالت وباتت 

يكون  أن  أقرتح  لذا  اليومية،  لحياتنا  أساسية  ركيزة 

يف  املعرض  يحتضنها  للشباب  خاصة  منصة  هناك 

دوراته املقبلة، لعرض أهم وابرز ابتكاراتهم الحديثة 

العامل  وتطورات  متغريات  مضمونها  يف  تحايك  التي 

املستقبلية.

*ما أهم املسارات التي يتم الرتكيز عليها يف املستقبل 

من خالل خططكم؟

نركز يف املرحلة املقبلة عىل مجال البحوث والدراسات 

التطبيقية يف املجال العسكري بكافة مساراته، وذلك 

التي  والتطويرات  العاملية  املتغريات  مواكبة  بهدف 

يشهدها العامل، فضال عن توظيف التكنولوجيا بشكل 

الصناعات  يف  الجودة  درجات  أعىل  يحقق  ومضمون 

وفق خطط  ذلك  يكون  أن  عىل  العسكرية،  الوطنية 

طويلة املدى تركز يف مضمونها أهداف معينة، أبرزها 

تحقيق االكتفاء الذايت يف االنتاج والتصنيع العسكري 

يف املستقبل.
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لرشكة  التابعة  بايروتيكنكس،  املتقدمة  رشكة  أعلنت 

توازن، عن جاهزيتها إلبرام العقود يف أعقاب تسلمها 

املنشآت التشغيلية الخاصة بها، وذلك وفقاً ملا رصح 

معرض  يف  املشاركة  خالل  الرشكة  من  مسؤول  به 

ومؤمتر الدفاع الدويل (آيدكس) 2017. 

ويتمثل أحد أهم أهداف رشكة املتقدمة بايروتيكنكس 

وسالمة  لحامية  الفعالة  بالحلول  العمالء  دعم  يف 

الناريات  وتصنيع  بتصميم  الرشكة  وتختص  املجتمع. 

والذخائر غري املميتة وفقاً الحتياجات العمالء ودعم 

مهامهم  يف  القانون  تطبيق  وأجهزة  املسلحة  القوات 

اليومية املحفوفة باملخاطر من أجل حامية املجتمع. 

توازن  مجمع  يف  الكائنة  الرشكة  مرافق  وتتميز 

الصناعي بأنها مجهزة بأحدث التقنيات، حيث يحرص 

موظفو الرشكة من ذوي الخربات واملهارات املتخصصة 

العالية عىل العمل مع رشكائهم الدوليني والتعاون مع 

مختربات األبحاث والقوات املسلحة ومؤسسات فرض 

مستمر  بشكل  املنتجات  تطوير  أجل  من  القانون 

وتقديم الحلول املبتكرة. 

الدورة  يف  توازن  مشاركة  خالل  الرشكة  إطالق  وتم 

السابعة للمعرض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر 

”آيسنار أبوظبي 2016“. والرشكة مرشوع مشرتك ما 

بني توازن ورشكة أم يب ثري. 

وتقدم الرشكة عدة أنواع من املنتجات منها: القنابل 

الصوتية، القنابل والسواتر الدخانية، ، طلقات اإلشارة، 

ذخائر 40 مم مبؤثرات مختلفة مثل الدخان والصوت 

وكرات املطاط وكذلك منتجات التدريب عن توازن.

االقتصادي  التوازن  مجلس  قبل  من  توازن  أنشئت 

عام 2007 بهدف إقامة مشاريع من خالل الرشاكات 

مضافة  قيمة  توفر  التي  االسرتاتيجية  واالستثامرات 

لقطاعات التصنيع يف الدولة والتي تركز عىل عدد من 

والطريان  الدفاع  صناعات  تشمل:  والتـي  املجــاالت 

والسيارات والذخائر واملعادن والتكنولوجيا.

من  توازن  متكنت  تأسيسها  من  وجيزة  فرتة  وخالل 

كرشكة  الدولة  وخارج  داخل  مرموقة  مكانة  احتالل 

مع  خالل رشاكاتها  من  وذلك  الصناعية  لالستثامرات 

والتي  عاملياً  الرائدة  الصناعية  املؤسسات  من  عدد 

وتطوير  الخربات  واكتساب  املهارات  بناء  إىل  تهدف 

منتجات وأنظمة حديثة يف اإلمارات. وتستند الرشكة 

ملواكبة  قدرتها  اىل  االستثامرية  اسرتاتيجيتها  يف 

فيام  األسواق  تشهدها  التي  املتسارعة  املتغريات 

تهدف أيضاً إىل أن تكون مثاالً تحتذي به املؤسسات 

الواعدة حيث تلعب توازن دوراً فاعالً يف دعم منوهم 

وتوسعهم الصناعي.

وقد تم االعالن عن تأسيس رشكة اإلمارات للصناعات 

العسكرية (إيدك) خالل معرض آيدكس 2015 والتي 

ومجموعة  مبادلة  رشكة  جهود  توحيد  عن  نتجت 

لالستثامرات  املتقدمة  اإلمارات  ومجموعة  توازن 

تحت مظلة واحدة من أجل إبراز القدرات الدفاعية 

اإلماراتية وتوحيد الجهود.

املائية  تحت  املنصات  ظلت  نفسه،  الوقت  ويف 

مختلفة  مصادر  عىل  االعتامد  شديدة  (الغواصات) 

تقييمها  يتعني  التي  االستشعار  أجهزة  لبيانات 

ومقارنتها وتجهيزها بعد ذلك لبناء معلومات مالحية 

متناسقة وموثوقة.

لكن التطور الكبري الذي حدث مؤخراً يف التهديدات 

األقامر  العاملية باستخدام  املالحة  أنظمة  إلشارات 

املؤسسات  لدى  قوية  الصناعية GNSS أثار مخاوف 

املعلومات  أصبحت  األمور،  ولتسوية  العسكرية. 

املالحية أكرث متحيصاً من أجل ضامن نجاح العمليات 

كبرياً يف األداء  البحرية، وال سيام باعتبار أن لها دوراً 

املشغالت  أو   sensors االستشعار  ألنظمة  الفعال 

effectors املتطورة عىل نحو متزايد عىل منت السفن 

الحربية والغواصات.

تضع هذه التطورات متطلبات حيوية عىل معلومات 
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املالحة، من حيث األداء واملوثوقية واملتانة والتوافر. 

أضف إىل ذلك أن هناك توجهاً ملموساً نحو التقارب 

فيام  سيام  وال  والغواصات،  السفن  احتياجات  بني 

يتعلق باملرونة يف البيئات املعادية.

 Netans DDUs وال يقترص دور وحدات عرض بيانات

الفردية، بل تقوم أيضاً  بينات االستشعار  عىل توزيع 

باالستحواذ والتحليل والربط والتوثيق واالختيار و – 

إن دعت الحاجة – صنع إنذارات، بل ورفض بيانات 

املعلومات  أكمل  لتفصيل  وذلك  متنوعة،  إدخال 

الحقيقي،  الوقت  يف  واملدمجة  املوحدة  املالحية 

منظومة  رئييس  (وبشكل  املشرتكني  ألنظمة  املتاحة 

بتوفري  مدمجة  مالحية  خوارزميات  وتقوم  األسلحة). 

أكرث املعلومات موثوقية واتساقاً ودقة، باالعتامد عىل 

أنظمة  الذايت،  القصور  (نظام  تناسقاً  البيانات  أشد 

 ، GNSS الصناعية  األقامر  العاملية باستخدام  املالحة 

املجال املغناطييس، السجل، إلخ) مهام كانت األحوال 

البيئية.

تشمل املزايا الرئيسية لنظام Netans قدرة التوصيل 

الذايت عىل  والتعرف  املدمجة  التكرار  وإدارة  الفوري 

البيانات  حصانة  لضامن  وذلك  االستشعار،  أنظمة 

بيانات  عرض  وحدات  وتتميز  وصحتها.  وسالمتها 

Netans DDUs بسهولة تركيبها، مع تحويل عملية 

اإلدماج إىل عمليات ضبط بسيطة ومسبقة التسجيل، 

وسهولة االستخدام من خالل واجهة استخدام بديهية، 

وبالتنوع وسهولة القياس.

خربات  نطاق  توسعة  يف   Netans سلسلة  أسهمت 

رشكة iXblue يف مجال املالحة، إلتاحة أفضل الحلول 

املالحية من نواعها، وذلك من أجل تحقيق التفوق يف 

العمليات البحرية.
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جو  املهام  من  ممكنة  تشكيلة  أكرب  عدة  أداء  عىل 

الجوية  القوات  الذي ميكن  األمر  أرض،  وجو-  – جو 

من القيام بعدد كبري من العمليات الجوية، بدءا من 

عمليات املراقبة الجوية، مرورا بدعم عمليات حفظ 

السالم، وانتهاءا بأشد مسارح العمليات خطورة.

عىل  ورشكائها  سيستمز“  إي  إيه  ”يب  رشكة  وتحرص 

احتفاظ الطائرة يوروفايرت تايفون بهذا التفوق ملدة ال 

تقل عن 30 عاما. ولدى الطائرة برنامج تطوير مرحيل 

كبري (P1E to P3E) لتنفيذ عمليات التحديث، سواء 

ما  التعاقد عليها، وهو  التي جرى  أو  التي متت  تلك 

الطائرة  تتمتع  كام  االفرتايض.  عمرها  إطالة  يضمن 

بقدرة هائلة عىل تنفيذ عمليات قصف خارج مجال 

التي  التحديثات  من  ملزيد  وتخضع  البرصية،  الرؤية 

يجري تحديدها حاليا، وهو ما يضمن بقاءها كأخطر 

نظام تسلح جاهز للتعامل مع التهديدات.

إىل  باإلضافة  ساحق  جوي  بتفوق  الطائرة  وتتمتع 

جو،   – أرض  القصف  عمليات  تنفيذ  عىل  القدرة 

ولذلك نجدها ضيفا مستدميا عىل العمليات الداخلية 

والخارجية عىل املدار العام بأكمله.

ويوجد حوايل 500 طائرة يوروفايرت تايفون يف صفوف 

الخدمة الفعلية، وقد تم تصميمها منذ البداية بحيث 

وقلة  الشديدة  واالعتامدية  الجبارة  بالقوة  تتميز 

ولذلك  مستقبال،  تحديثها  وسهولة  صيانتها  تكاليف 

تعترب الطائرة املقاتلة الرئيسية عىل الخطوط األمامية 

هي  دول  ست  لدى  الناجحة  العمليات  مسارح  يف 

النمسا وأملانيا وإيطاليا والسعودية وإسبانيا واململكة 

املتحدة. كام طلبت الكويت وسلطنة عامن رشاءها.

الطائرة باعتامديتها الشديدة يف جميع أنحاء  وتتميز 

العمليات  ومسارح  الجوية  األحوال  كافة  ويف  العامل 

املختلفة. كام تتميز الطائرة يوروفايرت تايفون بقدرتها 

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  سينجلتون،  ديفيد  قال 

إن  السفن،  لصناعة  العمالقة  األسرتالية  ”أوستال“ 

أسرتاليا،  يف  السفن  لبناء  رشكة  أكرب  تعترب  الرشكة 

وتكثيف  عمالئها  قاعدة  توسيع  عىل  بشدة  وتحرص 

التعاون  مجلس  دول  يف  دعمها  ومساحة  وجودها 

فتح  نحو  حثيثا  سعيا  الرشكة  تسعى  كام  الخليجي، 

التي  (والتجارية)  العسكرية  لسفنها  جديدة  فرص 

تعمل جميع أنحاء املنطقة.

”درع  مجلة  مع  مقابلة حرصية  يف  سينجلتون  وقال 

رشكة  ريادة  إبراز  عىل  أيضا  حريصون  ”إننا  الوطن“ 

الداوريات،  زوارق  وبناء  تصميم  مجال  يف  ”أوستال“ 

السيام زورق الداوريات من طراز ”كيب“ الذي يعترب 

زورقا حدوديا قويا أو زورقا لألمن البحري الذي يعترب 

مثاليا بالنسبة للظروف املحيطة بالبيئة التشغيلية يف 

دول مجلس التعاون الخليجي“.

يف  ”تحرص  ”أوستال“  رشكة  أن  سينجلتون  وأوضح 

عىل  الرتكيز  عىل  (نافدكس)  البحري  الدفاع  معرض 

العمليايت  الدعم  مجال  يف  الرائدة  مكانتها  إبراز 

عالوة  املختلفة،  وفئاتها  بأنواعها  الداوريات  وزوارق 
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عىل تسويق ”سفينة الدعم الفائقة الرسعة“ و ”زورق 

الداوريات من طراز ”كيب“.

وقد دشنت رشكة ”أوستال“ عملية تطوير فئة سفن 

الدعم العمليايت بالسفينة ’WestPac Express‘ وهي 

اختيار  التي وقع  أمتار  عيارة عن سفينة بطول 101 

عدة  عليها  األمرييك  (املارينز)  البحرية  مشاة  سالح 

نجاح  العمليايت. وقد دفع  الدعم  لتنفيذ مهام  مرات 

”السفينة  تطوير  إىل  ”أوستال“  رشكة  السفينة  هذه 

 Joint High Speed  ” الرسعة  الفائقة  املشرتكة 

النقل  اسم ”سفينة  اليوم  عليها  يُطلق  (التي   Vessel

 Expeditionary Fast الطوارئ“  حاالت  يف  الرسيع 

Transport والتي يصل طولها إىل 103 أمتار لخدمة 

سالح البحرية األمرييك. وبعد إضافة سفينتني من فئة 

 HSSV class العالية“  الرسعة  ذات  الدعم  ”سفن 

التي يصل طول الواحدة منها إىل 72 مرتا وامللحقتان 

العامين،  املليك  البحرية  سالح  صفوف  يف  بالخدمة 

تستطيع رشكة ”أوستال“ أن تدعي لنفسها بكل فخر 

أنها أكرب رشكة إلنتاج سفن الدعم العمليايت يف منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي.

طراز  من  الداوريات  ”زورق  إن  سينجلتون  وقال 

أيضا  يعترب  مرتا   58 إىل  طوله  يصل  الذي  ”كيب“ 

الدفاع  معرض  خالل  إبرازها  نود  التي  املنتجات  من 

أضاف  أن  بعد  السيام   ،2017 (نافدكس)  البحري 

الزورق نسخا جديدة لألمن البحري والحرب املضادة 

لأللغام التي من شأنها تعزيز قدرة الزورق عىل تنفيذ 

طراز  من  زوارق   8 وجود  ظل  ويف  متعددة.  مهام 

املليك  البحرية  سالح  صفوف  يف  الخدمة  يف  ”كيب“ 

األسرتايل حاليا، باإلضافة إىل اثنني تحت اإلنشاء حاليا، 

مجلس  لدول  بالنسبة  مثالية  منصة  الزورق  سيكون 

التعاون الخليجي“.
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نفذت طائرة ”رافال“ أوىل طلعاتها الجوية يف 4 يونيو 

عام 1986 لتدخل بعد ذلك الخدمة العسكرية يف عام 

الجيل  من  املهام  متعددة  مقاتلة  طائرة  وهي   ،2000

 “Dassault Aviation” رشكة  قبل  من  صنعت   ،4.5

الفرنسية.

األدوار  املتعددة  ”رافال“  املقاتلة  الطائرات  تعمل 

أفريقيا  يف  الفرنسيني  والبحرية  الجو  لسالحي  التابعة 

مرحالت  حيث  منتظمة  بصورة  األوسط  والرشق 

االتصاالت نادرة أو حتى غري موجودة، ما يشكل تحديا 

عند التواصل مع املستويات اإلدارية العليا، سواء عند 

بث تقرير ما أو عند تلقي األوامر والتعليامت. وغالبا 

 HF ما يعتمد الطيارون املقاتلون عىل أجهزة اإلرسال

ل  املرافقة  العمالقة  التموين  طائرة  منت  عىل  املركبة 

األمثل  والحل  حال.  بأي  ُمرض  غري  وهو حل  ”رافال“ 

”اتصاالت السلكية“   بنظام  املقاتلة  الطائرة  تزويد  هو 

املسلحة  القوات  الطائرة، وتعمل  ثابت عىل   Satcom

الفرنسية حاليا عىل دمج أحدث وصله معلومات إل 16 

مع الطائرة ”رافال“، وهي الوصلة التي يجري تحديثها 

أن  ورغم  جديدة.  وظائف  بإضافة  للسامح  باستمرار 

تلك الوصلة كانت مخصصة يف البداية ملهام التفوق جو 

– جو  ومهام الدفاع الجوي/التفوق الجوي إال أن أطقم 

”رافال“ استخدموها بكرثة كجهاز السليك مأمون. ومن 

لتسهيل  ”الشات“  بوضع  قريبا  الطائرة  تزويد  املقرر 

عملية االتصال مع مراكز القيادة والسيطرة. 

بني  املسافة  وتصل  مرت،   15.27 ”رافال“  ويصل طول 

مرت   45.7 إىل  ومساحتهام  مرت.   10.80 إىل  الجناحني 

الطائرة 5.34 أمتار، ويبلغ وزنها  مربع، ويبلغ ارتفاع 

بدون حمولة 10 أطنان، أما الحد األقىص للوزن عند 

القصوى  حمولتها  وتبلغ  طناً،   24 إىل  فيصل  اإلقالع 
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القصوى  ورسعتها  ونصف،  أطنان  تسعة  الخارجية 

بالساعة  كيلومرت  ألفي  تتجاوز  العالية  االرتفاعات  يف 

بقليل (1.8 ماك). وطائرة ”رافال“ مزودة مبحركني من 

يعمالن   .(Snecma M88-2)  88-2 ام  سنيكام  نوع 

بالدفع الجاف بطاقة 50.04 كيلو نيوتن لكل محرك. 

وتبلغ  كيلومرت.   3,700 من  أكرث  قطع  قادرة  وهي 

مبعدل  مرت   16,800 االرتفاع  عىل  القصوى  قدرتها 

وزن  أجنحتها  وتتحمل  مرت/ثانية.   350 قدره  صعود 

326 كيلوجرام لكل مرت مربع .

من  ملم   30 عيار  من  رشاش  مبدفع  مزودة  الطائرة 

نوع GIAT 30/719B مع 125 طلقة، وفيها منوذجان 

بحري، ميكن  واآلخر  أحدهام جوي  الذخائر،  لتعليق 

ذكرنا  كام  طن   9.5 حتى  تصل  بحمولة  تزويدهام 

و“ميكا2“   “2 ”ماجي  صواريخ  تحمل  وهي  سابقا، 

و”أي أي أم 9- ” و“سايد وايندر“ وجميعها صواريخ 

التزود بصواريخ جو  الطائرة  جو ـ جو، كام تستطيع 

و“أباتيش   ”  AASM ”إكزوست  نوع،  من  أرض  ـ 

 SCALP جي  إي  و“سكالب   ”  MBDA Apache

.“GBU-12 Paveway II -12و“جي يب يو  “EG

نوع  من  راداراً  متنها  عىل  ”رافال“  طائرة  وتحمل 

”RBE2“ قادراً عىل تعقب 40 طائرة يف وقت واحد 

واالشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة. ويستطيع رادار 

الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضا.

نوع  من  إلكرتونية  حرب  نظام  أيضا  الطائرة  ومتتلك 

نوع  من  برصياً  كهرو-  ونظاماً   .“Spectra Thales”

”SAGEM / OSF“، للبحث الحراري وتتبع األهداف، 

املعروفة  الحربية  املقاتالت  أكرث  تنافس  يجعلها  ما 

بقدرات املناورة وغزارة النريان والقدرة عىل االشتباك 

والدقة يف إصابة أهدافها.

الطاقم: 1–2.

الطول: 15.27 مرت. 

املسافة بني الجناحني: 10.80 مرت. 

االرتفاع : 5.34 مرت. 

.Іمساحة األجنحة: 45.7 مرت

الوزن فارغة:
(C) 9,500 كجم للفئة

(D) 9,770 كجم للفئة

.(M) 10,196 كجم للفئة

وزن اإلقالع األقىص:
(C/D) 24,500 كجم للفئة

.(M) 22,200 للفئة

 88-2 ام  نوع سنيكام  من  محركان  املحرك: 

.(Snecma M88-2)

الدفع الجاف: 50.04 كيلو نيوتن لكل محرك.

75.62 كيلو  املساعدة:  االحرتاق  بغرفة  الدفع 

نيوتن لكل محرك.

األداء
الرسعة القصوى: 2 ماخ. 

املدى: +3,700 كيلومرت.

أقىص ارتفاع: 16,800 مرت. 

معدل الصعود: +350 مرت/ثانية. 

.Іالحمل عىل األجنحة: 326 كيلوجرام/مرت

نسبة الدفع مقابل الوزن: 1.13.

تسليح الرافال
 GIAT 30/719B 1 ملم من نوعh 30 :مدافع

مع 125 طلقة

نقاط التعليق:
النموذج الجوي: 14

النموذج البحري: 13

أقىص وزن للتعليق الخارجي: 9.500 كجم. 

الصواريخ:
جو- جو - ميتيور

ماجيك2- ميكا

إيه.آي.إم9- سايد وايندر

جو-أرض:إكزوست

AASM إيه إيه إس إم

صاروخ أباتيش

(SCALP EG) ستورم شادو

(GBU-12 Paveway II) -12جي يب يو

إليكرتونيات الطائرة
جهاز رادار من نوع RBE2 قادر عىل تعقب 40 

طائرات   8 مع  واالشتباك  واحد  وقت  يف  طائرة 

التي  الطائرات  اكتشاف  وميكنه  واحدة،  دفعة 

تحلق أسفل الطائرة.

.Spectra Thales أنظمة حرب إليكرتونية نوع

 ،SAGEM / OSF النوع نظام كهروبرصي من 

للبحث الحراري وتتبع األهداف.
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وتظل األنظمة الجوية اآللية (غري املأهولة) محافظة 

الحديثة،  الحرب  يف  رضورية  كأسلحة  أهميتها  عىل 

من  سلسلة  ومعه  جاء  املحموم  الطلب  هذا  ولكن 

باالستقطاب والتدريب ثم كيفية  املتعلقة  التحديات 

بأيد عاملة متخصصة من طياري ومشغيل  االحتفاظ 

أنظمة استشعار الطائرات التي ميكن قيادتها عن بُعد. 

ومن املؤكد استحالة سد فجوة الطلب عىل الطائرات 

دون  القتال  ميادين  يف  بُعد  عن  قيادتها  ميكن  التي 

االستعانة بقوة عمل مؤهلة وعىل قدر عال من املهارة 

والتدريب.

وقال العقيد متقاعد روب كيبلر، قائد الرسب السابق 

التابعة  ”هولوران“  قاعدة  يف  األمرييك  الجو  بسالح 

لسالح الجو، والذي يشغل حاليا منصب مدير تطوير 

عىل  درجنا  ”إننا   ،CAE برشكة  الخارجية  املشاريع 

بالنسبة  البرشي  للعنرص  مجال  يوجد  ال  بأن  القول 

للطائرات التي ميكن قيادتها عن بُعد أو األنظمة اآللية، 

حيث ال يحتاج األمر إال إىل فريق من األفراد املدربني، 

ومن بينهم طيارين ومشغيل أنظمة االستشعار، لنرش 

يف  بُعد  عن  قيادتها  ميكن  التي  الطائرات  واستخدام 

العمليات القتالية“.

الرشكات  أهم  من  تعد   CAE رشكة  أن  وأضاف 

املتخصصة يف مجال تدريب الطيارين عىل الطائرات 
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املأهولة، وركزت الرشكة لسنوات طويلة عىل تدريب 

األطقم الجوية للطائرات التي ميكن قيادتها عن بُعد 

تنظيم  يف  الخربة  من  طويل  برصيد  الرشكة  وتتمتع 

املحاكاة  وأجهزة  (التعليمية)  النظرية  الدورات 

ودروس الطريان العملية، باإلضافة إىل تطوير منتجات 

(غري  اآللية  األنظمة  لخدمة  النقاء  الشديدة  املحاكاة 

رشكة  استمدت  وقد  الخصوص.  وجه  عىل  املأهولة) 

األمرييك  الجو  سالح  دعم  من  خربتها  معظم   CAE

باستخدام أكرب برنامج عاملي للتدريب عىل الطائرات 

التي ميكن قيادتها عن بُعد لخدمة الطائرتني ”إم كيو-

1 ”بريديرت“ و إم كيو9- ”ريرب“.

الرئييس  املقاول  وتعترب رشكة CAE يف حقيقة األمر، 

املسؤولة عن تنظيم الدورات النظرية وأجهزة املحاكاة 

الجوية  لألطقم  الطريان  عىل  العميل  والتدريب 

”ريرب“  كيو9-  إم  و  ”بريديرت“  كيو1-  ”إم  للطائرتني 

التابعتني لسالح الجو األمرييك والذين يتخرجون من 

Holloman AFB وحدة التدريب الرسمي يف

يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  املسلحة  القوات  بدء  ومع 

بُعد  عن  قيادتها  ميكن  التي  الطائرات  عىل  االعتامد 

يفعل  مثلام  املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية  واألنظمة 

إي  كيو1-  آر  الطائرة  مع  حاليا  األمرييك  الجو  سالح 

رشكة  إنتاج  من  يب)  إكس  ”بريديرت“  (أي  ”بريدتر“ 

املتوقع ظهور تحديات فيام  أتوميكس“، من  ”جرنال 

استشعار  أنظمة  ومشغيل  طيارين  بتطوير  يتعلق 

لرشيك  وميكن  واملهنية.  الكفاءة  من  عال  قدر  عىل 

تدريبي مثل رشكة CAE أن يسهل العملية االنتقالية 

وأن يقلل املخاطر املرتتبة عىل إعداد كوادر مهنية من 

طياري الطائرات التي ميكن قيادتها عن بُعد ومشغيل 

أنظمة االستشعار واملدربني وأفراد الدعم.

وقدرتنا  خربتنا  الستغالل  جاهزون  ”أننا  كيبلر  وأكد 

تدريبية  حلول  إليجاد  التدريب  أنظمة  دمج  عىل 

ميكن  التي  الطائرة  برنامج  لخدمة  جاهزة  متكاملة 

معرفة  لديها  رشكة  أي  توجد  فال  بُعد.  عن  قيادتها 

تامة ودراية كاملة بكيفية تدريب الطيارين ومشغيل 

أنظمة االستشعار عىل استخدام الطائرات التي ميكن 

قيادتها عن بُعد ألداء األدوار املختلفة التي من شأنها 

تعزيز القوة الجوية القتالية وكفاءة املهمة“.

مجموعة  املواقع  لتحديد   JETanchor نظام  يؤمن 

طريقتني  عىل  تعتمد  التي  الجديدة  اإلمكانيات  من 

 station” باملحطة“  ”االلتزام  اآليل:  للتشغيل 

 virtual” االفرتاضية“  ”املرساة  و   “keeping

”آرو“  للنظام  إضافة  النظام  هذا  ويعترب   ،“anchor

البحرية  الرشكات  سيمكن  أنه  الخرباء  ويرى  الحايل، 

املتطلبات  لتلبية  جديدة  آلية  طرق  استخدام  من 

اليدوية.  املناورات  طريقة  إىل  باإلضافة  التشغيلية، 

السفينة  موقع  تحديد  عىل  القدرة  املشغل  وميتلك 
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التحكم  طريق  عن  دقة  أكرث  بطريقة  والتقدم  آليا 

اليدوي، باإلضافة إىل ضبط عملية الرسو ”املتأرجحة“ 

”swing” mooring  باستخدام نظام تحديد املواقع 

التي  للعمليات  بالنسبة  الصناعية  األقامر  عن طريق 

مريح.  وضع  يف  السفينة  إبقاء  ثم  ومن  االنتظا،  يف 

ومن الجدير بالذكر أن الدراجات املائية النفاثة التي 

تنتجها رشكة HamiltonJet  تتمتع بأفضل سجل أداء 

املناورات  إجراء  عند  الفائق  األداء  بفضل  السوق  يف 

نظام  التكاليف ووجود  قلة  مع  الرتكيب  والرسعة يف 

هيدرولييك قوي.

الحرصي  املوزع  اإلمارات“  ”إكسالتو  رشكة  وتعترب 

الجدير  ومن  املنطقة.  يف    HamiltonJet لرشكة 

بالذكر أن رشكة ”إكسالتو اإلمارات“ تتواجد يف السوق 

من  مجموعة  بتوزيع  وتقوم  عاما،   20 من  أكرث  منذ 

قطع الغيار واألجهزة واملعدات الكهربائة وامليكانيكية 

للصناعات  خارجية  رشكة   70 من  أكثالر  من  الواردة 

دولة  داخل  مناطق  ثالث  من  وانطالقا  البحرية. 

اإلمارات ومركز خدمة متخصص تقوم رشكة إكسالتو 

اإلمارات بتوريد قطع الغيار ألفريقيا والرشق األوسط 

لرتكيب  عىل  عالوة  الهندية،  القارة  وشبه  وأفريقيا 

وخدمات  الفنية  املشورة  وتقديم  األعطال  ودعم 

الرشكة  وتتمتع  املناطق.  تلك  يف  لعمالئها  التدشني 

فريق  بينهم  ومن  املؤهلني  العامل  من  وافر  بعدد 

إكسالتو  تؤمن  كام   ،HamiltonJet لرشكة  متخصص 

التصميم،  مرحلة  من  بدءا  الكامل،  الدعم  اإلمارات 

مرورا مبرحلة الرتكيب، وانتهاء بخدمة ما بعد البيع.
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الصاروخ  من  املدى  نسخة طويلة  أحدث  نجحت 

أرض – جو املتطور املتوسط املدى يف تدمري هدفها 

يف أول اختبار جوي لها يف الرنويج يف العام املايض. 

التي  الكبرية  الزيادة  بفضل  الصاروخ،  نجح  وقد 

طرأت عىل مداه وارتفاعه، يف حامية مساحة أكرب 

ضد أهداف متعددة يف آن واحد.

وقال براد ووترز- مدير رشكة «ريثون» إن «مدى 

ارتفاع  أقىص  وأن   ، بنسبة 50%  زاد  قد  الصاروخ 

له قد زاد بنسبة 70% حتى اآلن، وإن االختبار قد 

جرى بصورة مرضية للغاية، وأثبت قدرة الصاروخ 

عىل العمل حسبام هو مطلوب».

من  األول  يعترب  الذي  الجوي،  االختبار  جرى  وقد 

نوعه، يف 31 أغسطس املايض مبركز «أندويا» الجوي 

 NASAMS مشغلو  عليه  وأرشف  الرنويج،  يف 

التابعون لسالح الجو الرنويجي بالتعاون مع مركز 

«سنتينل».  والرادار  للسالح  التابع  النريان  توزيع 

االختيار  هذا  نجاح  يف  «ثقتنا  أن  ووترز  وأوضح 

فالصاروخ  الصفر.  من  نبدأ  مل  ألننا  عالية  كانت 

الطويل  املدى  ذو   AMRAAM-ER الهجني 

يستند إىل عدة برامج ناجحة للغاية». وقد تم إطالق 

الصاروخ من نظام NASAMS ونجح يف تدمري هدفه 

طائرة  تحايك  (درون)  آلية  طائرة  عن  عبارة  وكان 

مقاتلة, وقال ويس كرمير، رئيس مجلس إدارة ريثون 

النظام  «استخدام  إن  سيستمز،  ديفنس  إنتجريتد 

AMRAAM- الهجني  الصاروخ  مع   NASAMS

الدفاعات  مينح  أن  شأنه  من  الطويل  املدى  ذي   ER

قوة   lower-tier defenses األدىن  املستوى  ذات 

إضافية ضد التهديدات مثل صواريخ كروز والطائرات 

والطائرات اآللية (الدرونز). 

رشكة  أنتجته  الذي   NASAMS النظام  ويعترب 

الدفاع  أنظمة  أكرث  «كونجزبريج»  ورشكة  «ريثون» 

الجوي القصرية واملتوسطة املدى األكرث استخداما لدى 

بالذكر  الجدير  ومن  (الناتو).  األطليس  شامل  حلف 

وإسبانيا  وهولندا  فنلندا  لدى  يوجد  النظام  هذا  أن 

والواليات املتحدة ودولة أخرى مل يُكشف النقاب عن 

اسمها، وهو النظام الذي تم تصميمه خصيصا للدفاع 

فإن  لووترز،  وطبقا  األرض،  عىل  املنصوب  الجوي 

الصاروخ الهجني AMRAAM-ER ذا املدى الطويل 

انتهى  الذي  «هوك»  للصاروح  مثاليا  بديال  يعترب 

عمره االفرتايض.

اهتاممها  أبدت  عديدة  «دوال  أن  ووترز  وأوضح 

ملواجهة  املدى  متوسط  دفاعي  صاروخ  برشاء 

يرونها  التي  املتقدمة  التهديدات  من  متزايد  عدد 

يعترب  هنا  ومن  العامل.  أنحاء  جميع  يف  منترشة 

الهجني  الصاروخ  بالتعاون مع   NASAMS النظام

AMRAAM-ER ذي املدى الطويل حال مثاليا».
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قال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لرشكة نورثروب 

غرومان  نورثروب  ”تتميز  األوسط:  الرشق  غرومان 

برتاث عمره 40 عاماً يف منطقة الرشق األوسط، وقد 

بنينا سمعتنا عىل إرث من الثقة واألداء. وميثل العرض 

السوق  يف  الرائدة  تقنياتنا  لعرض  فرصة  آيدكس  يف 

الثابت  التزامنا  والتأكيد مجدداً عىل  األمن،  يف مجال 

مع رشكائنا يف املنطقة، وبناء عالقات جديدة، وإبراز 

التحديات  خرباتنا يف توفري االبتكار املطلوب ملواجهة 

األمنية الحرجة يف املنطقة“.

مجموعتها  غرومان  نورثروب  معروضات  تشمل 

للتصدير،  القابلة  العاملي  األمن  قدرات  من  الواسعة 

القيادة  املتكاملة يف مجال  املهام  وهي تشمل حلول 

واالستخبارات  والحواسيب  واالتصاالت  والسيطرة 

من  كامالً  وطيفاً   ،C4ISR واالستطالع  واملراقبة 

تتضمن  وسوف  واللوجستية.  السيربانية  القدرات 

تقنيات الرشكة الرائدة يف مجال الرادارات، مبا يف ذلك 

أنظمة رادار التحكم بالنريان املتطورة التي تسهم يف 

تحديث مقاتالت الجيل الرابع، من خالل إطالة عمر 

استالم  ونظام  التشغيلية،  القدرات  وزيادة  الطائرات 
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طراز  من  اإللكرتونية  الحرب  وإدارة  الرادار  إنذارات 

الرادار  مثل  األرضية  والرادارات   ،APR-39D(V)2

وشديد  املهام،  متعدد  رادار  وهو  املهام،  املتعدد 

تغطية  يوفر  االنتشار، حيث  للتكيف وسهل  القابلية 

بنطاق 360 درجة أثناء تركيبه عىل مركبة متحركة.

املروحية  الطائرة  قائد  قمرة  عرض  أيضاً  يتم  سوف 

من  املستمدة  غرومان،  نورثروب  لرشكة  املطورة 

للجيش   UH-60V Black Hawk مروحية  برنامج 

الحل  هذا  ويسمح  آيدكس.  معرض  يف  األمرييك، 

للعمالء بالحصول عىل مجموعة متكاملة من أنظمة 

وبأسعار  واملدمجة  املتطورة  الرقمية  الجوية  املالحة 

مقبولة.  

 Citadel Enterprise) نظام   الرشكة  تعرض  كام 

قيادة  نظام  وهو   (Battle Command System

واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  قدرات  يوفر  وسيطرة 

واالستطالع  واملراقبة  واالستخبارات  والحواسيب 

وصاروخي  جوي  دفاع  لتأمني  املدمجة   C4ISR

حديث  نظام  عىل    Citadel نظام  ويرتكز  فعال. 

دمج  إمكانية  يتيح  تجارية  معايري  باستخدام  مفتوح 

ميسورة التكلفة ألنظمة دفاع جوي وصاروخي حالية 

ومستقبلية. 

األخرى  الرئيسية  غرومان  نورثروب  منتجات  من 

 Carry-On Link 16 نظام  آيدكس  يف  املعروضة 

Terminal, COLT الذي مينح املقاتلني القدرة عىل 

االتصال مع محطة Link 16 أخرى يف األسطول، ونظام 

قيادة معارك الدفاع الجوي والصاروخي املدمج، وهو 

نظام قيادة وسيطرة متطور، تم تطويره لتوفري رؤية 

 Remotec واضحة ووحيدة مليدان املعركة، ومركبات

االتصاالت  يدمج  بحري  وحل  املأهولة،  غري  األرضية 

باملجال  الوعي  بيانات  وقواعد  االستشعار  وأنظمة 

القيادة  مجاالت  يف  بحرية  حلول  لتوفري  البحري 

AQS- ونظام االستشعار ،C3 والسيطرة واالتصاالت

24B الكنشاف األلغام البحرية وتصنيفها ومتييزها من 

.USV سفينة سطحية غري مأهولة

دولة  وخاصة  املنطقة،  ”تستثمر  خالد:  أبو  وأضاف 

اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، 

يف تطوير صناعات جديدة لدعم قيام اقتصاد معريف 

الهدف.  بهذا  غرومان  نورثروب  وتلتزم رشكة  متنوع، 

اإلقليمية  املبادرات  من  مختلفة  أنواعاً  ندعم  إننا 

والهندسة  والتقنية  بالعلوم  االهتامم  إلثارة  والعاملية 

مسابقتنا  فيها  يشء  وأهم   ،  STEM والرياضيات 

.(Cyber Arabia) السنوية ألمن اإلنرتنت

يف عام 2016 واصلت كل من نورثروب غرومان جهود 

االنتشار من خالل املساهمة بأكرث من 19 مليون دوالر 

لدعم مختلف األنشطة واملجموعات املتعلقة بالعلوم 

والتقنية والهندسة والرياضيات STEM، مثل مسابقة 

القوات  لرابطة  التابعة  (لإلنرتنت)  السيرباين  األمن 

املسلحة، وأكادميية املعلمني التابعة ملؤسسة نوثروب 

غرومان (بالرشاكة مع رابطة معلمي العلوم الوطنية)، 

ومسابقة الدفاع السيرباين الربيطانية ، ومسابقة األمن 

التي  الروبوتات  السيرباين Cyber Arabia، ومسابقة 

والواليات  الجنوبية  وكوريا  واليابان  أسرتاليا  تشمل 

السيرباين  األمن  مسابقة  وتسهم  األمريكية.  املتحدة 

أمن  حول  سنوية  مسابقة  وهي   –  Cyber Arabia

اململكة  يف  الطلبة  تعليم  يف  مهم  بدور   – اإلنرتنت 

السيرباين، وقد  األمن  أهمية  السعودية حول  العربية 

عرضت رشكة ومؤسسة نورثروب غرومان فيلامً وثائقياً 

يف  والجامعات  املدارس  يف  املجهول»  ”إىل  بعنوان 

مناطق دولة اإلمارات، ويدور الفيلم حول األشخاص 

الذين يقومون ببناء تلسكوب الفضاء»جيمس ويب» 

 NASA’s James Webb Space ناسا  لوكالة  التابع 

..Telescope
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توازن  مجمع  ”يستضيف  السياق،  هذا  يف  وقال 

ونفخر  الرئيسة  االسرتاتيجية  القطاعات  الصناعي 

للدولة  الصناعية  االسرتاتيجية  تحقيق  يف  باملساهمة 

التي  األخرى  االسرتاتيجية  التنمية  خطط  ودعم 

الوفاء  عىل  ونحرص  لتحقيقها.  اإلمارات  دولة  تتطلع 

تلبية  خالل  من  مستهدفة  قطاعات  باحتياجات 

احتياجات الرشكات لحلول عقارية صناعية.“ 

مليون   270 حالياً  تستثمر  الرشكة  إن  النهدي  وأكد 

الفتاً  التحتية،  البنية  يف  توسعة  عمليات  يف  درهم 

الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  الرشكة  مشاركة  إن  إىل 

للتواصل  مهمة  فرصة  تقدم   2017 (آيدكس)  الدويل 

القطاع  هذا  يف  واملحتملني  الحاليني  املستأجرين  مع 

الحيوي. وقال، ”يتيح مجمع توازن الصناعي، انطالقاً 

املعايري  أعىل  متكاملة وفق  من كونه مدينة صناعية 

موقع  يف  متكاملة  صناعية  عقارية  حلوالً  العاملية، 

العاملة  للرشكات  املنافع  من  الكثري  يوفر  مام  واحد، 

يف هذا املجمع. وفضالً عن ذلك، مينح املجمع خدمات 

جاذباً  موقعاً  منها  يجعل  مام  تضاهى،  ال  ومرافق 

للرشكات إلقامة أعامل لها هناك.“ 

ويلفت النهدي إىل إن القامئني عىل املجمع حريصون 

أعاملهم  عىل  الرتكيز  من  املستأجرين  متكني  عىل 

العمليات  بكافة جوانب  االهتامم  الرئيسة من خالل 

يتفوق  الصناعي  توازن  مجمع  إن  مؤكداً  األخرى، 

هذه  تغطي  حيث  العمالء،  ودعم  خدمة  مجال  يف 

الصلة  ذات  الجوانب  كافة  املوقعية  الخدمات 

املرافق  وصيانة  والبناء  الرتاخيص  مثل  بالعمليات 

وسكن املوظفني واإلجراءات املتعلقة بتأشريات اإلقامة 

وغريها من الخدمات. 

إدارة  خدمات  الصناعي حرصياً  توازن  مجمع  ويتيح 

ضمن  وذلك  للمنشآت  الصيانة  وخدمات  املشاريع 

هذا  فإن  للنهدي،  ووفقاً  السالمة.  وعالية  آمنة  بيئة 

بدءاً  األعامل  مقومات  أهم  يوفر  املتكامل  املجمع 

الدعم  أشكال  وكافة  املالمئة  التحتية  البنية  من 

ناجح.  قطاع  وتشغيل  لتأسيس  الرضورية  األخرى 

يف  بالعمل  الراغبة  واملؤسسات  للرشكات  ”نقدم 

املجمع األرايض لالستخدامات الصناعية وورش العمل 

واملكاتب وسكن املوظفني العاملني يف هذه املشاريع 

إىل جانب تخطيط ودعم املشاريع.“ 

وعقب بالقول، ”نقدم حلوالً متكاملة بدءاً من جمع 

البيانات إىل البناء وتنفيذ املرافق الصناعية. وباإلضافة 

املوحدة  النافذة  خالل  من  الدعم  نقدم  ذلك،  إىل 

مسؤول  خدمات  تغطي  والتي  العمالء)،  (خدمات 

العالقات العامة والرتاخيص واملوافقات والتنسيق مع 

كافة الجهات الحكومية وإدارة النفايات.“ 

الصناعات  العديد من  الصناعي  توازن  ويضم مجمع 

الصغرية  تنتج األسلحة  التي  الدفاعية  الصناعات  مثل 

والصناعات  املنتجات  وتجميع  الخفيفة  والذخرية 

تدخل  التي  الدقيقة  الصناعات  ومكونات  الدقيقة 

والنفط  الطريان  مثل صناعات  الصناعات  يف مختلف 

والدفاع  القطاع  بهذا  الخاصة  والخدمات  والغاز 

واآلليات املدرعة.
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وتتميز املركبة بقدرتها الفائقة عىل حامية أفراد الطاقم 

وأفراد املهمة، فضال عن خفة حركتها الشديدة وقدرتها 

الداخلية.  مقضورتها  وسعة  ثقيلة  حموالت  نقل  عىل 

القذائف  فائقة ضد  املركبة «كوبرا 2» حامية  وتؤمن 

الباليستية واأللغام والعبوات البدائية الناسفة. وتتمتع 

لتنفيذ  يؤهلها  رائع  انسيايب  هنديس  بتصميم  املركبة 

عدة مهام مختلفة، كام توجد نسخة برمائية منها جرى 
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والتمويه  اإلدارة  مجال  يف  الحديثة  التطورات  إن 

املتقدم تعني بقاء القوات بعيدة عن أعني الراصدين 

لفرتة أطول، ومن ثم تأخري أو حتى منع االشتباك مع 

التشغيلية  البقاء والقدرة  العدو، وتعزيز القدرة عىل 

بدرجة كبرية. وقد ظلت رشكة ”ساب“ عىل مدار ستني 

عاما يف طليعة الرشكات الرائدة يف مجال تطوير أنظمة 

التمويه لخدمة التطبيقات واالستخدامات العسكرية. 

تعمل رشكة ساب براكودا عىل تأمني ”أنظمة التموية 

وتحرص  دولة.   60 من  أكرث  يف  للعمالء  املتقدمة“ 

حسب  وتفصيلها  منتجاتها  تطوير  عىل  دامئا  الرشكة 

العسكرية،  التطبيقات  مستويات  من  مستوى  كل 

بدءا من حامية الجندي أو املركبة، وانتهاء باملنتجات 

التي تخدم القوات ككل. وفيام يتعلق باإلدارة، نجد 

يوم مبعدل  بعد  يوما  تتطور  التكنولوجيا  أساليب  أن 

رسيع إىل حد أن استباق أنظمة االستشعار ولو بخطوة 

واحدة يعترب أمرا غاية يف األهمية. إن تغطية مصادر 

الضوء  أو  الحرارة  (مثل  املختلفة  بأنواعها  التمييز 

تعني  املعكوسة)  الحمراء  تحت  األشعة  أو  املعكوس 

الرصد عن طريق إضافة عدة  إمكانية تجنب عملية 

طبقات متطورة متعددة من املواد. عىل سبيل املثال، 

 foil قصدير  أوراق  عىل  األنظمة  بعض  تحتوي  قد 

الحراري،  الرصد  فرض  لتقليل  عازلة  مواد  أو  موصلة 

خارجية  طبقة  إضافة  إىل  أخرى  أنظمة  تعمد  بينام 

من املواد الثالثية األبعاد التي تحايك النسيج الطبيعي 

لزيادة التموية البرصي .
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تصنيعها خصيصا لتلبية احتياجات التصدير.

نطاق  عىل  اإلنتاج  مرحلة  «أوتوكار»  رشكة  بدأت 

عام  أوائل  تسليم مركبات «كوبرا 2» يف  وبدأ  واسع، 

2015. ومن املنتظر االنتهاء من تسليم كل املركبات 

املتعاقد عليها خالل النصف األول من عام 2017، ما 

يعني أن علينا أن نتوقع زيادة عدد مركبات «كوبرا 2» 

لدى قوات األمن الرتكية.

الجهات  إحدى  الرتكية  املسلحة  القوات  كانت  وقد 

من  التي   «2 «كوبرا  املركبة  تعاقدت عىل رشاء  التي 

تم  وقد  الحدود.  تأمني  مهام  يف  استخدامها  املقرر 

تصميم «مركبة كوبرا 2 لالستطالع واملراقبة» وبنائها 

تلك  لتلبية    «2 «كوبرا  املركبة  هيكل  عىل  اعتامدا 

وتكتيكية  فنية  مواصفات  عىل  اعتامدا  املتطلبات 

عالية. وتستخدم املركبة أنظمة استشعار (حساسات) 

أداء  وذات  املدى  بعيدة  مدمجة  برصية   – إلكرتو 

عال وأنظمة ثانوية لرادار املراقبة األرضية وعمليات 

املراقبة األخرى. كام أن أداء أنظمة االستشعار داخل 

املركبة مدعم بأجهزة طرفية سهلة االستخدام من أجل 

التضاريس  فوق  واالستطالع  املراقبة  عمليات  تعزيز 

الجغرافية املختلفة وبغض النظر عن األحوال الجوية.

ومن الجدير بالذكر أن املركبة «كوبرا 2» تلقى إقباال 

كبريا يف األسواق الخارجية، ونجحت رشكة «أوتوكار» 

جنوب  دول  غحدى  مع  تصدير  عقد  أول  توقيع  يف 

يف   «2 «كوبرا  املركبة  تشارك  أن  املقرر  ومن  آسيا. 

دخولها  بعد  السالم  لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات 

صفوف الخدمة. 
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رادار  نظام  لطرح  كولينز“  ”روكويل  رشكة  تستعد 

جديد ملراقبة مجال الرؤية يف أسواق الرشق األوسط، 

ويُعرض النظام حاليا يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 

للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  يف  املقام  (أيدكس) 

يف أبوظبي خالل الفرتة من 19 إىل 23 فرباير الجاري. 

ومن الجدير بالذكر أنه سبق للرشكة أن أطلقت النظام 

يونيو  شهر  يف  يوروساتوري  معرض  خالل  املذكور 

املايض. وقد تم تصميم النظام لحامية املواقع املهمة 

الرؤية،  املستمر ملجال  التأمني  والحساسة عن طريق 

ويتميز الرادار بصغر حجمه ووضوحه الشديد، األمر 

وتسجيل  ومالحقة  رصد  من  مستخدميه  الذي ميكن 

أي خروقات أمنية عىل مدى يصل إىل 500 مرتا من 

جانب أي هدف بحجم اإلنسان الطبيعي أو عىل مدى 

يصل إىل 900 لهدف يف حجم املركبة.

التجارية  التقنيات  الرادار الجديد عىل  ويعتمد نظام 
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ويستخدم  العادية،  الرادار  أجهزة  يف  املستخدمة 

املوجة يس، ويصدر نسبة إشعاع قليلة للغاية، ومن ثم 

ال يسبب أي مخاطر صحية ملستخدميه. وبسبب مداه 

للهدف  السلويك  التحليل  ولوغاريتامت  نسبيا  القصري 

يتمتع الرادار أيضا بالقدرة عىل التكيف مع متطلبات 

املطارات  مثل  املواقع  من  عديدة  ألنواع  املراقبة 

 – الهيدرو  والسدود  والعسكرية  الصناعية  واملواقع 

كهربائية ومحطات الطاقة النووية ومحطات السكك 

الحديدية واملناطق الحرضية العامة والخاصة. وأوضح 

الرشق  ملنطقتي  املبيعات  مدير  فونتانييه،  فابريس 

من  النوع  هذا  عىل  ”الطلب  أن  وأفريقيا،  األوسط 

أنظمة الرادار القصرية املدى ملراقبة املناطق الحدودية 

واملنشآت الحساسة يتزايد بصورة كبرية“.

الرادار  نظام  ويصل وزن كل مصفوفة من مصفوات 

PSR-500 إىل 1,5 كيلوجرام وطولها إىل 370 ملليمرتا 

تأمني  عىل  قادرة  وهي  ملليمرتا،   150 إىل  وارتفاعها 

بزاوية  واالرتفاع  درجة   90 بزاوية  السمت  تغطية 

أو  التحذيرات  35 درجة. ويستطيع كل رادار إطالق 

توصيله بآلة تصوير بغية عمل التصنيف الالزم ملصدر 

أهداف  عدة  وتسجيل  بتصوير  والسامح  الخطورة 

بالفيديو بدقة عالية بشكل فوري. وميكن دمج نظام 

الرادار مع نظام املراقبة أو النظام األمني الحايل.

تطوير  يف  أيضا  كولينز  روكويل  رشكة  نجحت  كام 

 PSR-500 Server مجموعة برامج يُطلق عليها اسم

PSR- لدعم ومراقبة عدة رادارات متعددة من طراز

امليدانية  كفاءته  الجديد  املنتج  هذا  أثبت  وقد   500

وقلة معدل اإلنذارات الزائفة للغاية. وقد تم تسليم 

املنتج بالفعل، ويجري استخدامه من مختلف العمالء 

يف أوروبا بصورة مرضية للغاية.
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بارامونت  ”مجموعة  أن  املجموعة  رئيس  وأوضح 

ظلت لسنوات طويلة إحدى الرشكات العاملية الرائدة 

غري  بالحروب  الحاصة  التكنولوجيا  تطوير  مجال  يف 

اكتسبتها  التي  الطويلة  خربتها  إىل  استنادا  املتكافئة 

سنوات  مدار  عىل  األفريقية  القارة  يف  عملياتها  من 

طويلة. وقد أصبحت التكنولوجيا والخربة الفنية اليوم 

الذي  األمني  الواقع  مع  للتعامل  بشدة  مطلوبتني 

تواجهه منطقة الرشق األوسط“.

ضخ  عىل   حرصت  بارامونت  ”مجموعة  أن  وأضاف 

استثامرات ضخمة يف تطوير بعض أكرث القوات الربية 

والجوية والبحرية تطورا عىل مستوى العامل، وهو ما 

الرشكات  أقوى  منافسة  عىل  القدرة  املجموعة  منح 

يف  سواء  بعقود  الفوز  أجل  من  العامل  يف  املنافسة 

األسواق املتطورة أو الناشئة“.

يعد  آيدكس  أن  إىل  بارامونت  مجموعة  رئيس  ونوه 

والرشكات  للمجموعة  بالنسبة  للغاية  مهمة  منصة 

الصناعية، ومنصة مهمة للتفاعل والتواصل بني العمالء.

وقال رئيس املجموعة إن ”املجموعة تركز هذا العام 

األبواب  ذوات  املدرعة  املحمية  املركبات  إنتاج  عىل 

القاذفة  الطائرة  عىل  الرتكيز  إىل  باإلضافة  املسطحة 

تلك  وتعترب  مؤخرا.  تدشينها  جرت  التي  الذكية 

وشامل  األوسط  الرشق  إىل  بالنسبة  مهمة  املنتجات 

أفريقيا وآسيا“.

وقال رئيس مجموعة ”بارامونت“ إن املجموعة تريد 

أن تستثمر قدراتها يف تدريب طياري الطائرات املقاتلة 

”املجموعة  أن  موضحا  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 

الخاص  الطيارين  تدريب  مركز  تشغيل  عىل  ترشف 

بدءا  الطيارين  تدريب  يجري  أفريقيا حيث  فقط يف 

األرسع  الطائرات  إىل  وصوال  البدائية  الطائرات  من 

من الصوت عن طريق استخدام أسطولنا الخاص من 

تأكيد  بكل  املتطورة. ويف مخططنا  التدريب  طائرات 

منطقة  يف  عمالئنا  خدمة  يف  الخربة  هذه  نسخر  أن 

الرشق األوسط حيث تسمح مناذجنا بالتدريب سواء 

يف جنوب أفريقيا أو يف دولة العميل“.

وأضاف رئيس املجموعة أن ”املجموعة أعلنت عزمها 

وتحرص   ، والذاتية  الروبوتية  األنظمة  تطوير  عىل 

عىل ضخ استثامرات ضخمة يف هذا املجال. وأكد أن 

”الرشق األوسط سوق مهمة بالنسبة لألنظمة الذاتية 

وبالنسبة لدمج األنظمة وكفاءة تحديث املنصات“.
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الدفاع  ومؤمتر  معرض  هامش  عىل  االتفاقية  ُوِقعت 

العاصمة  تحتضنه  الذي   2017 (آيدكس)  الدويل 

أبوظبي، وبحضور كبار مسؤويل وزارة الدفاع من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية التشيك.  

الدكتور فهد سيف  قال  االتفاقية،  وتعليقاً عىل هذه 

هرهرة، الرئيس التنفيذي لرشكة منر للسيارات: «تسهم 

هذه الرشاكة يف تعزيز فرص النمو أمام الرشكة اىل حد 

كبري يف األسواق األوروبية التي تشهد زيادة يف التوجه 

العسكري يف اآلونة األخرية لدعم املتطلبات العاجلة. 

اآلليات  أسطول  تحديث  املتطلبات  هذه  وتتضمن 

املعقدة  التهديد  بيئات  ملواجهة  الحالية  العسكرية 

واملختلفة التي نشهدها اليوم».  

تعد رشكة منر للسيارات، الرشكة اإلماراتية املتخصصة 

اإلمارات  والتابعة لرشكة  العسكرية،  اآلليات  بتصنيع 

للصناعات العسكرية، مصنعاً رائداً لآلليات العسكرية 

حيث  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  مستوى  عىل 

العملياتية  البيئات  يف  املتميز  باألداء  آلياتها  تتميز 

مع رشكة  بالتعاون  منر  وستقوم رشكة  تعقيداً.  األكرث 

لتقدم  خاصة  مبعدات  اآلليات  بتجهيز   CZ VOP

أفضل أداء يف البيئات الباردة يف أوروبا. 

والتي  االتفاقية  هذه  توقيع  عىل  تعليقه  إطار  ويف 

منطقة  يف  مصنعة  رشكة  مع  نوعها  من  األوىل  تعترب 

الرئيس  سبوك،  مارك  السيد  قال  األوسط،  الرشق 

التنفيذي لرشكة CZ VOP: ”إننا نثمن هذه االتفاقية 

التي منحت رشكتنا الفرصة لتقديم وتصنيع آليات منر 

االتفاقية  وبفضل هذه  والوسطى.  الرشقية  أوروبا  يف 

جمهورية  يف  لدينا  التصنيع  مرافق  تواجد  ومكان 

وتسويق  بيع  يف  الرشكتني  إمكانيات  ستزيد  التشيك 

عىل  للسيارات  منر  مع  سوياً  وسنعمل  اآلليات.  تلك 

الظروف  تستخدم يف مختلف  بحيث  اآلليات  تطوير 

املناخية املحلية مبا يف ذلك املناطق شديدة الربودة».   

وزارة  ملمثيل   “440A «عجبان  آلية  عرض  وسيتم 

الدفاع لجمهورية التشيك والقوات املسلحة التشيكية 

يف نهاية شهر فرباير خالل فعالية اليوم الصناعي الذي 

هذه  أن  بالذكر  والجدير  فيشكوف،  مدينة  يف  يقام 

تتميز مبرونة   4x4 رباعي  دفع  ذات  آلية  اآللية هي 

عالية يف الحركة، ومجهزة بأحدث التقنيات يف مجال 

الحامية ضد القذائف البالستية واملتفجرات. ويهدف 

هذا العرض إىل تسليط الضوء عىل الفوائد املجنيّة من 

الرشاكة، وسيتم الرتكيز عىل اآلليات الحديثة املدرعة 

استخدامها  ميكن  والتي  رائدة  مبيزات  تتمتع  التي 

والدعم  االستطالع  وعمليات  الكياموية  الحروب  يف 

منصه  توفري  وبالتايل  اإلسعاف،  وعمليات  اللوجستي 

املتنوعة والتي تحمل  العملياتية  مشرتكة للمتطلبات 

بصمة لوجستية مشرتكة مام يخفض وبشكل كبري من 

إجاميل تكلفة دورة حياة املنتج بعد التوريد. 

وطيدة  عالقات   CZ VOP ورشكة  منر  رشكة  تجمع 

حيث تعترب األخرية املصنع املورد لكابينة آلية ”عجبان 

440A“ املدرعة ألكرث من عامني، وكان ذلك حافزاً كبرياً 

لتوسيع نطاق الرشاكة وإيجاد آفاق جديدة لتسويق 

وعىل  اإلقليم  مستوى  عىل  فئاتها  بكافة  منر  آليات 

األربع وهي جمهورية  فيزغراد  رأسها دول مجموعة 

سلوفاكيا  وجمهورية  البولندية  والجمهورية  التشيك 

وجمهورية هنغاريا. 

قال  الجديدة،  الرشاكة  اتفاقية  توقيع  عىل  وتعليقاً 

لجمهورية  الدفاع  وزير  نائب  كوشتا  توماس  السيد 

التشيك: «متثل هذه االتفاقية نتاج 70 عاماً من خربتنا 

التصنيع  عمليات  مع  العسكرية  اآلليات  تصنيع  يف 

لنتمكن  للسيارات  منر  رشكة  تنفذها  التي  املتطورة 

يف  الجودة  عالية  عسكرية  آليات  توفري  من  بذلك 

السوق األوروبية والتي ستدعم إستدامة فرص العمل 

املحلية االحرتافية والقدرات الصناعية».   

من  أكرث  انتاج  عىل مرشوع  الرشكتني  من  كل  تعمل 

القادمة،  الخمسة  اىل  الثالثة  األعوام  يف  آلية   1000

وتبلغ قيمة هذا املرشوع أكرث من 500 مليون دوالر 

أمرييك.  

رشكة  «ستحظى  قائالً:  هرهرة  فهد  الدكتور  وأضاف 

لتجهيز  مهمة  بفرصة  االتفاقية  هذه  توقيع  بعد  منر 

آلياتها بشكل يلبي متطلبات السوق األوروبية، وذلك 

من خالل عمليات التصنيع التي ستتم يف مصنع رشكة 

CZ VOP يف جمهورية التشيك“. 
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الهائلة  وإمكانياتها  الفائق  بأدائها  الطائرة  تتميز 

عىل  القادرين  ومرونتها  مداها  عن  فضال  الجديدة، 

متطلبات  أي  وتلبية  العمليات  مسارح  كافة  خدمة 

جديدة. ويتم تكليف تلك الطائرة القوية بتنفيذ مهام 

تكون  ما  وغالبا  منتظمة،  بصورة  املناطق  أصعب  يف 

أول طائرة تالمس األرض يف مرسح العمليات، وغالبا 

ما تهبط فوق مدارج جوية وعرة وغري ممهدة قبل أي 

وسيلة نقل أخرى لتقديم املساعدات اإلنسانية عقب 

الكوارث الطبيعية.

وقد نفذت الطائرة أكرث من 1,2 ماليني ساعة طريان يف 

الخاصة  اإلنسانية والعمليات  العسكرية  املهام  تنفيذ 

مهام  وتنفيذ  الطريان  أثناء  بالوقود  الطائرات  وتزويد 

الذي  األمر  العامل،  أنحاء  جميع  يف  واإلنقاذ  البحث 

مهمة  أي  لتنفيذ  ومؤهلة  جاهزة  الطائرة  يجعل 

جديدة يتم تكليفها بها يف املستقبل.

تطورا  التكتيكية  النقل  طائرات  أكرث  الطائرة  وتُعد 

عىل مستوى العامل، وجرى تصميمها وتطويرها بحيث 

العملياتية  املهام  يف  استخدامها  عند  املرونة  تؤمن 

خفة  بني  فريدة  بصورة  الطائرة  وتجمع  املختلفة. 

الحركة واألداء الفائق مبا يؤهلها لتنفيذ أي مهمة يف 

أي وقت ويف أي مكان.

مهام  عدة  تنفيذ  عىل  بالقدرة  الطائرة  تتمتع  كام 

الطائرة  وتزويد  الخاصة  العمليات  مثل  مختلفة 

وتنفيذ  الجوي  الدعم  وتقديم  الطريان  أثناء  بالوقود 

عمليات البحيث واإلنقاذ وانتشال املفقودين.

مثل  خاصة  مواصفات  عىل  املسؤولني  تركيز  ويعود 

املرونة والقدرة عىل أداء عدة مهام وأدوار مختلفة إىل 

الطائرة C-130A األم التي تم تصميمها لتلبية حاجة 

الجيش األمرييك إلرسال قوات دعم ومساندة جديدة 

إىل الخطوط األمامية.

”أقوى وسيلة نقل للخدمة الشاقة"
جرى استخدام الطائرة Hercules يف إسقاط القنابل 

واستعادة األقامر الصناعية املحلقة يف الفضاء وتنفيذ 

األهداف  ومهاجمة  واالستطالع  املراقبة  عمليات 
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بعض  استخدام  ويتم  الرشاشة.  باملدافع  األرضية 

طرازات الطائرة كطائرات نقل تجارية.

إنتاج  خط  أطول  صاحبة   C-130 النقل  طائرة  تُعد 

وهي  التاريخ،  يف  العسكرية  للطائرات  متواصل 

واحدة من أبرز ثالثة خطوط إنتاج متواصل بني أنواع 

طلب  اآلن  حتى  تم  حيث  اإلطالق.  عىل  الطائرات 

طراز  من  طائرة   2,500 من  أكرث  تسليم  و/أو  رشاء 

وتستخدم  العامل.  مستوى  عىل  دولة   63 إىل   C-130

 70 من  أكرث  إنتاج  تم  التي  الطائرة  هذه  دولة   70

كل  تجاوز  عىل  بقدرتها  الطائرة  وتفخر  منها،  طراز 

فوق  الهبوط  مثل  الكبرية  قدراتها  بفضل  التوقعات 

املدارج الجوية فوق مرتفعات الهياماليا والهبوط فوق 

املمرات الجوية الخاصة بحامالت الطائرات يف وسط 

عىل  بقدرتها   Hercules الطائرة  وتشتهر  املحيطات. 

تنفيذ أي مهمة يف أي مكان ويف أي وقت، 

املهام الخاصة
بفضل  الخرباء  استحسان   C-130 الطائرة لقي جسم 

التي تتيح رسعة تعديل استخدامه  مرونتها الشديدة 

اختبار  جرى  وقد  الخاصة.  املهام  متطلبات  تلبية  يف 

عبارة  وهو  منوذجا،   70 حوايل  بني  من  منوذج  أول 

اإلمدادات  لتأمني  تزحلق  بزالجات  مزود  منوذج  عن 

عام  النائية، يف  املبكر  اإلنذار  رادارات  الالزمة مبواقع 

للمراقبة  إنتاج  منوذج  1957، ورسعان ما تم بعدها 

اإللكرتونية (االستطالع اإللكرتوين).

نجد  موقعها،  أو  املهمة  طبيعة  عن  النظر  وبغض 

بفضل  دامئة  بصورة  متواجدة   Hercules الطائرة 

واليوم،  عليها.  أُدخلت  التي  املستمرة   التحديثات 

وتواصل  املستقبل.  مهام  لتنفيذ  الطائرة  تستعد 

الطائرة C-130 احتفاظها مبكانتها كأهم منوذج قيايس 

إذا كان  التكتييك، خاصة  الجوي  النقل  لتلبية متطلبا 

 C-130J Super Hercules هذا النموذج هو الطائرة

املدى  وذات  الجديدة  والقدرات  الفائق  األداء  ذات 

الطويل واملرونة الكبرية التي تتيح إمكانية استخدامها 

متطلبات  أي  وتلبية  املختلفة  العمليات  مسارح  يف 

أو يف  تستخدم،  اآلن 16 دولة  جديدة. ويوجد حتى 

التي رضبت   C-130J الطائرة  استخدام،  إىل  طريقها 

رقام قياسيا يف عامل الطريان بلغ 54 رحلة.  وتضم عائلة 

الدعم  تقديم  الطائرة C-130J  11 منوذجا، وميكنها 

املختلفة.  املهام  أنواع  من  نوعا   16 من  ألكرث  الالزم 

قاعدتها  توسيع   Super Hercules الطائرة  وتواصل 

تصميمها  يعتمد  (التي   C-130XJ الطائرة  بإضافة 

 SC-130J والطائرة   (C-130J الطائرة  تصميم  عىل 

والطائرة  البحرية)  بالدوريات  (الخاصة   Sea Herc

  Super Hercules الطائرة  تعترب  التي   LM-100J

املحدثة من الطائرة التجارية L-100  ويف شهر يناير 

 Lockheed Martin عام 2014 طرح مسؤولو رشكة

الطريان  إدارة  عىل   L-382J للطائرة  محدثا  تصميام 

الفيدرايل األمريكية والذي سيجري تسيقه تحت اسم 

LM-100J وهو عبارة عن نسخة تجارية من الطائرة 

الجديدة  األسواق  يتزود  التي   Super Hercules

بطاقات وإمكانيات جديدة.

املواصفات الفنية
الطول: 29,81 مرتا

االرتفاع: 11,81 مرتا

طول الجناح: 40,38 مرتا

توربينية  مروحية  محركات  أربعة  الطاقة:  مصدر 

 4,691 بقوة   Rolls-Royce AE 2100D3 نوع  من 

 GE-Dowty حصان، مراوح سداسية األنصال من نوع

Aerospace R391، وكلها مصنوع من مواد مركبة.

أقىص وزن عند اإلقالع: 74,389 كيلوجرام

الحمولة: 18,699 كيلوجرام

وزن الطائرة العمليايت وهي فارغة: 39,588 كيلوجرام

وزن الطائرة بدون وقود: 58,287 كيلوجرام

املسافة الالزمة للهبوط (135,000 رطل): 3,100 قدم

أقىص رسعة طريان: 605 كيلومرت/ساعة
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وذكر مولر يف مقابلة حرصية مع مجلة ”درع الوطن“ 

يف  عمالئها  مع  تعاون  عالقات  تقيم  ”الرشكة  أن 

املراقبة  رادارات  منذ عقود طويلة يف مجال  املنطقة 

الجوية األرضية وأنظمة جمع املعلومات االستخباراتية 

البرصية،  الرؤية  الحامية وأجهزة  اإللكرتونية وأنظمة 

الجوي وتحديد  الدفاع  لخدمة  تعمل  منتجات  وكلها 

مواقع املدفعية ومراقبة املجال الجوي وتأمني الحامية 

الالزمة ضد الهجامت غري املتكافئة ومراقبة الحدود“.

وتتميز رشكة ”هنسولت“، باعتبارها رشكة متخصصة 

يف أنظمة االستشعار، بقدرتها العالية عىل تأمني تلك 

الحديثة  التكنولوجية  التطورات  بفضل  املتطلبات 

التي سلهمت يف رفع مستوى أداء أنظمة االستشعار 

وإمكانية دمجها بشكل غري مسبوق“.

مدينة  من  تتخذ  التي  ”هنسولت“  رشكة  وتكتسب 

فيتسلر األملانية مقرا لها، شهرتها املعروفة من أنظمتها 

تتميز  التي  واملراقبة  بالتسديد  الخاصة  البرصية 

الشديدة وإمكانية االعتامد  القتالية ودقتها  بكفاءتها 

من  بدءا  األسلحة،  من  كبري  لعدد  واملخصصة  عليها، 

التسلح  بأنظمة  وانتهاءا  باليد،  املحمولة  األسلحة 

رشكة  تنتجها  التي  املنتجات  قامئة  وتشمل  الثقيلة. 

الرصد  وأجهزة  واملناظري  الرؤية  أجهزة  ”هنسولت“ 

تسديد  وأجهزة  الليلية  بالرؤية  الخاصة  وامللحقات 

الفوهات العسكرية وأجهزة رصد مراقبة النريان.

معرض  يف  األوىل  للمرة  ”هنسولت“  رشكة  وتشارك 

ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس).

زلنا  ما  أننا  نذكر  أن  الرضوري  من  ”إن  مولر  وقال 

وأننا  إيرباص،  ملجموعة  التابعة  الرشكات  إحدى 

منارس عملياتنا وأنشطتنا تحت اسم دي إس لألنظمة 

اإللكرتونية وأمن الحدود (EBS) رسميا، ولكننا قررنا 

(أيدكس)  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف  املشاركة 

من  حيث  املستقبل،  يف  ”هنسولت“  اسمنا  تحت 

املتوقع إبرام هذا االتفاق يف القريب العاجل. إن تغيري 

اسم الرشكة لن يتم إال بعد توقيع االتفاق“.

أن  عىل  تدل  الرشكة  تاريخ  دراسة  أن  مولر  وأوضح 

مجال  يف  أملانياً  رائدا  كان  هنسولت  كارل  موريتس 

وأنه  الدقيقة،  امليكانيكية  واألجهزة  البرصية  األنظمة 

نجح يف تطوير أنظمة ومنتجات تكنولوجية متقدمة 

الشديد عىل  الحثيث وحرصه  وأن ”سعيه  يف عرصه، 

االبتكار وأسلوبه املبدع يف ترجمة العلم إىل منتجات 

قمنا  لهذا،  صدق.  بكل  رشكتنا  ثقافة  يعكس  مفيدة 

مستخدمة  تجارية  كعالمة  هنسولت  اسم   بإطالق 

الرشكة  عىل  فقط  الرؤية  أجهزة  من  إنتاجنا  لخط 

ككل“.

إيرادات  حققت  هنسولت  رشكة  أن  مولر  وكشف 

سنوية تصل إىل مليار يورو سنويا، ويصل عدد العاملني 

فيها إىل حوايل 4000 عامل يتميزون باملهارة والكفاءة 

يف  رئيسيني  فرعني  ”لدينا  إن  مرلر  وقال  العاليتني. 

جنوب أملانيا ويف جنوب أفريقيا، ولدينا مكاتب متثيل 

والهند  األوسط  الرشق  دول  مثل  عديدة  خارجية 

وكوريا الجنوبية وأمريكا الجنوبية“.

وقال مولر إن هناك توجها عاما نحو تقوية األنظمة 

ضد أي هجوم سرباين (إلكرتوين)، باإلضافة إىل األجهزة 

املتعددة الوظائف، وهو توجه له دالالته املهمة فيام 

عالوة  اإلشارات.  وتجهيز  الرقمية  باألجهزة  يتعلق 

عىل ذلك، ميثل دمج أنظمة االستشعار توجها واضحا 

ترددات  ذات  وأجهزة  موجات  عدة  لدمج  جديدا 

مختلفة. وقال مولر  نشهد حاليا توجها نحو األجهزة 

وزنا  واألخف  للطاقة  استهالكا  واألقل  حجام  األصغر 

والقابلة للتهوية.
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طريان  رشكة  إن  الوطن“،  ”درع  مع  حوار  يف  وقال 

أبوظبي هى املخولة بإدارة  وتشغيل طائرات تقديم 

عددها  إجاميل  بلغ  حيث  واإلنقاذ،  البحث  خدمات 

الصنع  إيطالية  طائرة   11 من  يقرب  ما  املرشوع  يف 

من طراز AW 139، إذ تتمركز يف 5 مواقع مبختلف 

إمارات الدولة، والتايل نص الحوار:

يف  املقدمة  الخدمات  أهم  عىل  نتعرف  أن  لنا  *هل 

املرشوع؟
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البحث  عمليات  تنفيذ  عىل  املرشوع  خدمات  تركز 

واإلنقاذ بدقة عالية، فضال عن  اإلخالء الطبي والتنقل 

مع  وبالتنسيق  الدولة،  داخل  املستشفيات  وإىل  من 

الدول املجاورة، فضال عن تقديم الخدمات لإلسعاف 

الجوي يف حالة الحوادث ملواطني الدولة، وهذه تعد 

املهمة الرئيسية للمرشوع.

ويتم تطبيق تلك املهام من خالل استخدام 5 مواقع، 

مبوجب طائرة واحدة يف موقع، مع طاقم يضم أثنني 

ومشغل  ”فني“  وثالثا  طبي  وأخر  الطيارين،  من 

واإلنقاذ مؤهل  البحث  أن طاقم  ”رافعة“، فضال عن 

جيدا،  تدريبا  ومدرب  الكفاءة،  من  عالية  بدرجة 

االقالع يف مدة  الساعة، ويستطيع  ويعمل عىل مدار 

قصرية  ترتاوح بني 5 - 15 دقيقة، ليال و نهارا .

*ولكن أين تتمركز تلك الطائرات.. يف أماكن عسكرية 

أو مدنية؟

ومنترشة  متمركزة  لالقالع  مجهزة  طائرات   5 توجد 

املدنية  منها  الدولة،  إمارات  من  مواقع  عدة  يف 

مركز  توجيهات  خالل   من  وتعمل  والعسكرية، 

البحث واالنقاذ يف مطار البطني الدويل، إذ يعترب هذا 

الطائرات،  تلك  وتحريك  تفعيل  عن  املسؤول  املركز 

من  التنقل  أو  الطبي  واإلخالء  البحث  عمليات  وبدء 

املستشفيات.

مبا  الطائرات  تلك  تجهيز  تم  مدى  أي  إىل  *ولكن 

يواكب التقنيات الحديثة؟

يف الواقع أن تلك الطائرات مجهزة بأحدث التقنيات، 

والرادار، واإلنارة، والكشف، واملعدات الطبية الالزمة 

سواء  الرضورية  املعدات  وكل  القلب،  إنعاش  مثل 

واإلنقاذ  البحث  عملية  يف  نحتاجها  التي  للطيارين 

أو  الرب  يف  الشخص  كان  سواء  املريض  أو  للمصاب 

حادث  أو يف  البحر  أو  الجبل  قمة  أعىل  أو  الصحراء 

عني.

*كم إجاميل عدد االشخاص يف تلك الطواقم ؟

الطواقم حوايل 80 شخص من مسعفي  يبلغ إجاميل 

املتوقع  ومن  النسايئ،  الكادر  ميثلون   24 منهم  الجو، 

زيادته إىل 90  شخص يف االيام القليلة املقبلة، فضال 

الرافعة، وال شك  العدد من مشغيل  توفري نفس  عن 

أن الكادر الطبي مؤهل تأهيال عاليا، حيث أنه حاصل 

الفئة  الصحة، حيث أن هذه  عىل ترخيص من هيئة 

متخصصة، تعمل بطريقة ممنهجة يف أداء كافة املهام 

املنوطة.

*كيف يتم صيانة طائرات مرشوع البحث واالنقاذ؟

تتم الصيانة بشكل دوري للطائرات، وال توجد أعياد 

يف  العاملني  ومعظم  العام،  طوال  مستمر  والعمل 

املتقاعدين،   العسكريني  من  واإلنقاذ  البحث  مرشوع 

الطويلة،  والخربة  بالكفاءة  الطياريني  يتمتع  حيث 

بأالف  يقدر  والذي  الطريان،  يف  رصيدهم  عن  فضال 

ونحن  للعمل،  املحرك  القلب  ويعتربون   الساعات، 

اليوم يف السنة العارشة يف تقديم هذه الخدمة، يعترب 

طريان أبوظبي سادس أكرب مشغل للطريان العمودي 

يف العامل، واألوىل يف الرشق األوسط من حيث الحجم، 

فيكس  ثابتة  وأجنحة  هيلوكوبرت  طيارة   60 يوجد  إذ 

، ولديها قرابة  وينج، ويقدرون عدد املوظفني 1300 

200 طيار يعملون يف العامل بأرسه.
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