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برعاية رئيس الدولة

»آيدكس ونافدكس 2023« ينطلقان اليوم
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اللــه«، 
تنطلــق اليــوم فعاليــات الــدورة السادســة عــرة ملعــرض الدفــاع الــدويل »آيدكــس 2023« والــدورة 
الســابعة ملعــرض الدفــاع البحــري »نافدكــس 2023«، اللذيــن تُنظمهــا مجموعــة »أدنيــك« 
بالتعــاون مــع وزارة الدفــاع ويســتمران عــى مــدار 5 أيــام يف مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض، 

مبشــاركة أكــر مــن 1350 رشكــة مــن مختلــف دول العــامل. 

 30 عامًا 
من النجاح

350
وفدًا رسميًا من 

مختلف دول العالم 

1800 1350
مسؤول يبحثون مستقبل 

الصناعات الدفاعية
دولة مشاركة شركة عارضة بنمو %50

بنسبة نمو %10
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ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح ــت رعاي تح
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، القائــد 
اللــه،  حفظــه  املســلحة،  للقــوات  األعــى 
مؤمتــر  فعاليــات  امــس،  بأبوظبــي  انطلــق 
ــس  ــريض )آيدك ــب ملع ــدويل، املصاح ــاع ال الدف
مجموعــة  تنظمــه  والــذي  ونافدكــس2023(، 
ــة  ــاع وبراك ــع وزارة الدف ــاون م ــك بالتع أدني
اســراتيجية مــع مجلــس التــوازن، تحــت شــعار:  
والبحــث  والتحــول،  واالستكشــاف  »التكيــف 
يف إعــادة تصــور األمــن واملجتمــع والتجربــة 
اإلنســانية يف عــر مضطــرب«، وذلــك بحضــور 
أكــر 1800 مشــارك مــن القــادة واملســؤولني 
ممثــي الجهــات الدفاعيــة واألمنيــة واألكادمييــة 

والــركات يف املنطقــة والعــامل.
وأكــد معــايل محمــد بــن أحمــد البــواردي، وزيــر 
ــارات،  ــة اإلم ــاع ، أن دول ــؤون الدف ــة لش الدول
الدوليــة  الجهــود  تضافــر  بــرورة  تؤمــن 
ــن  ــي نتمك ــن ل ــاء األم ــدف إرس ــة به واإلقليمي
معــاً مــن ترســيخ االســتقرار يف دول املنطقــة 
والعــامل، وهــذا بــدوره يتيــح املجــال لدفــع 
عجلــة االقتصــاد الوطنــّي يف دولنــا، كــا يســاهم 
بتحقيــق التنميــة املحليــة واإلقليميــة والعامليــة. 
وتابــع معاليــه: »يــأيت تحقيــق األمــن يف مقدمــة 
أولوياتنــا، ألنــه يفســح املجــال أمــام مجتمعاتنــا 
للعيــش بكرامــة ويف بيئــة آمنــة، ويتيــح الفرصــة 
ــاء عالقــات التعــاون املثمــر  ــا لبن أمــام حكوماتن
ــات بالحــوار  ــا، ويســاهم بحــل النزاع ــني دولن ب
والتفاهــم، مــا يــؤدي إىل تحقيــق ســالم عاملــي، 

ويدفــع بعجلــة التقــدم واالزدهــار«.
ــالح وال  ــوة والس ــن بالق ــق األم ــال: »ال يتحق وق
بالتقنيــات الحديثــة وحدهــا، فهــو منظومــة 
وطنيــة متكاملــة تنبــع مــن أســلوب الحيــاة 
عــى  القامئــة  ومنجزاتــه  املجتمــع  وثقافــة 
مجموعــة مــن القيــم واملبــادئ اإلنســانية التــي 
ــات األخــرى  ــوق املجتمع ــو إىل احــرام حق تدع
إنســانية  عالقــات  لبنــاء  وتهــدف  وثقافاتهــا 

معهــا«.
ــا املشــرك  ــوم مســرة تعاونن ــال »نواصــل الي وق
التكيــف  مفاهيــم  مناقشــة  خــالل  مــن 
إعــادة  يف  والبحــث  والتحــول،  واالستكشــاف 

تصــور األمــن واملجتمــع والتجربــة اإلنســانية يف 
عــر مضطــرب، ويعتــر املؤمتــر فرصــة ملناقشــة 
جوانــب متعــددة مــن التحديــات املتعلقــة بأثــر 
ــة«. ــتقبل البري ــى مس ــة ع ــات الحديث التقني
ــا  ــا نحي وأضــاف معاليــه: »مــا ال شــك فيــه أنن
نتيجــة  باالضطــراب  مــيء  عــر  يف  اليــوم 
عــى  املفــرط  واالعتــاد  الرسيــع  التطــور 
التكنولوجيــا املتقدمــة، مثــل الــذكاء االصطناعــي 
والواقــع  والحيويــة  العصبيــة  والتكنولوجيــا 
املفاهيــم  عــى  آثــاراً  تــرك  مــا  امللمــوس، 
تحقيــق  فيهــا  مبــا  واالقتصاديــة  االجتاعيــة 

األمــن«.
وأشــار إىل أن املؤمتــر يتنــاول موضــوع اكتشــاف 
ــان  ــزة اإلنس ــث يف غري ــة، بالبح ــدود التالي الح
الستكشــاف مــا وراء األبعــاد الحاليــة للعــامل 
ــة يف  ــة البري ــيع البصم ــادّي، وتوس األريض وامل
كل مــن الفضــاء واملجــال الرقمــي، متطلعــني أن 
تخــرج هــذِه الجلســات بنتائــج ملموســة لصالــح 

اإلنســان.
ــن  ــق األم ــا نســعى لتحقي ــه: »بين ــال معالي وق
ــف  ــا أن نتكي ــب علين يف عــر االضطــراب، يرت
ــا أن  ــه وعلين ــا ب ــذي نحي ــال ال ــع الح ــع واق م

تحت رعاية رئيس الدولة انطالق مؤتمر الدفاع الدولي

 1800 قائد ومسؤول يبحثون تبعات 
التقنيات على مستقبل الصناعات الدفاعية

 محمد البواردي: 
اإلمارات تمنح الشعوب 

العيش والعمل على أرِضها 
بأمٍن وسالم
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محمد بن راشد:
دعم رئيس الدولة أوصل 

»آيدكس ونافدكس« للعالمية

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب 
»رعــاه اللــه« أهميــة معــريض »آيدكــس ونافدكــس« 
ودورهــا يف تعزيــز صناعــة املعــارض التــي باتــت محــركاً 
مهــاً بــن محــركات اقتصادنــا الوطنــي، ومنصــة معرفيــة 
لتبــادل الخــرات ونقــل التكنولوجيــا، وإطــاراً فعــاالً لبنــاء 

الــراكات.
وقــال ســموه: »إن معــرض  »آيدكــس« منــذ انطــاق 
ــور  ــى تط ــاهداً ع ــام 1993، كان ش ــه األوىل يف الع دورت
صناعاتنــا الدفاعيــة، وحضورهــا يف مختلــف املعــارض 

ــا . ــارك فيه ــي تش ــة الت الدولي
ــن، أن  ــاد املعرضي ــبة انعق ــة مبناس ــموه يف كلم ــد س وأك
املشــاركة الواســعة للــدول والــركات وُصّنــاع القــرار 
تؤكــد األهميــة املتناميــة للمعرضــن ودورهــا يف تعزيــز 
صناعــة املعــارض التــي اســتقرت محــركاً مهــاً بــن 
ــادل  ــة لتب ــة معرفي ــي، ومنص ــا الوطن ــركات اقتصادن مح
لبنــاء  فعــاالً  وإطــاراً  التكنولوجيــا،  ونقــل  الخــرات 

الــراكات.
وقــال ســموه: »تســجل الــدورة الحاليــة للمعــرض متيــزاً 
ــكار،  ــزاً للــركات الناشــئة، ومســاراً لابت ــا حي بتخصيصه
ــم  ــرض أفكاره ــن ع ــال واملبتكري ــرواد األع ــح ل ــا يتي مب
والدفــاع  الدفــاع،  قطاعــي  يف  وحلولهــم  وتقنياتهــم 
البحــري، أمــا م أبــرز الفاعلــن واملهتمــن يف القطاعــي«.
ــب  ــي صاح ــر ألخ ــة والتقدي ــموه: »كل التحي ــع س وتاب
ــذي كان  ــان ال ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
القــوة الدافعــة وراء إطــاق معــرض الدفــاع وتطــوره 
ــوة  ــة، وكان أيضــاً الق إىل مســتوى أهــم املعــارض الدولي
ــع  ــكري إىل واق ــع العس ــم التصني ــل حل ــة لتحوي الدافع
معــاش ومتفــوق، يرفــد قواتنــا املســلحة بجــزء مهــم مــن 

ــايف«.. ــوة إض ــادر ق ــا مبص ــد دولتن ــا، ويرف احتياجاته

نُلبــي متطلباتِــه، ومــن جانــب آخــر، علينــا 
أن نستكشــف طبيعــة التحديــات وأن نبتكــر 
الوســائل واألســاليب لالســتفادة مــن التطــور 
ــل«. ــي كام ــول بوع ــرة التح ــي إلدارة مس التقن

املؤمتــر  يف  املشــاركني  إىل  معاليــه  وتوجــه 
قائــالً: »أدعوكــم للتأمــل يف منــوذج التســامح 
والتعايــش الســلمي الــذي تقدمــه اإلمــارات، 
فبينــا تحتضــن جاليــات مــن جميــع الشــعوب 
للعيــش  الفرصــة  والثقافــات، فهــي متنُحهــم 
والعمــل عــى أرِضهــا بأمــٍن وســالم، كــا تســعى 
الدولــُة إىل بنــاء جســور التعــاون مــع دول العــامل 

ــادل«. ــرام املتب ــس االح ــى أس ع
وأضــاف: »بالرغــم مــن ظــروف عــدم االســتقرار 
ــوال  ــة ط ــت باملنطق ــي أحاط ــات الت واالضطراب
ــارات  ــتمرت اإلم ــاً، اس ــني عام ــن خمس ــر م أك
ــن  ــف ع ــاءة ومل تتوق ــات بكف ــة التحدي مبواجه
تحقيــق التقــدم وتقديــم املنجــزات، ألن قيادتهــا 
ــع  ــاون م ــن ورســخت الســالم بالتع أرســت األم

ــدويل«. ــع ال ــا واملجتم جرانه
وقــال معاليــه: »ومــع افتتــاح الــدورة السادســة 
عــر ملعــرض الدفــاع الــدويل أيدكــس 2023 
ــوم، ندعوكــم لالســتفادة مــن هــذه الفرصــة  الي
واألســلحة  التقنيــات  أحــدث  عــى  لالطــالع 
واملعــدات التــي تُســاهم بإرســاء األمــن والســالم، 
وتعزيــز فــرص التعــاون الدفاعــي املشــرك بــني 

ــردع«. ــم ال ــن خــالل ترســيخ مفاهي ــا، م دولن
ــار  ــن طي ــواء الرك ــايل الل ــال مع ــه، ق ــن جانب وم
ــا  ــة العلي فــارس خلــف املزروعــي، رئيــس اللجن
نافدكــس«،  و  »آيدكــس   ملعــريض  املنظمــة 

ــا: »أن  ــب له ــدويل املصاح ــاع ال ــر الدف ومؤمت
دولــة اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة 
تحقيــق  عــى  دومــاً  تحــرص  اللــه،  حفظــه 
دولــة  يف  ليــس  اإلنســاين  واألمــن  االســتقرار 
اإلمــارات فحســب، بــل عــى املســتوى العاملــي، 
ــات  ــي التحدي ــادي يف تخط ــاً ري ــح منوذج لتصب
وتحقيــق التقــدم الحضــاري ووجهــة متميــزة 

للتعايُــش الســلمي«.
وأكــد معاليــه أن أهميــة مؤمتــر الدفــاع الــدويل 
مثاليــة  اســراتيجية  توفــر منصــة  تكمــن يف 
تســتقطب نخبــة مــن القــادة وصنــاع القــرار من 
ــكار  ــرؤى واألف ــادل ال ــامل لتب ــف دول الع مختل
البنــاءة حــول العديــد مــن القضايــا العامليــة 
وبلــورة الحلــول بشــأنها لتحقيــق االســتقرار 

ــدويل. ــن ال ــان األم ــالم وض والس
بــدوره، قــال اللــواء الركــن الدكتــور مبــارك 
رئيــس  نائــب  الجابــري،  بــن غافــان  ســعيد 
)آيدكــس  ملعــريض  املنظمــة  العليــا  اللجنــة 
ــب  ــدويل املصاح ــاع ال ــر الدف ــس( ومؤمت ونافدك
لهــا: »يوفــر مؤمتــر الدفــاع الــدويل منصــة 
عامليــة ملناقشــة تطويــر حلــول أكــر فعاليــة 
ــى  ــوء ع ــلط الض ــا يس ــرة، ك ــات املتغ للتحدي
ــدور  ــة، وال ــة والتقني ــورات العلمي ــدث التط أح
ــي يف  ــارات وأبوظب ــة االم ــم لدول املحــوري وامله
النهــوض بواقــع ومســتقبل قطــاع الصناعــات 
الدفاعيــة مــن خــالل توفرهــا حلقــة وصــل بــني 
ــاد  ــى إيج ــاً ع ــل مع ــني للعم ــادة واملختص الق
صيغــة إلعــادة هيكلــة املنظومــات الدفاعيــة يف 

مواجهــة تحديــات املســتقبل«.
وقــال حميــد مطــر الظاهــري، العضــو املنتــدب 
»أن  أدنيــك:  ملجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
تنظيــم مؤمتــر الدفــاع الــدويل يتــاىش مــع رؤية 
ــة  ــز مكان ــك لتعزي ــة أدني ــراتيجية مجموع واس
العاصمــة أبوظبــي كوجهــة عامليــة لســياحة 
املنطقــة،  يف  الرفيهيــة  والســياحة  االعــال 
وينســجم مــع جهودهــا لنقــل وتوطــني املعرفــة، 
ــرات  ــة بخ ــدرات الوطني ــاءات والق ــد الكف ورف
عامليــة يف جميــع الجوانــب العلميــة واملعرفيــة«.
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يف  شــارك  حيــث  جلســات،   4 املؤمتــر  شــهد 
ــد  ــوان »الوع ــت بعن ــي اقيم ــة األوىل الت الجلس
االجتاعيــة  واملخاطــر  اآلثــار  والتبعــات: 
واالقتصاديــة لالنتشــار املضطــرد يف تبنــي تقنيات 
جديــدة مثــل الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات 
ــايل  ــد«، مع ــع املمت ــة والواق ــة والعضوي العصبي
عمــر بــن ســلطان العلــاء، وزيــر دولــة للــذكاء 
وتطبيقــات  الرقمــي  واالقتصــاد  االصطناعــي 
العمــل عــن بعــد، وفرانســوا ريجيــس بولفــرت، 
ملجموعــة  العلمــي  للتعــاون  الــدويل  املديــر 
الرئيــس  دونلســون،  روي  جانــب  إىل  نافــال، 
التنفيــذي ملجموعــة »ريثيــون يف الرق األوســط 
دبليــو  جــون  والجــرال  إفريقيــا«،  وشــال 
نيكلســون جونيــور، املديــر التنفيــذي لركــة 
ــت  ــط. وتناول ــرق األوس ــن يف ال ــد مارت لوكهي
الجلســة التــي أدارهــا ماثيــو كوكــران رئيــس 
ملجلــس  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
ــة  ــاع التبعــات االقتصادي تســويق خدمــات الدف

واالجتاعيــة ومخاطــر االعتــاد واســع النطــاق 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــل ال ــة، مث ــات الحديث للتقني
والواقــع  والحيويــة  العصبيــة  والتكنولوجيــا 

ــد. املمت
لهــذه  االســتخدام  أهميــة  املشــاركون  وأكــد 
التقنيــات فهــي توفــر كفــاءات وفرصــاً جديــدة، 
لكنهــا تقــدم حالــة مــن عــدم اليقــني االجتاعــي 
وأن واملخاطــر والتوتــرات ســتخلق بدورهــا مهام 
ملجتمعــات  جديــدة  ومعضــالت  ومتطلبــات 

ــن. ــاع واألم الدف
 وأشــاروا إىل أن العــامل وصــل ملرحلــة مــن التطور 
ــه  ــد يتبع ــر جي ــو أم ــل وه ــن قب ــهدها م مل يش
الكثــر مــن التبعــات واملخاطــر، متحدثــني عــن 
مســاهمة التطــور يف التكنولوجيــا الدفاعيــة مــن 
ــم  ــي لتصمي ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــالل اس خ
جديــدة  أســلحة  وأنظمــة  جديــدة  طائــرات 
اســتخدامها  ميكــن  والتــي  مســار،  وأنظمــة 

ــط. ــر للتخطي ــكل أك بش

بعنــوان:  الثانيــة  الجلســة  تطرقــت  فيــا 
»املواكبــة: كيــف ســيغر التضمــني املتزايــد 
العمــل  أماكــن  يف  املتقدمــة  للتكنولوجيــا 
ــر املواهــب وإدارة املــوارد  مــن مناهــج تطوي
آنــا  الدكتــورة  ادارتهــا  والتــي  البريــة«، 
ــة  ــاث يف أكادميي ــم األبح ــة قس ــز، رئيس دولدي
ــات املتقدمــة  ــاد التقني ــد اعت ــدان إىل تزاي رب
منهجيــات  تغيــر  عــى  العمــل  أماكــن  يف 
ــري،  ــال الب ــب وإدارة رأس امل ــر املواه تطوي
حيــث شــارك فيهــا فاهاكــن خاتشــاتوريان، 
وزيــر صناعــة التكنولوجيــا العاليــة يف أرمينيــا، 
التنفيــذي  املديــر  بيكيــت،  تــوم  والســر 
للمعهــد الــدويل للدراســات االســراتيجية يف 
الــرق األوســط، وحســن الحوســني، الرئيــس 
رشكات  إحــدى  بيانــات،  لركــة  التنفيــذي 

»جــي 42«.
وســلط املشــاركون الضــوء عــى التحديــات التــي 
تواجههــا الحكومــات يف تثقيــف جيــل املســتقبل 
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مــن الشــباب وخاصــة يف مجــال األمــن الدفاعــي، 
باإلضافــة للرامــج األكادمييــة واملهنيــة واملرتبطــة 
ــه مــن املهــم يف مجــال  ــث إن ــا، حي بالتكنولوجي
طبيعــة  يف  التفكــر  واألمــن  الدفــاع  تعليــم 
ــؤ  ــن التنب ــا ال ميك ــا ألنه ــي نواجه ــات الت النزاع
ــة  ــات هــي التفكــر يف كيفي ــا، وأحــد التحدي به
تغيــر التكنولوجيــا لبيئــة التشــغيل بوجــود عدة 

عوامــل، مــع رضورة فهــم طبيعــة الراعــات.
 وأكــدوا أن التكنولوجيــا عامــل مهــم وهــي 
تغــر بيئــات العمــل وتغــر طريقــة القتــال 
ميثــل  والــذي  كبــر  بشــكل  انتشــارها  مــع 
تحديــاً يحتــاج إىل فهــم واســتغالل التكنولوجيــا 
الجديــدة، وآثارهــا السياســية القياســية، واآلثــار 
األخالقيــة واملعنويــة، ورشعيــة التكنولوجيــا التــي 
يتــم التعامــل معهــا، وهــو األمــر الــذي يحتــاج 

إىل توفــر رأس املــال البــري.
الثالثــة  الجلســة  املشــاركون يف  بحــث  فيــا 
تأثــر  الطليعــة«  يف  »التكنولوجيــا  بعنــوان: 
التقنيــات الناشــئة عــى العمليــات الحديثــة 
وشــملت  العســكرية،  العمليــات  ومســتقبل 
ــارك  ــور مب ــواء الركــن الدكت ــني الل قامئــة املتحدث
ســعيد بــن غافــان الجابــري، نائــب رئيــس اللجنة 
العليــا املنظمــة ملعــريض »آيدكــس  ونافدكــس«، 
الوكيــل املســاعد لإلســناد والصناعــات الدفاعيــة 
يف وزارة الدفــاع، ويــو دونــغ جــون نائــب وزيــر 
الدفــاع يف جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة، باإلضافــة 

ــادة  ــد القي ــر، قائ ــراد كوب ــب األدمــرال ب إىل نائ
املركزيــة للقــوات البحريــة األمريكيــة واألســطول 
الخامــس األمريــي والقــوات البحريــة املشــركة، 
فنــديل،  آدم  الروفيســور  )متقاعــد(  واللــواء 
ــي يف  ــن اإلقليم ــاع واألم ــة والدف ــتاذ املارس أس
ــايت  ــث، وإدار الجلســة الســيد ت ــة جريفي جامع
نوركــني، املؤســس والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
»أو يت أتــش انتلجنــس« يف الواليــات املتحــدة 

ــة.  األمريكي
وأكــد املشــاركون أن القيام باألدوار واملســؤوليات 
يف الدفــاع أصبحــت تـُـدار بطــرق مختلفــة، وذلك 
بوجــود تكنولوجيــا تســمح بتأديــة أدوار مل يكــن 
بوســعنا القيــام بهــا مــن قبــل، منوهــني بــرورة 
ــى  ــر ع ــذي يؤث ــر ال ــة للتغي ــراف بالحاج االع
ــات،  ــا العملي ــاع منه كل األمــور يف القطــاع الدف
والتدريــب، والتعليــم، وكيفيــة تنفيــذ املهــام 
البســيطة،  التشــغيلية  االحتياجــات  لتلبيــة 
وكيفيــة العمــل، وكيفيــة التواصــل مــع أصحــاب 
ــاع  ــا الدف ــن ورشكات تكنولوجي ــة اآلخري املصلح

ــر. والبحــث والتطوي
الرابعــة  بالجلســة  أعالــه  املؤمتــر  واختتــم 
ــت  ــي ناقش ــة«، والت ــات التالي ــوان: »الجبه بعن

الغريــزة البريــة وتجــاوز أبعــاد العــامل الواقعــي 
ــة اإلنســانية يف مجــاالت  الحــايل وتوســع البصم
ــا  ــدث فيه ــث تح ــي، حي ــامل الرقم ــاء والع الفض
كل مــن ســامل بطــي القبيــي، املديــر العــام 
لوكالــة اإلمــارات للفضــاء، ونيكــوس باباتســاس، 
إىل  أيــه«،  أف  »أي  مجموعــة   يف  الريــك 
جانــب آنــا كاريــن روزن، الرئيــس التنفيــذي 
لركــة »ســاب« يف دولــة االمــارات، وباملــر لــويك 
مؤســس ومكتشــف رشكــة »أوكلــوس يف آر«، 
ــة  ــي مقدم ــول، وه ــر رام ــا نوف ــت إدارته وتول

تلفزيونيــة يف مؤسســة ديب لإلعــالم.
العامــة  النظــرة  بــأن  املشــاركون  وأوضــح 
للديناميكيــة بــني التكنولوجيــا، والفضــاء والدفــاع، 
هــي أن جيلنــا يعيــش جيــاًل أكــر إثــارة لالهتــام 
والبابليــني  املريــني  وكان  الفضــاء،  حــول 
واليونانيــني، اعتــادوا عــى مراقبــة الفضــاء وهــذا 
ــن  ــل األول م ــه الجي ــأ في ــذي نش ــكان ال ــو امل ه
علــم الفلــك. ثــم يف الســتينيات، كان هناك ســباق 
إىل الفضــاء وبــني الواليــات املتحــدة وروســيا، 
ــا  ــاء األول ورأين ــى الفض ــيحصل ع ــن س ــول م ح
أخــرًا أنهــم هبطــوا عــى القمــر ثــم لدينــا الجيــل 
الثــاين والجيــل الثالــث مــن الفضــاء. والــذي كان 
الدوليــة.  الفضــاء  محطــة  تعــاوين يف  برنامــج 
ــروج  ــا الخ ــا فيه ــي حاولن ــات الت ــاك العملي وهن
إىل الفضــاء مثــل املريــخ حيــث كنــا قادريــن عــى 

ــات. ــع كل الصعوب ــخ، م ــوط يف املري الهب

 العالم وصل لمرحلة 
 من التطور التكنولوجي

لم يشهدها من قبل
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 PAL Aerospace رشكــة  رؤيــة  وتتمثــل 
LLC يف أن تصبــح  مركــزا للتميــز  الرائــد 
ــرات الخاصــة  ــة اإلمــارات لدعــم الطائ يف دول
ــل  ــل والتعدي ــة والتكام ــل الخدم ــاء مراح أثن
أن  تهــدف إىل  والتصنيــع والتدريــب، كــا 
تصبــح وســيلة متكــني رئيســية الســراتيجية 
 PAL Aerospace لركــة  العاملــي  النمــو 
Canada عــن طريــق تطويــر وتنفيــذ قــدرات 
ورشاكات اســراتيجية قويــة داخــل الدولــة.

كــا يدعــم مركــز رشكــة PAL اللوجســتي 
داخــل اإلمــارات كال مــن األســواق العســكرية 
ــة  ــرات ذات األجنح ــاطيل الطائ ــة ألس واملدني
الثابتــة والــدوارة. ويقــع مركــز الخدمــات 
اللوجســتية داخــل املنطقــة الحــرة مبطــار 
عمليــات  يدعــم  وهــو  الــدويل،  أبوظبــي 
الطــران عــى مــدار الســاعة طــوال أيــام 
ــامل  ــتوى الع ــى مس ــة وع ــبوع يف املنطق األس
باســتخدام أحــدث البنــى التحتيــة لتقنيــة 

املعلومــات.
ــز  ــرايف املمي ــع الجغ ــة أن املوق ــت الرك وبين
لدولــة اإلمــارات يعتــر مثاليــاً لتطويــر مركــز 
PAL Aerospace LLC اللوجســتي كمركــز 
ــار  ــع قطــع الغي ــع وتوزي ــي لبي ــي رئي إقليم

ــة. ــة املختلف ــات الجوي ــة للمنص الالزم
كــا قامــت رشكــة CarteNav   بتصميــم 
واملراقبــة  املعلومــات  مهــام  »برنامــج 
واالســتطالع« ISR Mission Software بحيث 
يكــون قابــالً للتعديــل بشــكل كبــر مــن أجــل 
تلبيــة كافــة املتطلبــات املختلفــة الحاليــة 

املتعلقــة بتكامــل األنظمــة.

PAL Aerospace
تعرض أنظمة الطيران والفضاء

وسيلة تمكين رئيسية الستراتيجية النمو العالمي 

 PAL Aerospace Services Aircraft Maintenance LLC PAL تشارك شركة
Aerospace LLC  في معرض  )أيدكس(،  بتسليط الضوء على مجموعتها 

من أنظمة الطيران والفضاء، بما في ذلك التصميمات والتعديالت، 
والتكامالت، والعمليات الهندسية، والدعم أثناء الخدمة، وتوزيع األجزاء، 

وتدريب األطقم الجوية بدعم من مجموعة شركات PAL التابعة للشركة األم 
Exchange Income Corporation شركة
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ضمــن   ،»Diehl Defense« رشكــة  تعــرض 
مشــاركتها يف معــريض »آيدكــس« و»نافدكــس«، 
عــدة منــاذج مــن نظــام الدفــاع الجــوي األريض 
»ground-based air defence )GBAD( الــذي 
 IRIS-T أثبــت كفاءتــه القتاليــة، وهــو النظــام
SLM الــذي يتكــون مــن عــدة مكونــات مثــل 
راجمــة الصواريــخ والــرادار املتعــدد الوظائــف 
TOC )tactical oper-  ومركــز عمليــات تكتيكيــة

.)ations centre
 كــا ســتعرض الركــة الصــاروخ املوجــه أرض 
 1  :1 كنمــوذج   ،  IRIS-T SL  ، نفســه  جــو   -
ــن  ــارة ع ــو عب ــة، وه ــرض الرك ــة ع ــل منص داخ
صــاروخ جــو- جــو قصــر املــدى، ويعــد جــزءا 

ــة،  ــا الرك ــي تقدمه ــات الت ــة املنتج ــن مجموع م
ومــن أهــم مكونــات الصــاروخ جهــاز البحــث 
image processing seek- ــور ــة الص ــن معالج  ع
ــث  ــراء،  حي ــت الحم ــعة تح ــا األش er وتكنولوجي
ــع وتســليم أكــر  ــى اآلن بتصني قامــت الركــة حت

 .Block 1 مــن 4,000 صــاروخ مــن فئــة
ــة  ــذي لرك ــس التنفي ــت روش، الرئي ــال هيلم وق
 IRIS-T الصــاروخ  »إن   :»Diehl Defense«
يعكــس قصــة نجــاح حقيقيــة ملــا يتمتــع بــه مــن 
قــدرات قتاليــة عاليــة ال مثيــل لهــا مســتخدماً 

أحــدث التقنيــات«.
ــاروخ  ــر للص ــوع آخ ــتعرض ن ــة س ــني أن الرك وب
 IRIS-T SLS هــو IRIS-T املوجــه جــو- جــو

 IRIS-T SLS Mk كذلــك نــوع ثالــث ،Mk III
III وهــو عبــارة عــن نظــام دفــاع جــوي أرض- جــو 
قصــر املــدى، يتكــون مــن قاذفــة مــزودة مبؤثــرات 
استشــعار  وأجهــزة   ،launcher with effectors

ــق. ــى الحرائ ــيطرة ع ــام الس ونظ
 HPEM SkyWolf كــا تعرض الركــة املســتجيب
ــن  ــدا م ــدا وفري ــال جدي ــل جي ــذي ميث C-UAS ال
ــة  ــتخدام األنظم ــتجيب effector الس ــة املس أنظم
الجويــة غــر املأهولــة، وكذلــك ســتقدم أنــواع 
مختلفــة مــن الذخــرة مثــل: )البحريــة واملدفعيــة 
ــد. ــل الجدي ــل الجي ــي متث ــدة(، الت ــة الجدي املوجه
 Diehl وميكن للزوار واملشاركن زيارة منصة رشكة

08-D30 يف صالة العرض رقم Defense

Diehl Defense
كفاءات قتالية تحلق في الصدارة

راجمة صواريخ ورادار متعدد الوظائف
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تعرض شركة لوكهيد مارتن في 
معرضي »آيدكس« و»نافدكس«، 

حلواًل مصممة لمواجهة التهديدات 
األمنية المتطورة في جميع 

المجاالت البرية والجوية والبحرية 
والفضائية، حيث ستعرض للمرة 
 Vast األولى في المنطقة نظام

الجديد، للمهام متعددة المجاالت من 
خالل تصورات تفاعلية ثالثية األبعاد.

و قــال رميونــد بيســيي، نائــب رئيــس األعــال 
ــس  ــر آيدك ــن: »يعت ــد مارت ــة يف لوكهي الدولي
حدثــاً أساســياً يف جــدول أعــال رشكــة لوكهيــد 
ــة  ــا االســراتيجية القوي مارتــن بســبب رشاكاتن
يف الــرق األوســط، ونتطلــع إىل مشــاركتنا 

هــذا العــام«.
وأضــاف: »ســتغطي مشــاركتنا أيضــاً مســاحة 
التــي  التقنيــات  لعــرض أحــدث  مخصصــة 
مركــز  يف  اإلماراتيــون  املتدربــون  طورهــا 
لوكهيــد مارتــن لالبتــكار والحلــول األمنيــة 
)CISS( يف مدينــة مصــدر بأبــو ظبــي، وهــذا 
البــارزة يف كل  األحــداث  مــن  عــادًة  يعــّد 
معــرض نشــارك فيــه بدولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة«.

وتلتــزم رشكــة لوكهيــد مارتــن مبســاعدة الجيــل 
القــادم مــن القــادة والعلــاء واملهندســني عــى 
ــوا رّواداً يف  ــة ليصبح ــرة املطلوب ــاب الخ اكتس
صناعــة الطــران والدفــاع يف اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة وحــول العــامل. ففــي آيدكــس 2021، 
ــن  ــد مارت ــز لوكهي ــن مرك ــون م ــدم املتدرب ق
ــذكاء  ــة ال ــة خوارزمي ــول األمني ــكار والحل لالبت
االصطناعــي )AI( الكتشــاف عيــوب الطــالء 
والطــالء التمهيــدي لهيــاكل الطائــرات النفاثــة. 
املركــز  فســيقدم   ،2023 آيدكــس  يف  أمــا 
حــالً جديــداً لعمليــات التفتيــش الداخليــة 

ــرات.  ــركات الطائ ملح
وقــال: »أمــى املتدربــون أكــر مــن 2000 
ــول،  ــار الحل ــاء واختب ــة، وبن ــاعة يف الرمج س

تبســيط  يســهم يف  أن  الــذي ميكــن  األمــر 
وتحســني فرص الســالمة والعمليات التشــغيلية 
ــص  ــرة والتخل ــرك الطائ ــة مح ــة بصيان املتعلق
مــن أرضار األجســام الغريبــة. وأحــض زوار 
منصــة عرضنــا بشــدة عــى التحقــق مــن 
هــذا املــروع الرائــع والتفاعــل مــع املبدعــني 

امللهمــني«.
ــا  ــى رشاكته ــوء ع ــة الض ــلط الرك ــا ستس ك
مــع مجموعــة إيــدج )EDGE Group(، التــي 
شــاركتها يف عالقــة عمــل وثيقــة واســراتيجية 
منــذ البدايــة، و«نحــن نعمــل باســتمرار عــى 
برامــج التصنيــع ونقــل املعرفــة التــي ستســاعد 
ــة  ــل دول ــيادية داخ ــدرات الس ــاء الق ــى بن ع
املتحــدة ومــع رشكائنــا  العربيــة  اإلمــارات 
ــة  ــدرات االبتكاري ــر الق ــني، وإن تطوي اإلقليمي
والتوســع املســتمر يف مبــادرات تنميــة رأس 
املــال البــري هــا مــن األولويــات الرئيســية 

ــا«. بالنســبة إلين
ــدت  ــن اعتم ــد مارت ــة لوكهي ــى أن رشك ــدد ع وش
املعرفــة  نقــل  يتضمــن  املحــاور  ثــاليث  نهجــاً 
والتوطــني وتنميــة رأس املــال البــري، إلرســاء قيمة 
ــاع. ــاع الدف ــث قط ــاهمة يف تحدي ــة، واملس داخلي

ميكن زيارة منصة Lockheed Martin يف 
.01-A11 منصة العرض

»لوكهيد مارتن«
شراكة فريدة مع اإلمارات

تعرض حلواًل لمواجهة التهديدات األمنية المتطورة

رميوند 
بيسييل
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 »GM Defense« تستعد شركة
الشركة الرائدة عالمًيا في مجال 

أنظمة مساعدة السائق ذاتية 
 Ultra القيادة، لطرح تقنية

Cruise،  في معرض »آيدكس« 
و»نافدكس« وهي تقنية جديدة 

ومتقدمة لمساعدة السائق سيتم 
استخدامها في سيارات محددة 

في عام 2023.

 Ultra Cruise ــة ــة أن تقني ــت الرك وبين
ــة  ــالل مجموع ــن خ ــل  م ــدة تعم الجدي
 ،LiDAR مــن الكامــرات والــرادارات و
حيــث تقــوم بعــرض بيانــات إحصائيــة 
 360 بزاويــة  األبعــاد  ثالثيــة  دقيقــة 
ــات  ــة باملركب ــة املحيط ــول البيئ ــة ح درج
لتمكــني القيــادة بــدون اســتخدام اليديــن 
يف شــوارع املدينــة والضواحــي والطــرق 

الريفيــة املعبــدة والطــرق الرسيعــة.
 Ultra Cruise وقالــت: »تــم طــرح تقنيــة
الــذي   Super Cruise قــدرات  عــى  بنــاًء 
ــر  ــذي يُعت ــة GM Defense، ال ــه رشك أنتجت
ــدون  ــة ملســاعدة الســائق ب ــزة حقيقي أول مي
اســتخدام اليديــن يف مجــال الصناعــة التجــاري 
ســيارات  عــدة  يف  اســتخدامه  تــم  والــذي 
معينــة مــن إنتــاج رشكــة GM Defense منــذ 

عــام 2017«.
ــدرة عــى  ــة GM Defense بالق ــع رشك وتتمت
التــي  املســتقلة  التقنيــات  مــن  االســتفادة 
ميكــن أن تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن التحديث 
العســكري وتعزيــز قــدرات املقاتلــني الحربيــني 
يف البيئــات املحفوفــة باملخاطــر املتزايــدة عــى 
مســتوى العــامل، حيــث تــؤدي إمكانيــة توصيل 
املركبــات ببعضهــا البعــض مــن خــالل شــبكة 
ــادة اســتعداد املقاتلــني الحربيــني  آمنــة إىل زي
وتقليــل تكاليــف االســتدامة املتزايــدة بصــورة 

مســتمرة.  

وأكــدت أنــه لــدى الركــة أكر مــن عقدين 
مــن الخــرة يف تأمــني املركبــات التــي تُعــد 
ــة،  ــة للغاي ــر متكامل ــة أنظمــة كمبيوت مبثاب
وباســتخدام إســراتيجية أمــان »الدفــاع 
ــط  ــدة ضواب ــة ع يف العمــق«، تضــع الرك
ــات  ــاح عملي ــرص نج ــن ف ــد م ــة للح أمني
القرصنــة، حيــث جــرى تصميــم النظــام 
 GM ــة ــن رشك ــذيك للســيارة م األســايس ال
مبــادئ  وضــع  مــع   ،VIP أو   ،Defense
أدى  مــا  االعتبــار،  الســيراين يف  األمــن 
األمنيــة والحايــة  الضوابــط  إىل تعزيــز 

املتزايــدة.
وبينــت أنــه ميكــن تحديــث األســاطيل الحاليــة 
ــة  ــة التكتيكي ــات املتوســطة والثقيل مــن املركب
ــد  ــطول جدي ــم أس ــة ودع ــات املدولب أواملركب
يف  الركــة  خــرة  بفضــل  املركبــات  مــن 
ــا  ــع وإمكانياته ــة والدف ــة الطاق ــال أنظم مج
املتقدمــة مــن حيــث خفــة الحركــة وتحقيــق 

االســتقاللية.

تقنية جديدة ومتقدمة

GM Defense
Ultra Cruise بزاوية 360 درجة لحماية المركبات
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تعرض شركة »Arquus« -الرائدة 
في أوروبا بمجال النقل البري، 

وفي تصميم وتصنيع المركبات 
العالمية؛ مثل: )VAB وVBL و

Fortress وSherpa(- خبراتها في 
معرضي »أيدكس« و»نافدكس«، 

حيث تعد الشركة المورد الرئيسي 
للجيش الفرنسي، وتعمل كشريك 

لعدد من دول الشرق األوسط، 
والخليج العربي.

وتقنياتهــا  منتجاتهــا   »Arquus« وتعــرض 
 Fortressو Scarabee( :األكــر تطــوراً، مثــل
Mk2 وVBL MK3(، كــا تقــدم حلــواًل تلبــي 
جميــع االحتياجــات التشــغيلية لعمالئهــا، مــن 
خــالل خراتهــا  الكبــرة يف التصميــم والتصنيع، 
إذ تغطــي الركــة قطــاع املركبــات التكتيكيــة 
واملدرعــة، مبنصــات قابلــة للدمــج وأنظمــة 
املهــام التــي تــم تطويرهــا داخــل الركــة 

وخارجهــا بالتعــاون مــع رشكائهــا االســراتيجني، 
عــر بنــاء عالقــات قامئــة عــى الثقــة املتبادلــة 
ــم  ــالل تقدي ــن خ ــا، م ــا ورشكائه ــع عمالئه م

ــات. ــل املنتج ــم أفض وتصمي
كــا تســلط الركة عــر مشــاركتها يف املعرضني 
For- ــة  ــود املدرع ــة الجن ــى حامل ــوء ع )الض
ــات  ــوة والثب ــز بالق ــي تتمي tress MK2(، الت
عــى  العاليــة  والكفــاءة  الكبــرة  والقــدرة 
الطــرق الوعــرة، وذلــك نظــراً للخــرة الطويلــة 
ــات  ــم املركب ــم ودع لـــ »Arquus«، يف تصمي
العســكرية للســر عــى الطــرق الوعــرة بــكل 
ــدث  ــن أح ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــة، م سالس
ــي تجعــل  ــات املتقدمــة الت ــات والعملي التقني

ــاالً وسلســاً بشــكل خــاص. ــج فع هــذا املنت
ــة  ــدرع لحامل ــكل امل ــة أن الهي ــت الرك وبين
لركابهــا  يوفــر   ،»Fortress MK2« الجنــود 
ــف  ــن القذائ ــة م ــة عالي ــر، حاي ــد ع األح
ــوات الناســفة، وأن  ــام والعب الباليســتية واأللغ
املركبــة بفضــل قدرتهــا الكبــرة عــى التنقــل، 

ve- »ميكــن تجهيزهــا بأحــدث مجموعــات 
  ،Arquus Battlenet( مثــل:   ،»tronics
وأبــراج » Hornet« التــي يتــم تشــغيلها عــن 
بُعــد للحصــول عــى قــوة نــران إضافيــة مــع 

تعــدد االســتخدامات يف امليــدان(.
ــة  ــى املركب ــوء ع ــلط الض ــا ستس ــدت أنه وأك
عربــة  وهــي   ،»VBL MK3« القتاليــة 
مصفحــة وخفيفــة ومصممــة ملهــام االســتطالع 
أنــواع  جميــع  يف  والحايــة  والدوريــات 
ــدرة  ــتثنائيًا وق ــاًل اس ــر تنق ــا توف ــق، ك املناط
التقديــر،  وحريــة  املنــاورة  عــى  متميــزة 
مــن  كبــرة  مبجموعــة  تزويدهــا  وميكــن 
ــدث  ــة أح ــم املركب ــة، وتض ــلحة واألنظم األس
املتطــورة  العســكرية  التقنيــة  التطــورات 
 ،CTISو ،Regenerated VBL مثــل: )برنامــج
ولوحــة القيــادة، واملقاعــد الجديــدة، واملكيــف 

.)RCWSو الحــراري،  والعــزل  املعــزز، 
وميكن للمشاركن والزوار زيارة جناح رشكة 

B30.07- يف منصة العرض »Arquus«

شريك عالمي لدول عدة

Arquus
تعرض حامالت الجنود المتطورة
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تعــرض رشكــة »BAE Systems«، يف معــريض 
»أيدكــس« و»نافدكــس«، قدراتهــا يف املجــاالت 
البحريــة والريــة والفضائيــة والجويــة، عــر 
مركبــات برمائيــة قتاليــة قابلــة للتكيــف يف أي 
ظــرف، ونقــل مشــاة البحريــة، باإلضافــة إىل 
عــرض مجموعــة التوجيــه بالليزر غر املســبوقة 
 »APKWS« ــراز ــن ط ــة م ــة التكلف واملنخفض
التــي تتميــز بالدقــة وإصابــة الهــدف، وكذلــك 
ــة للــدوران   غواصــة »Herne« املبتكــرة والقابل
والقــادرة عــى تعديــل وضعهــا بدرجــة كبــرة، 
 ،)XLAUV( وكذلــك املركبــة ذاتيــة القيــادة
ــن  ــدة متك ــدرات عســكرية جدي ــر ق ــي توف الت
مســاحات  تغطيــة  مــن  البحريــة  القــوات 
عــرض  إىل  باإلضافــة  املــاء،  تحــت  واســعة 
ــن  ــاء، واألم ــاالت الفض ــة يف مج ــدرات الرك ق
وقــدرات  اإللكرونيــة،  والحــرب  الســيراين، 

ــة. ــة والجوي ــب البحري التدري
املنتــدب  العضــو  كيــي،  ســتيف  وقــال 
سيســتمز«،  إي  أيــه  »يب  لركــة  اإلقليمــي 
ملنطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا: 
عــر  ورشكائهــا  لعمالئهــا  الركــة  »توفــر 

منصتهــا يف املعــرض منطقــة جــذب جديــدة؛ 
غــر  بتجربــة  االســتمتاع  مــن  ليتمكنــوا 
مســبوقة بالتعــرف عــى مجموعــة واســعة من 
التقنيــات العاليــة، التــي تــرز قــدرات الركــة 
وخراتهــا  الرقميــة  وخدماتهــا  ومعداتهــا 

العســكرية«.
وأضــاف: »تحتفــل الركــة هــذا العــام مبــرور 
26 عامــاً عــى وجودهــا يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، حيــث متتلــك 90,500 عامــالً 
لديهــا، يف أكــر مــن 40 دولــة، كــا تفخــر 
مــع رشكائهــا  كثــب  عــن  بالعمــل  الركــة 
املحليــني لدعــم التنميــة االقتصاديــة عــر نقــل 

املعرفــة واملهــارات والتكنولوجيــا لهــم«.
ــم  ــاً إىل تقدي ــع قدم ــة تتطل ــع: »إن الرك وتاب
املنفعــة  لتحقيــق  هنــا،  الرائــدة  تقنياتهــا 
تركــز  حيــث  اإلمــارات،  دولــة  يف  املتبادلــة 
ــة  ــات مالمئ ــذه التقني ــل ه ــى جع ــة ع الرك
رشاكات  تطويــر  مــع  العمــالء،  الحتياجــات 
ــة  ــاً أن للرك ــد«، مبين ــة األم مســتدامة وطويل
مســاهات مجتمعيــة كبــرة يف هــذا االتجــاه، 
املــال  رأس  بنــاء  عــى  الركيــز  مــن حيــث 
ــل  ــب وصق ــتثار يف التدري ــر االس ــري، ع الب
مهــارات الجيــل القــادم مــن الكــوادر الوظيفية، 
يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

والرياضيــات.
ــية  ــز الرئيس ــل التمي ــد عوام ــار إىل أن أح وأش
ــا وانتشــارها  للركــة، هــو اتســاع رقعــة عمله
يف األســواق العامليــة؛ وإمكانيــة الوصــول إىل 
أي نقطــة يف العــامل، مبــا تقدمــه مــن منتجــات 
وتســليم  وتطويــر  تصميــم  مثــل:  متنوعــة 
وإدمــاج املنتجــات والخدمــات الرائــدة عامليــاً. 
وميكــن للمشــاركن والــزوار زيــارة جنــاح رشكــة 

.03-C10 يف منصــة العــرض BAE Systems

أنظمة عسكرية غير مسبوقة

 BAE Systems
تعرض قدراتها برًا وبحرًا وجوًا

ستيف كييل
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ــريض  ــاركتها مع ــر مش ــة »CAE« ع ــدم رشك تق
ــد  ــي متت ــا الت ــس«، خراته ــس« و»نافدك »آيدك
التدريــب  مجــال  يف  عامــاً   75 مــن   ألكــر 
التعليميــة  النظــم  أحــدث  مــع  واملحــاكاة، 
ــاص. ــذا االختص ــن ه ــرة ضم ــات املبتك والتقني

وبينــت الركــة أنهــا تعمــل عــى التكيــف 
توظيــف  خــالل  مــن  املتغــر،  املشــهد  مــع 
الشــاملة  واملقاربــات  الناشــئة  التكنولوجيــا 
ملعالجــة القضايــا الرئيســية، تلبيــًة لالحتياجــات 
التدريبيــة للفــرد، واملتطلبــات املعقــدة للتمريــن 
عــى املهــام املشــركة، عــر أحــدث مــا توصلــت 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــاكاة، وال ــات املح ــه عملي إلي
بــني  والتعــاون  التدريــب،  نظــام  وتكامــل 
ــم  ــة لدع ــة ملهم ــر تجرب ــة لتوف ــان واآلل اإلنس
صنــاع القــرار، وقــد أســهم التدريــب عــى نظــام 

 )VISTA( االســتخبارات واملراقبــة واالســتطالع
للركــة، يف نقلــه إىل بيئــة افراضيــة تســمح 
بالتدريــب يف املجــاالت كافــة، والتمــرن عــى 

ــة. ــكل دق ــة، ب ــام املطلوب امله
ــى  ــرايض ع ــب االف ــة أن التدري ــدت الرك وأك
ــة، يقــدم حــالً  ــات آمن ــام يكــون يف بيئ أداء امله

ــت  ــع يف الوق ــات والتوزي ــم البيان ــي يدع مؤس
ــث اســتفادت الركــة مــن الخــرة  املحــدد، حي
الكبــرة لديهــا يف هــذا املجــال يف تجربتهــا ضمــن 
تجهيــز برنامــج ملتطلبــات ومعايــر محــاكاة 
ــم  ــن تقدي ــا م ــي يف متكينه ــو األمري ــالح الج س

ــالء. ــا للعم ــة وتقدميه ــة بالتجرب ــول مثبت حل

توازن الخبرة والتعلم

محاكاة بالذكاء االصطناعي CAE
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 »LACROIX« تعرض شركة
منتجاتها وحلولها في الجناح 
COGES-GI-  الفرنسي برئاسة

CAT، كما تعرض ألول مرة، أحدث 
 ،))SKAPS منظومة دفاعية نشطة

وهي مخصصة للحماية الذاتية 
للمركبة.

LA-و NIMR )وبينــت الركــة أن رشكتــي 
ــن 10  ــر م ــذ أك ــا من ــالن مًع CROIX(، تعم
ســنوات عــى توفــر مركبــات مدرعــة متينــة، 
الحايــة  حلــول  مــن  موثوقــة  ومجموعــة 

املجهــزة   S-KAPS منظومــة  مــع  الذاتيــة، 
أحــدث  ذلــك  يف  مبــا   ،GALIX مبؤثــرات 
ــع  ــوش يف جمي ــًة للجي ــك خدم ــا، وذل تقنياته
أنحــاء العــامل، فالجيــل األول مــن منظومــة 
الدفــاع  فعــل  رد  أنظمــة  متثــل   ،S-KAPS
الســلبي الــري GALIX مــن إنتــاج رشكــة 
LACROIX، والتــي تتجهــز بهــا املركبــات 
 Leclerc MBT ، M113، مثــل  العســكرية 
 BMP3 ، DCAN برج ، M109 ، G6 ، RG31

AJBAN 447 ، مــن منــر، وغرهــا«.
وســتقوم رشكــة »منــر«، يف معــرض آيدكــس 
2023، بكشــف الســتار عــن طــرازات جديــدة 
مــن مركبــات »عجبــان« املجهــزة بأحــدث 
 SKAPS منظومــة  مــن  تكنولوجيــة  بنيــة 
والتوصيــة  الصــويت،  والكشــف   ،  )LWS

الفــوري(. والتفاعــل  الصحيحــة  باملنــاورة 

وأكــدت رشكــة LACROIX أنهــا صممــت 
الخــاص   S-KAPS الذاتيــة الحايــة  نظــام 
بهــا، اســتناًدا إىل تأثــرات GALIX-AOS، عى 
ــة  ــر، لتلبي ــل للتطوي ــوح وقاب شــكل حــل مفت
الحاجــة املتزايــدة مــن حيــث قــدرة املركبــات 

ــة. ــاحة املعرك ــاء يف س ــود والبق ــى الصم ع
متطــوراً  يعــد   S-KAPS نظــام أن  وبينــت 
GA- ــر ــك بفضــل ذخائ ــاًل للتكيــف، وذل  وقاب

LIX، حيــث يوفــر النظــام حايــة حاســمة يف 
غضــون ثانيــة واحــدة فقــط بفضــل التأثــرات 
بقــاء  ويعــزز  للذخــرة،  الفريــدة  الطرفيــة 
ــق حســاب  ــة إىل أقــى مــدة عــن طري املركب
البيانــات مــن أجهــزة االستشــعار املختلفــة 

ــرة.   ــن الطائ ــى م ــودة ع املوج
ميكن للزوار واملشاركن زيارة منصة الركة 

.08-A04

حماية في ثانية واحدة
LACROIX & NIMR
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 »Collins Aerospace« تعرض  شركة
Raytheon Tech- »التابعة لمجموعة 

nologies«، في معرضي »آيدكس«، 
و»نافدكس«، أجهزة السلكية 

 HF، VHF،( :آمنة بنطاقات ترددات
UHF(، وأنظمة اتصاالت صوتية، 

وبيانات عبر األقمار الصناعية، 
وروابط بيانات مقاومة للتشويش، 

حيث استثمرت الشركة في أجهزة 
الالسلكي المعّرفة بالبرمجيات، 

وحلول البوابات لتوحيد هذه 
الشبكات.

التقنيــات  أن هــذا مينــح  الركــة  وأكــدت 
ــاج  ــاً لالندم ــاً ورسيع ــاراً واضح ــدة مس الجدي
املعركــة، كــا  والتكامــل يف شــبكة ســاحة 
للمقاتــل  الرسيــع  التكامــل  هــذا  يســمح 
باســتمرار اســتيعاب البيانــات الهامــة التــي 
رمبــا مل تكــن متوافــرة مــن قبــل يف صــورة 

مشــركة. تشــغيل 
وقــال ريتشــارد جــروم، مديــر تطويــر األعــال 

Collins Aero- »وأنظمــة املهــام يف رشكــة 
ــوم، نظــراً ألن القــوات املســلحة  space«: »الي
يف املنطقــة تعمــل عــى تعزيــز التكامــل بــني 
الخدمــات املختلفــة، ومتكــني إجــراء عمليــات 
ــذه  ــإن ه ــاقاً، ف ــكاً واتس ــر متاس ــركة أك مش
الشــبكات املتكاملــة  تعيــق االتصــال وتبــادل 
املعلومــات، كــا متنــع كبــار القــادة مــن 
الحصــول عــى بيانــات االســتخبارات واملراقبــة 
الوقــت  يف  املناســبة   )ISR( واالســتطالع 

ــرار«. ــع الق ــى صن ــاعدة ع ــب للمس املناس
وأضــاف: »لذلــك مثّــَة حاجــة إىل جعــل كل 
هــذه الشــبكات املتباينــة - مبــا يف ذلــك بعــض 
ــتبدالها  ــن اس ــي ال ميك ــة الت ــات القدمي التقني
بســبب القــدرة أو التكلفــة – متداخلــة، وهــذا 
ــا دوراً  ــه حلولن ــب في ــذي تلع ــكان ال ــو امل ه

مهــاً«.
 Collins Aerospace ــة ــرف رشك ــع: »تع وتاب
ــات  ــعرات املعلوم ــال مستش ــا يف مج بريادته
 ،)ISR( االســتخباراتية واملراقبــة واالســتطالع
واســتغالل البيانــات، كــا يتيــح مستشــعر 
الصــور متعــدد األطيــاف )MS-110(، مــن 
الجيــل الجديــد، القــدرة عى اكتشــاف األشــياء 

ــة  ــع تغطي ــد، م ــدى البعي ــى امل ــطة ع واألنش
االســتطالع  مهــام  تدعــم  النطــاق  واســعة 
ــم نظــام اســتغالل  ــم تصمي ــة، كــا ت التكتيكي
زيــادة  مــن  لالســتفادة  األرضيــة  البيانــات 
ــم اآليل،  ــي والتعل ــذكاء االصطناع ــتخدام ال اس
Collins SCI- برنامــج  سيســهم  حيــث 

مــن  جــزءا  يعــد  الــذي  الجديــد،   EDGE
اســتغالل  لرامــج   SCI-Toolset مجموعــة 
الصــور، يف تخفيــف عــبء العمــل عــن محلــي 
ــدف  ــاف اله ــة اكتش ــق أمتت ــن طري ــور ع الص

وتصنيفــه«. 
وقــال: »مــا نقــوم بتمكينــه بشــكل فعــال هــو 
قــدرة جميــع املحاربــني عــى رؤيــة تهديــد مــا، 
ونــر هــذا التهديــد برسعــة إىل بقيــة القــوة، 
فعــى ســبيل املثــال، حــني يــرى مقاتلــون 
عــى مــن مروحيــة شــيئاً مــا، فيتعــني عليهــم 
ــد  ــات التهدي ــخ معلوم ــاً بض ــوا يدوي أن يقوم
يف أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة بهــم لتنبيــه 
املوحــدة،  الشــبكة  بيئــة  أمــا يف  اآلخريــن، 
ــع  ــه جمي ــد، وتنبي ــذا التهدي ــد ه ــم تحدي فيت
معرفتــه  إىل  يحتاجــون  الذيــن  املحاربــني 

بطريقــة آليــة أرسع بكثــر«.

Collins Aerospace
شبكة موحدة في ساحة المعركة

أجهزة مقاومة للتشويش

20
CONNECTING THE EDGE 
ACROSS ALL DOMAINS

Ensuring armed forces are more 
connected and effective

From strategic decision-makers to the tactical edge, we’re keeping  
forces ahead of the threat by connecting the battlespace across all  
domains. Our resilient connectivity and secure processing deliver  
cloud-based computing for seamless data sharing and autonomous,  
intelligent operations – reducing decision-making timelines to  
machine speeds. All in support of the JADC2 mission.

collinsaerospace.com/JADC2

© 2023 Collins Aerospace

AEROSPACE REDEFINED

CONNECTING THE 
BATTLESPACE

Please visit the Raytheon Technologies and  
Collins Aerospace booth at IDEX #03-A20.

COLLINS AERO-
SPACE

Trim (Flat Size):  210mm w × 297mm h
Bleed:  220mm w × 307mm h (5mm)
Live Area:  180mm w × 245mm h
Folds To:  N/A

×  4-color process  RGB
  4-color process + Spot (Name Pantone colors here)
  Spot color (Name Pantone colors here)

Myriad Pro Bold Condensed, Condensed
Neue Frutiger World Bold, Book, Medium
Objektiv Mk2 Regular

Filepath: /Volumes/GoogleDrive/Shared drives/Collins Aero-
space 2023/_Mission Systems/Connected Battlespace_Across 
All Domains/4c_Ads/10966_MS_ConnectedBattlespace_Na-
tionShield_FA_ps.indd
Additional Information: N/A

1/11/2023 11:18AM
Page #1

10966_MS_ConnectedBattlespace_Endorsed_NationShield_FA_ps.indd

10966_MS_ConnectedBattlespace_Endorsed_NationShield_FA_ps.indd   110966_MS_ConnectedBattlespace_Endorsed_NationShield_FA_ps.indd   1 1/16/23   11:58 AM1/16/23   11:58 AM



21
CONNECTING THE EDGE 
ACROSS ALL DOMAINS

Ensuring armed forces are more 
connected and effective

From strategic decision-makers to the tactical edge, we’re keeping  
forces ahead of the threat by connecting the battlespace across all  
domains. Our resilient connectivity and secure processing deliver  
cloud-based computing for seamless data sharing and autonomous,  
intelligent operations – reducing decision-making timelines to  
machine speeds. All in support of the JADC2 mission.

collinsaerospace.com/JADC2

© 2023 Collins Aerospace

AEROSPACE REDEFINED

CONNECTING THE 
BATTLESPACE

Please visit the Raytheon Technologies and  
Collins Aerospace booth at IDEX #03-A20.

COLLINS AERO-
SPACE

Trim (Flat Size):  210mm w × 297mm h
Bleed:  220mm w × 307mm h (5mm)
Live Area:  180mm w × 245mm h
Folds To:  N/A

×  4-color process  RGB
  4-color process + Spot (Name Pantone colors here)
  Spot color (Name Pantone colors here)

Myriad Pro Bold Condensed, Condensed
Neue Frutiger World Bold, Book, Medium
Objektiv Mk2 Regular

Filepath: /Volumes/GoogleDrive/Shared drives/Collins Aero-
space 2023/_Mission Systems/Connected Battlespace_Across 
All Domains/4c_Ads/10966_MS_ConnectedBattlespace_Na-
tionShield_FA_ps.indd
Additional Information: N/A

1/11/2023 11:18AM
Page #1

10966_MS_ConnectedBattlespace_Endorsed_NationShield_FA_ps.indd

10966_MS_ConnectedBattlespace_Endorsed_NationShield_FA_ps.indd   110966_MS_ConnectedBattlespace_Endorsed_NationShield_FA_ps.indd   1 1/16/23   11:58 AM1/16/23   11:58 AM



 Embraer تتواجد منتجات شركة
Defense & Security وحلولها في 

آكثرمن 60 دولة حول العالم؛ إذ 
تشتهر بالتميز الهندسي واإلتقان 

التكنولوجي، والقدرات الصناعية 
المتمثلة بالطائرات واألنظمة 

والحلول التي تحقق مستويات 
عالية األداء والموثوقية وطول 

العمر التشغيلي، كما تقدم حلواًل 
فعالة من حيث التكلفة والتكامل 

ضمن شبكة عالمية من الخدمات 
والدعم.

وقــال بوســكو دا كوســتا جونيــور، الرئيــس 
Embraer De- لركــة التنفيــذي   واملديــر 
يف  أولوياتنــا  »تتمثــل   :fense & Security
توســيع بصمتنــا العامليــة مــن خــالل تعريــف 
ــا، وتعزيــز  العمــالء الجــدد مبجموعــة منتجاتن

ــا. ــني ملنصاتن ــغلني الحالي ــع املش ــا م عالقاتن
C-390 Millenni- طائــرة »إن  وأضــاف:    

الرائــدة لدينــا تحلــق بأكرعــدد مــن   um
األلــوان ونتطلــع إىل إقامــة رشاكات طويلــة 
ــز  األمــد، ومشــاريع جديــدة مــن شــأنها تعزي
ــني،  ــتخدمني النهائي ــة للمس ــدرات الدفاعي الق
ــارات  ــت بزي ــي قام ــرة الت ــّد الطائ ــث تع حي
إىل منطقــة الــرق األوســط، أحــدث طائــرات 
النقــل التكتيــي العســكري مــن الجيــل القادم، 
وهــي مصممــة لرســيخ معايــر أداء وقــدرات 
نقــل جديــدة، بأقــل تكلفــة دورة حيــاة يف 
فئــة النقــل املتوســط، إذ تتمتــع بالقــدرة عــى 
حمــل املزيــد مــن البضائــع يف عــدد أقــل مــن 

ــالت«. الرح
و   ،C-390 Millennium طائــرات  ومتثــل 
 P600 AEW & و  ،  A-29 Super Tucano
C، و رادارات الركــة وأنظمتهــا الريــة، أبــرز 
ــي  ــة الت ــة واألمني ــة الدفاعي ــات املحفظ مكون

ــط. ــرق األوس ــة ال ــد منطق ــن أن تفي ميك
ووزن  طــران  برسعــة   C-390 تتميــز  كــا 
نقــل  طائــرة  أي  قــدرة  تفوقــان  حمولــة 
عســكرية أخــرى يف فئتهــا، كــا تتميــز بقدرتها 

عــى العمــل مــن مدرجــات غــر ممهــدة مــا 
ــدى  ــة ذات م ــدرات تكتيكي ــر ق ــا توف يجعله

اســراتيجي. 
ويســهم قلــة حاجــة الطائــرة إىل عمليــات 
الفحــص وســهولة الصيانــة عنــد الطلــب يف 
تحســني إمكانيــة التفاعــل بــني املســتخدم 
واآللــة )HMI( مــا يعــزز إمكانيــة توافرهــا. 
ــران  ــل يف الط ــم الكام ــام التحك ــل نظ ويعم
)FBW( عــى تقليــل عــبء عمــل الطاقــم 
بدرجــة كبــرة، مــا يســاعد عــى زيــادة 
ــة  ــز فاعلي ــي بالظــروف املحيطــة، وتعزي الوع

ــام. ــذ امله ــاء تنفي ــالمته أثن ــم وس الطاق
ــق  ــكل وثي ــا بش ــد عملن ــور: »لق ــال جوني وق
ــة  ــني يف منطق ــالء املحتمل ــركاء والعم ــع ال م
الخليــج العــريب مــن خــالل الرويــج ملنتجاتنــا 
ويف االمــارات ومــن خــالل تعاوننــا مــع رشكــة 
ــيع  ــة وتوس ــن الراك ــد م ــع ملزي ــدج نتطل إي

ــدة. ــات جدي ــراح إمكاني ــر اق ــا ع محفظتن
 Embraer Defense رشكــة  »إن  وأضــاف: 
اآلليــات  اعتــاد  عــى  تركــز   & Security
ــول  ــم حل ــا لتقدي ــواد وتكييفه ــات وامل والتقني
ملواجهــة  معقولــة  وبأســعار  مســتدامة 
ــامل  ــن يف الع ــاع واألم ــات الطــران والدف تحدي
والهــدف هــو إزالــة الكربــون مــن العمليــات 
ــز بشــكل  ــع الركي ــارشة، م ــر املب ــارشة وغ املب
الكربــون،  انبعاثــات  خفــض  عــى  أســايس 
ــض  ــة بع ــدى الرك ــد ل ــدد، توج ــذا الص وبه
مركبــة  وهــي  eVTOL؛  مثــل  املبــادرات، 
ــة بالكامــل،  إقــالع وهبــوط عمــودي وكهربائي
ومــن املتوقــع طرحهــا يف الســوق عــام 2026«.
معــريض  يف  واملشــاركني  للــزوار  وميكــن 
رشكــة منصــة  زيــارة  ونافدكــس  ايديكــس 

. B08.08- يف منصة العرض Embraer

Embraer منتجات
في 60 دولة حول العالم

بوسكو 
دا كوستا 
جونيور
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كــا يســهم نظــام مكافحــة األلغــام املتكامــل 
وغــر املأهــول )UMISTM( يف زيــادة فاعليــة 
ــالل  ــن خ ــام م ــرب األلغ ــات ح ــة عملي ورسع
املــوازاة بــني املهــام؛ مــن حيــث إمكانيــة 
إطــالق وإدارة طائــرات بــدون طيــار متعــددة 
ــع  ــد، م ــت واح ــق يف وق ــدة مناط ــة ع لتغطي

ــوارد. ــت وامل ــر يف الوق ــر كب توف
وبينــت الركــة أن نظــام مكافحــة األلغــام 
آليــاً  نظامــاً  يعــد   )UMISTM( املتكامــل 
مبتكــراً ومتكامــالً، مخصصــاً الكتشــاف األلغــام 
مفعولهــا،  وإبطــال  ومتييزهــا  وتصنيفهــا 
ــة  ــرات رشكــة Exail البحري ويتكــون مــن طائ
املســرة )USVs و AUVs و ROVs(، وأنظمة 
تحديــد األلغــام والتخلــص منهــا التــي تعمــل 
منطقــة  تغطــي  وبالتــايل  تعــاوين؛  بشــكل 

أكــر يف وقــت أرسع، وهــي مجهــزة بأحــدث 
نُظــم املالحــة وتحديــد املواقــع ومستشــعرات 

ــاً.  ــة داخليّ ــق املصنوع ــادي العوائ تف
املهــام،  بــإدارة  األطقــم  »تقــوم  وقالــت: 
ــار، وإدارة  ــدون طي ــرات ب ــم يف الطائ والتحك
البيانــات التــي تجمعهــا عــر واجهــة مســتخدم 
خــالل  مــن  االســتخدام،  ســهلة  واحــدة 
اســتخدام مجموعــة برامــج مصنوعــة خصيصــاً 
هــي UMISOFTTM، إذ يســاهم اســتخدام 
ــر  ــل ون ــطحية، )USVs( لحم ــات الس املركب
واســتعادة املركبــات ذاتيــة القيــادة تحــت 
ــادة مــدى ورسعــة عمــل القــوات  املــاء، يف زي

ــر«. ــد كب ــة إىل ح البحري
IN- ــطحية ــات الس ــت املركب ــت: »أثبت  وتابع
SPECTOR 125 مــن إنتــاج   Exail كفاءتهــا 

يف البحــر وقوتهــا وثباتهــا وقدرتهــا عــى العمل 
ــا يف  ــا يجعله ــات م ــة بالتحدي ــة مليئ يف بيئ
صميــم النظــام UMISTM. كــا تتيــح هــذه 
ــتعادة  ــالق واس ــل وإط ــة نق ــات إمكاني املركب
نــر  وكذلــك   ،ROVs و   AUV املســرات 
ــورة  ــة( املقط ــبارات الصوتي ــونارات )املس الس
وســحب أنظمــة مســح التأثــرات، التــي كانــت 
ــة«. ــرة املأهول مخصصــة ســابقاً للســفن الكب

 UMISTM in the الجديــر بالذكــر  أن نظــام
ــوات  ــح الق ــة Exail، مين ــاج رشك Box مــن إنت
البحريــة مرونــة أكــر يف التخزيــن والنقــل 
واالنتشــار، كــا ميكــن تركيبــه وتشــغيله مــن 
ــة  ــة متخصص ــفينة بحري ــن س ــاطئ، أو م الش
أو مــن ســفينة عارضــة وضانــاً ألقــى درجــة 
ــتمرارية  ــم، واس ــالمة الطاق ــاءة، وس ــن الكف م
الدعــم   Exail رشكــة  توفــر  التشــغيل، 
ــا  ــام  UMISTM م ــق لنظ ــب املراف والتدري
يتيــح لقــوات البحريــة االســتفادة مــن الحلــول 

ــا. ــوا عليه ــي حصل الت

معدات آمنة وفعالة ضد األلغام البحرية
Exail

تعمل شركة التصنيع الفرنسية »Exail«، في تمكين قوات البحرية 
من الحفاظ على أصولها وطواقمها بعيدًا عن حقول األلغام، 

من خالل توفيرها صندوق معدات مطّور، وقابل للتعديل هو 
UMISTM  المكون من هوائي ومركبات سطحية وتحت الماء، 

ذاتية التوجيه، ويمكن تشغيلها عن بعد.
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 »Leonardo« تشارك شركة
العالمية للطيران والدفاع، في 

معرضي »آيدكس« و»نافدكس«، 
للترويج لمنتجاتها من األنظمة 

اإللكترونية البرية والبحرية 
والجوية؛ والطائرات وخدمات 

تدريب قائدي الطائرات ومشغلي 
اإلنترنت والدفاع؛ والمنصات 

العسكرية الثابتة وذات األجنحة 
الدوارة المأهولة وغير المأهولة.

آيدكــس  معــرض  يف  الركــة  تشــارك  كــا 
االســراتيجية مــع  بهــدف تعزيــز رشاكتهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتعزيــز 
ــح  ــا يتض ــة، ك ــركات املحلي ــع ال ــا م تعاونه
الصناعــات  مــع  للتعــاون  االســتعداد  مــن 
ــام  ــاج نظ ــم وإنت ــل تصمي ــن أج ــة م اإلماراتي
Combat Manage- القتــال إلدارة   وطنــي 

الجديــدة  الســفن  لخدمــة   ment System
والقدميــة عــى حــد ســواء.

وتســاهم رشكــة Leonardo عــر فرعهــا يف 
ــذ أكــر  ــة اإلمــارات من ــي، يف دعــم دول أبوظب
ــة  ــة والري ــاالت البحري ــا يف املج ــن 40 عاًم م
ــة  ــات املقدم ــمل التقني ــث تش ــة، حي والجوي
إىل اإلمــارات تطبيقــات االتصــاالت اآلمنــة، 
ــب،  ــرات التدري ــة، وطائ ــات االفراضي والتقني
توقيــع  عــن  مؤخــرًا  اإلعــالن   تــم  حيــث 
اتفاقيــة مــع جامعــة خليفــة إلنشــاء أكادمييــة 

ــيراين. ــن الس األم
وقالــت الركــة: »إن زوار معــرض آيدكــس 
منصــة  عــى  للتعــرف  بفرصــة  ســيحظون 
الســيراين  للتدريــب   Leonardo رشكــة 
لتدريــب مشــغي األمــن الســيراين ؛ وخدمــات 
Threat Intelli- التهديــدات  اســتخبارات 
للقيــادة   X-2030 نظــام  gence services؛ 
والتحكــم واالتصــال واإلنرنــت واالســتخبارات 
القــادر عــى مطابقــة كميــات هائلــة مــن 
البيانــات مــن مصــادر مثــل األقــار الصناعيــة 

ــل  ــائل التواص ــار ووس ــدون طي ــرات ب والطائ
االجتاعــي بصــورة فوريــة«.

يف   Leonardo رشكــة  ريــادة  وتتجســد 
ــرات والتدريــب  ــات الطائ ــر تقني مجــال تطوي
والخدمــات يف الطائــرة M-346FA التــي متثــل 
Fighter At- املقاتلــة الهجوميــة   النســخة 
ــة  ــب النفاث ــرة التدري ــن طائ tack املشــتقة م
املتقدمــة M-346 ، بينــا يف قطــاع الطائــرات 
عــى   Leonardo رشكــة  تعمــل  املروحيــة، 
تســويق أحــدث جيــل مــن الطائــرة املروحيــة 
العســكرية املتوســطة AW148 القــادرة عــى 
تزويــد العمــالء العســكريني بقــدرات شــديدة 
ــول،  ــدة أط ــاء مل ــى البق ــادرة ع ــة وق الفعالي

ــا. ــاض تكلفته ــن انخف ــال ع فض

كــا تطــرح الركــة طائــرة آليــة )درون( 
ــوات  ــب الق ــراز Mirach 40  لتدري ــن ط م
الجديــد  التكتيــي  والــرادار  املســلحة، 
املتعــدد املهــام واملتعــدد املجــاالت والقــادر 
Tactical Mul-  عــى االســتخدام املــزدوج

وميثــل   ،)ti Mission Radar )TMMR
الــرادار نظامــا رقميــا كامــال يعمــل عــى 
الســيناريوهات  مــع  للتعامــل   C املوجــة 
والصواريــخ  اآلليــة  للطائــرات  املضــادة 
الهــاون  وقذائــف  واملدفعيــة  املضــادة 
Counter Rocket, Artillery and Mor-
القصــر  الجــوي  للدفــاع   ،)tar )C-RAM
املــدى ومراقبــة وحايــة املنصــات واملركبــات 
والحــدود واألقاليــم والبنــى التحتيــة الحيوية. 

منتجات برية وبحرية وجوية

جيل جديد من الطائرة المروحية العسكرية
Leonardo
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ــاون  ــة التع ــر منظم ــغليا مدي ــو بيس ــع ماتي وق
وإيفــا   )OCCAR( املشــرك  التســليح  يف 
بروكســومر العضــو املنتــدب لركة »يوروســام« 
إلنتــاج  اتفاقيــة  مؤخــرا   ،)EUROSAM(
الدفاعيــة  الصواريــخ  يف  جديــدة  تكنولوجيــا 
AS-و ASTER 30 B1  الجويــة متوســطة املــدى

TER 15 ، وتــأيت االتفاقيــة يف إطــار الراكــة بــني 
.MBDA و   EUROSAM

الجديــد  اإلصــدار  رشاء  االتفاقيــة  وتتضمــن 
مــن صواريــخ ASTER 30 B1 NT للتصــدي 
للتهديــدات الجويــة املســتقبلية، التــي عــادة مــا 
ــا  ــاورة، م ــى املن ــدرة ع ــر ق ــون أرسع وأك تك
ــي  ــاع الصاروخ ــام الدف ــز نظ ــهم يف تجهي سيس
SAMP / T NG يف القــوات الجويــة الفرنســية 
ــة  ــة اإليطالي ــش اإليطــايل والقــوات الجوي والجي

للبحريــة  التابعــة   HORIZON وفرقاطــات 
اإليطاليــة،  كــا ســيتم إنتــاج الصــاروخ الدفاعــي 
الدفاعــي  للنظــام  الجديــد   ASTER 30 B1
ــة  ــوات الجوي ــي SAMP / T NG للق الصاروخ
 ASTER و ASTER 30 اإليطاليــة، والصاروخــني
ــة. ــية واإليطالي ــة الفرنس ــن للبحري 15 الجديدي
كــا وقــع الجانبــان عقــد تحديــث ملخــزون 
صواريــخ ASTER الحــايل لــدى فرنســا وإيطاليــا 
و 2021،  عامــي 2020  املتحــدة يف  واململكــة 
ــن  ــخ ASTER م ــة صواري ــون عائل ــث تتك حي
صــاروخ ASTER 15  قصــر املدى إىل املتوســط، 
وصــاروخ ASTER 30  قصــر املــدى إىل البعيــد.
مرحلتــني،  مــن    ASTER صــاروخ  ويتكــون 
ينطلــق يف اتجــاه الهــدف، وينفصــل بعــد ثــواٍن 
قليلــة مــن اإلطــالق العمــودي، حيــث يتــم 

توجيــه الســالح حتــى منتصــف مســاره، وذلــك 
باســتخدام بيانــات.

ASTER›s Ter- بالذكــر أن صــاروخ  الجديــر 
minal Dart خفيــف الــوزن وعــايل املنــاورة 
ورشــيق ومجهــز بجهــاز البحــث عــن الــرددات 
ــزج  ــل امل ــايل األداء، وبفض ــط ع ــلكية النش الالس
الهــوايئ  الديناميــي  التحكــم  بــني  الفريــد 
PIF-( الدفــع  ناقــالت  يف  املبــارش  والتحكــم 

ــاورات  ــى من ــادراً ع ــاروخ ق ــح الص PAF(، أصب
ــن التســارع  ــج ع ــاد النات ــايل لإلجه ــل الع التحم
»G manoeuvures«، وتســهم هــذه امليــزات 
ال  بقــدرة  متيــزه  يف   ASTER لصــاروخ  معــاً 

ــدف. ــة اله ــى  إصاب ــى ع تضاه
وميكن للزوار واملشاركن زيارة منصة رشكة 

.07-A07 يف منصة العرض MBDA

تتعاونان إلنتاج تكنولوجيا 
جديدة في الصواريخ الدفاعية

OCCAR & EUROSAM

لتطوير أعمالها في الشرق األوسط

Collins Aerospace تعين مديرًا جديدًا
أعلنــت رشكــة »Collins Aerospace«، مؤخــًرا عــن 
تعيــن ســيان هودغــز جاكســون، مديــراً لتطويــر األعــال 
يف مجــال أنظمــة مهامهــا يف الــرق األوســط، حيــث 
ســيقود جاكســون فريقــاً مــن املتخصصــن يف أســواق 
ــرق  ــة ال ــل يف منطق ــن بالعم ــاع والفضــاء واملكلف الدف

ــط. األوس
وقــال ريتشــارد جريومــي، مديــر تطويــر األعــال وأنظمة 
ــز  ــى تعزي ــز ع ــراتيجية ترك ــذ اس ــة: »ننف ــام بالرك امله
وبنــاء عاقــات جديــدة يف املنطقــة عــن طريــق تخصيــص 

املــوارد الازمــة يف املجــاالت التــي يحتاجهــا عماؤنــا«.
وأضــاف: »نلتــزم بخدمــة عمائنــا ورشكائنــا، بشــكل 

كامــل، عــن طريــق زيــادة اســتثاراتنا وتكثيــف تواجدنــا 
ــة«. ــاحة املحلي ــى الس ع

Col- التحــق بركــة  »الجديــر بالذكــر أن جاكســون 
lins Aerospace« يف شــهر مايــو 2022 بعــد العمــل 
 ،»Raytheon Intelligence and Space«رشكــة يف 
ويتمتــع   »Collins Aerospace« لركــة  الشــقيقة 
جاكســون بخــرة كبــرية يف مجــال املبيعــات وتطويــر 
ــد مــن املناصــب يف رشكات  ــث شــغل العدي األعــال حي

الطــريان والدفــاع والفضــاء يف املنطقــة.
ــل  ــة داخ ــة الرك ــارة منص ــاركن زي ــزوار واملش ــن لل ميك

03-A20,03-B11 الجنــاح 
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أعلنت »نافال غروب«  المجموعة 
الصناعية الفرنسية المتخصصة 

في تصميم وتطوير وبناء الدفاع 
البحري عن أنها تعمل على توسيع 

دورها من خالل نقل التكنولوجيا 
للمجتمع المدني؛ حيث يتم ذلك 

من خالل إقامة شراكات للبحث 
والتطوير في جميع أنحاء العالم، 
من خالل مراكز التميز التابعة لها.

مديــر  بولفــرت،  ريجيــس  فرانســوا  وقــال 
التعــاون العلمــي الــدويل يف رشكــة »نافــال 
ــال  ــامل يف مج ــل يف الع ــد األفض ــروب«: »نع ج
بنــاء الســفن وتصميمهــا وغــر ذلــك مــع 
قــدرات مثبتــة يف التكنولوجيــا، ال ســيا يف 
ميكــن  حيــث  الصوتيــات،  مثــل  قطاعــات 
ــع  ــح املجتم ــات لصال ــذه التقني ــتخدام ه اس
املــدين أيضــاً، وهــذا مــا نواصــل الركيــز عليــه 

اآلن«.
عــى هامــش  الوطــن«  إىل »درع  وتحــدث 
مؤمتــر الدفــاع الــدويل )IDC( عــن مشــاريعه 

الناجحــة للحــد مــن ضوضــاء اآلالت واملــراوح 
وأبرزهــا مــروع PIAQUO األورويب الــذي 
يهــدف إىل تقليــل تأثــر ضوضــاء حركــة املــرور 

ــة. ــة البحري عــى النظــم البيئي
 ABC وأضــاف: »لقــد فعلنــا اليشء نفســه مــع
يف بلجيــكا يف الحــد مــن الضوضــاء باســتخدام 
ــع  ــات املصن ــا املســتخدمة يف أرضي التكنولوجي
أيضــاً، حيــث ميكــن أن تســاهم نافــال جــروب 
ــة  ــاج الطاق ــدات إنت ــال وح ــا - يف مج بخراته
ــات  ــتخدمة يف الغواص ــرة املس ــة الصغ النووي

مفاعــل  تطويــر  يف   - الطائــرات  وحامــالت 
يعــود   ،)SMR( جديــد  صغــر  معيــاري 
ــالل  ــن خ ــدين م ــع امل ــى املجتم ــدة ع بالفائ
تلبيــة الحاجــة إىل الطاقــة منزوعــة الكربــون.

ــز  ــاح أول مرك ــم افتت ــه ت ــة أن ــدت الرك وأك
تابــع ملجموعــة »نافــال جــروب« يف  متيــز 
ســنغافورة، ليصبــح عــدد مراكزهــا ثالثــة حــول 
العــامل حيــث تعمــل الركــة عــى التطبيقــات 
الذكيــة  للتكنولوجيــا  واملدنيــة  الدفاعيــة 
ــات  ــي والبيان ــذكاء االصطناع ــمل ال ــي تش الت
وإنرنــت  االصطناعــي  والــذكاء  الضخمــة 

األشــياء.
ــذكاء االصطناعــي وحوكمــة  ــق بال ــا يتعل وفي
التكنولوجيــا، قــال بولفــرت: »إنــه حتــى يف ظل 
انتشــار التكنولوجيــا، يجــب أن يكــون الركيــز 
عــى اإلنســان باعتبــاره هــو  األســاس مــن 
املهــم أن يكــون هنــاك املســتوى الصحيــح مــن 
املعلومــات بــدالً مــن الكثــر، حيــث يجــب أن 
يتطابــق توقيــت اإلنســان واآللــة، كــا يجــب 
أن نتحــى بالشــفافية بشــأن اســتخدام الــذكاء 
االصطناعــي أيضــاً، ويجــب أن يســود فهــم 

واضــح لنــوع املعلومــات واســتخدامها«. 

»نافال جروب«
تنقل تكنولوجيا الدفاع للمجتمع المدني

فرانسوا ريجيس 
بولفرت
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تسلط شركة »نكستر«األضواء في 
معرض »آيدكس« و»نافدكس« 

 )Jaguar( على مركبة جاغوار
االستطالعية والقتالية المدرعة، 

وقد تم تطويرها ضمن برنامج 
SCORPION الذي تقوده 

اإلدارة العامة الفرنسية لألسلحة 
SER- إلى جانب مركبات ،)DGA(

VAL المدرعة الخفيفة متعددة 
األدوار والمهام.

مركبــة  هــي   Jaguar أن  الركــة  وبينــت 
اســتطالع قتاليــة مدرعــة تــزن 25 طنــاً، وهــي 
ــرة  ــع ذخ ــم، م ــار 40 مل ــع عي ــلحة مبدف مس
متداخلــة، وصــاروخ MMP املوجــه املضــاد 
محــل   Jaguar ســتحل  حيــث  للدبابــات، 
وهــي   .ERC90 و   AMX10RCمدرعتَــي
مجهــزة بنظــام الكشــف عــن التهديــدات؛ مبــا 
يف ذلــك نظــام تتبــع التفجــر الصــويت، وكاشــف 

إنــذار ليــزري، وكاشــف إطــالق الصواريــخ 
Ve- )املتصــل بنظــام املعــدات اإللكرونيــة 

 .SCORPION املشــركة يف مدرعــة )tronics
ويتيــح التشــبيه )املحــاكاة( عــى مــن املركبــة 
للطاقــم بالتدريــب داخــل فــوج دون وســائل 

ــة. خارجي
مركبــة  تعــد   Jaguar مدرعــة  أن  وأكــدت 
فريــدة مــن نوعهــا عــى عــدة مســتويات؛ 
منظومــات  ثالثــة  بــني  برجهــا  يجمــع  إذ 
ــع ــراز: مدف ــدث ط ــن أح ــورة م ــلحة متط أس
Nex- إنتــاج  مــن  ملــم   40 عيــار    CTA

 )MMP( وصاروخــني متوســطَي املــدى ،ter
ــوع  ــرج مــن ن ــاج رشكــة MBDA، وب مــن إنت
ــك  ــد، وكذل ــن بُع ــغيله ع ــم تش ــذي يت T3 ال
تشــتمل أحــدث تقنياتهــا اإللكرونيــة، مــن 
إنتــاج رشكــة تاليــس )Thales(، بشــكل خــاص 
عــى أحــدث جيــل مــن اإللكرونيــات )األشــعة 
تحــت الحمــراء / التلفزيــون، وكاشــف إطــالق 
الصواريــخ، وجهــاز اإلنــذار الليــزري، وغــر 

ذلــك(، وقــدرات التدريــب التكتيــي عــى مــن 
ــل  ــن الجي ــة م ــكل املركب ــا أن هي ــة. ك املركب
ــة Arquus، ونظــام  ــاج رشك ــن إنت ــد، م الجدي
ــر،  ــق املبتك ــام التعلي ــدايس، ونظ ــع الس الدف
ومحــرك 400CV ســعة 25 طنــاً، مينــح املركبــة 
قــدرة اســتثنائية عــى مرونــة التنقــل التكتيــي 

والتشــغيي واالســراتيجي.
JAG-  وقالــت: »إنــه تــم تصميــم مركبتَــي
األصــل  يف  كليهــا   GRIFFON و   UAR
لتنفيــذ نظــام املعلومــات القتــايل لرنامــج 
 GRIFFON و   .)SCORPION )SICS
 )VBMR( األدوار متعــددة  مركبــة مدرعــة 
وزنهــا 24 طنــاً. وتســمح نســخها العديــدة لهــا 
بتنفيــذ مهــام متعــددة تشــمل: نقــل القــوات، 
أو مركــز القيــادة، أو ترحيــل االتصــاالت، أو 
رصــد املدفعيــة، أو حتــى مدافــع الهــاون عيــار 

120 مــم«.
 Nexter وميكن للزوار واملشاركن زيارة جناح

.CP-320 يف منصة العرض

مسلحة بمدفع عيار 40 ملم

مدرعة استطالعية وقتالية Jaguar
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تعرض شركة »RAFAEL« مجموعة 
من األنظمة الدفاعية والتقنيات 

المبتكرة في معرضي »آيدكس« 
و»نافدكس«.

 ونجحت الشركة بفضل أنظمة 
 IRON الدفاع الجوي الشهيرة مثل

DOME  SPYDER  التي تحظى 
بسمعة عالمية كبيرة،  في توسيع 

قاعدة محفظتها وأنظمتها 
المحدثة لمواجهة التهديدات 

الناشئة التي تتسارع خطاها يوما 
بعد يوم، حيث جرى تحديث نظام 

الدفاع الجوي SPYDER  من صد 
الصواريخ الباليستية عن طريق 

.Derby LR  إطالة مدى الصاروخ

ــي  ــة الت وبينــت الركــة أن القــدرة الصاروخي
ــة لرنامــج  ــر نتيجــة طبيعي ــا تعت ــم تحديثه ت
تنفــذه  الــذي   Counter-TBM SPYDER
رشكــة RAFAEL ابعــد أن عكفــت عــى بحث 
وتحليــل النزاعــات املســلحة األخــرة والجاريــة 
مكثــف  اســتخدام  عــى  تنطــوي  التــي 
للصواريــخ الباليســتية التكتيكيــة، وتطبيــق 
ــج يف  ــح الرنام ــا نج ــتفادة، ك ــدروس املس ال
ــز  ــام SPYDER الجاه ــة النظ ــث عملي تحدي
التشــغيلية  للطلبــات  واســتجابته  للتنفيــذ، 
العاجلــة الــواردة مــن عــدد مــن العمــالء 
حيــث  العــامل،  أنحــاء  جميــع  يف  الحاليــني 
ــرات  ــدرات ومؤث ــيع ق ــج بتوس ــيقوم الرنام س
النظــام SPYDER›s effectors باإلضافــة إىل 
  Counter-TBM تنفيــذ مختلــف مشــتقات

ــام. ــر النظ ع
وأكــدت أنهــا ســركز يف معــرض الدفــاع الــدويل 
)آيدكــس( عــى محفظــة الركــة الجديــدة يف 
مجــال الفضــاء، حيــث ســيتم بحــث وتطويــر 
القــدرات الفضائيــة الجديــدة عــن طريــق 
الكهــرو- ضــويئ ملراقبــة    LITESAT نظــام

الكــرة األرضيــة الــذي يعمــل كقمــر اصطناعــي 
دقيــق لجمــع بيانــات مكانيــة جغرافيــة عاليــة 

الدقــة.
 RAFAEL وقالــت: »متثــل منتجــات رشكــة
يتــم  املجــاالت  متعــددة  لقــدرة  منوذًجــا 
تعزيزهــا اعتــادا عــى الــذكاء االصطناعــي 
ــة العــارة  ــر أنظمــة اســتنادا إىل نظري وتطوي
املفتوحــة، وميكــن مالحظــة هــذه القــدرة ذات 
املجــاالت املتعــددة عــن طريــق اســتخدام 
ــعار  ــة االستش ــار وأنظم ــدون طي ــرات ب الطائ
 UGS(( Unattended اآلليــة  األرضيــة 
التــي  املهــام  لتنفيــذ   Ground Sensor
تركــز عــى جمــع املعلومــات االســتخبارية، 
ــادة الوعــي  وإعــادة اإلمــداد اللوجســتي، وزي
األخــرى  املتطلبــات  إىل  باإلضافــة  امليــداين 
ــاهمت  ــة، إذ س ــاحة املعرك ــا س ــي تحتاجه الت
االســتفادة مــن املعرفــة التكنولوجيــة العميقــة 
ــان اآليل  ــي واإلنس ــذكاء االصطناع ــال ال يف مج
)الروبوتــات( يف منــح رشكــة RAFAEL قــدرة 
ــة  ــدة عــى تشــغيل األنظمــة غــر املأهول فري

ــبوقة«. ــر مس ــزة غ ــوات مي ــح الق ــا مين مب

RAFAEL
»سبايدر« لصد الصواريخ 
الباليستية
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تشــارك رشكــة » Saab« يف معــريض »آيدكــس« 
 Giraffe 4A النظــام  بطــرح  و»نافدكــس« 
ــعار  ــام استش ــد نظ ــث يع ــه حي ــذي أنتجت ال
متعــدد املهــام يجمــع بــني التصميــات التــي 
أثبتــت جدواهــا يف املعركــة مــن نظــام تحديــد 
Gi- ــة ــام املراقب Arthur ونظ ــع الســالح  موق
raffe AMB مــع مستشــعر راداري طويــل 
املــدى جديــد متاًمــا، يعتمــد عــى تقنيــة 
 AESA ــط ــروين النش ــح اإللك ــة املس مصفوف
)Active Electronically Scanned Ar-

ــج مــن القــدرات  ray( ومــن شــأن هــذا املزي
ــة  ــوال الجوي ــع األح ــة يف جمي ــر تغطي أن يوف
ــن  ــدءا م ــة - أي يشء، ب ضــد األهــداف الجوي
املقاتــالت والصواريــخ األرسع مــن الصــوت 
مــرورا باملركبــات غــر املأهولــة وانتهــاء كذلــك 
الهــاون  وقذائــف  واملدفعيــة  بالصواريــخ 
أيًضــا  للنظــام  وميكــن   ،RAM targets((
ــويش  ــة التش ــات أنظم ــة ومض ــد ومتابع رص
ــت  ــك يف وق ــم كل ذل jammer strobes، ويت
واحــد يف إطــار معالجــة متوازيــة، مــا يقلــل 
ــات  ــات والبيان ــل املعلوم ــر تداخ ــن مخاط م

أو تعريــض األداء للخطــر بــأي شــكل مــن 
ــكال. األش

وأكــدت الركــة أنــه بــدالً مــن االضطــرار إىل 
إدارة وتشــغيل وتنســيق العديــد مــن أنظمــة 
 Giraffe االستشــعار املختلفــة ، يوفــر النظــام
ــد  ــام واح ــة يف نظ ــف مجمع ــدة وظائ 4A ع
ــات  ــة كمي ــع ومعالج ــى جم ــدرة ع ــع الق م
هائلــة مــن البيانــات، وتقدميهــا إىل حيــث 
ــا والحصــول عــى أفضــل  تشــتد الحاجــة إليه

ــل. ــر محتم تأث
وأضافــت: »إن القــدرة املتعــددة لوظائــف 
املهمــة، تعنــي  أثنــاء   Giraffe 4A للنظــام
حــل العديــد مــن املهــام يف نفــس الوقــت 
مــن املراقبــة الجويــة والدفــاع الجــوي األريض 
أو  العشــوايئ  الوصــول  ذاكــرة  واكتشــاف 
ــبيل  ــى س ــددة، فع ــة مح ــى مهم ــز ع الركي
املثــال، يف حالــة املراقبــة الجويــة، ســيظل 
رصــد  عــى  قــادرا   Giraffe 4A النظــام 
 RAM ــوايئ ــول العش ــرة الوص ــدات ذاك تهدي
 Sense and »وتوفــر قــدرة »الرصــد واإلنــذار

الصديقــة. للقــوات   Warn

وأشــارت إىل أن أحــد املتطلبــات األساســية ألي 
نظــام استشــعار هــو رصــد التهديــد املحتمــل 
يف الوقــت املناســب وعــى مســافة تســمح 
بالتدخــل، مــع األخــذ يف االعتبــار أن نظــام 
Giraffe 4A مناســب متاًمــا لدعــم أنظمــة 
ــن 60  ــد ع ــال يزي ــدى فع ــخ ذات م الصواري
كــم ســتعمل العديــد مــن أجهــزة االستشــعار 
املتعاونــة عــى زيــادة هــذا املــدى بشــكل 

ــر. كب
 rotating التدويــر  وضــع  يف   « وقالــت: 
mode ، مينــح النظــام Giraffe 4A دقــة 
ــادة النظــر يف  ــت إع ــع وق ــة م ــة للغاي عالي
الهــدف target revisit time يزيــد قليــالً 
عــن ثانيــة واحــدة ومراقبــة بزاويــة 360 
 70 حتــى  الهــواء  لحجم/كميــة  درجــة 
درجــة، إذ ميكــن أن يعمــل النظــام أيًضــا 
لتتبــع   sector mode قطاعــي  وضــع  يف 
األهــداف العاليــة املنــاورة والرسيعــة، كــا 
ــا  ــي يوفره ــتباك الت ــودة االش ــات ج أن بيان
النظــام قــادرة عــى االشــتباك مــع كافــة 

صواريــخ التوجيــه الحديثــة«. 

من »ساب«

 نظام استشعار 
حتى 60 كم

Giraffe 4A
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ــي  ــو الت ــة الفيدي ــة: »إن أنظم ــت الرك وقال
 VITEC ــة ــاج رشك ــن إنت ــا م ــت كفاءته أثبت
الدفاعيــة  الــركات  ملســاهمي  تســمح 
الحيــة  البيانــات  مــن  كل  بنــر  واألمنيــة 
واملــواد املســجلة بســهولة مبعــدالت بــث 
عاليــة ألي روابــط شــبكة IP متاحــة، كــا 
أكــر   VITEC منتجــات مجموعــة  تدعــم 
ــا،  ــو video formats تقدًم ــيقات الفيدي تنس
مبــا يف ذلــك معــدل البــث التكيفــي أثنــاء 
الطــرانAdaptive Bitrate on the Fly، مــع 
ــة،  ــال منخفــض للغاي ــن انتق ــر زم ضــان ن
والتشــفر، وحايــة البــث، مــا يوفــر جــودة 
الصــورة حتــى يف حالــة وصــالت البيانــات 

ــاكل«. ــى مش ــوي ع ــي تنط الت
ــة  ــن األغلف ــة م ــر مجموع ــا توف ــت أنه وبين
الصلبــة وأجهــزة التشــفر املحمولــة أيًضــا 
ــد  ــني ومعتم ــم مت ــة يف تصمي ــة عالي موثوقي
مــن MIL STD واســتهالك منخفــض للطاقــة 
ــل  ــة للعم ــة ومصمم ــدون مروح ــم ب وتصمي

ــت  ــم تثبي ــث يت ــات قســوة، حي يف أكــر البيئ
 VITEC ــن ــر م ــل الشــكل الصغ ــز عام ترمي
عــى منصــات الطائــرات بــدون طيــار لتوجيــه 
مركبــات االســتطالع والوحــدات التكتيكيــة 
ــا  ــة وتقدميه ــو برسع ــات الفيدي ــاط بيان اللتق
 IP بسالســة عــر االتصــاالت الالســلكية وراديو
واألقــار الصناعيــة وحتــى الهاتــف الخلــوي.

 وأكــدت أنــه ميكــن االحتفــاظ بامللفــات 
املحفوظــات لفــرات زمنيــة طويلــة، ومقاطــع 
الفيديــو املقســمة إلنشــاء مجموعــات تشــمل 
مناطــق املهــام الكاملــة وعــروض الفاصــل 
الزمنــي time-lapse  لألهــداف املنشــودة. 
وتدعــم منصــات IPTV املدمجــة والالفتــات 
رشكــة  مــن    Digital Signage الرقميــة 
mosa- طــرق عــرض الفسيفســاء VITEC

ــي  ــتخدم والت ــا املس ــي يختاره ic views  الت
تبلــغ قنــاة واحــدة أو أربــع أو تســع قنــوات 
أو 16 قنــاة فيديــو متزامنــة عــى شاشــة 

ــدة.  واح

MISB / STANAG متوافقة مع

VITEC
أنظمة فيديو عالية الدقة

 »VITEC« تشارك شركة
الشركة الموردة الرائدة 
في السوق ألنظمة 
IPTV والبث الفيديوي 
لألسواق الدفاعية واألمنية 
المصممة لتطبيقات المهام 
الحساسة، في معرضي 
»آيدكس« و»نافدكس« 
بأحدث أنظمتها التي 
تساهم في تحسين تصوير 
الفيديو بدقة عالية وتخزين 
بيانات توضيحية متوافقة 
MISB / STAN-  مع تعليمات
AG عبر أي شبكة.
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أجرت شركة »ريثيون تكنولوجيز« 
مؤخرًا تدريبًا بالذخيرة الحية في 

منطقة اختبار إطالق الصواريخ 
»وايت ساندز« باستخدام خاصية 

التحديد التلقائي لألهداف 
في نظام دفاع جوي مشترك 

ومجموعة كاملة من أجهزة 
االستشعار الكهروضوئية باألشعة 

تحت الحمراء، لتتبع المسّيرات 
وتحديدها وإسقاطها بسرعة على 

مسافات تكتيكية مناسبة.

ــرض  ــالل الع ــزر -خ ــالح اللي ــام س ــح نظ و نج
الــذي حــره ممثلــون عــن العديــد مــن 
األمريكيــة  واملدنيــة  العســكرية  الــوكاالت 
ــى  ــق ع ــرات تحل ــقاط 9 مس ــة- بإس والعاملي

شــكل أرساب ضمــن مجموعتــني. 
ــذي  ــس التنفي ــس، الرئي ــل فلوري ــت أنابي وقال
لعمليــات نطــاق الســيطرة العاملــي يف »ريثيون 
تكنولوجيــز«: »تشــكل املســرات تهديــدات 

ــة  ــبب صعوب ــة بس ــة يف أي بيئ ــرة للغاي خط
رصدهــا وإســقاطها ســواًء يف ســاحات املعــارك 
أو يف الهجــات التــي تســتهدف البنــى التحتية 
أو األحــداث الرياضيــة، وأثبتنــا يف هــذا العرض 
ــة  ــة الليزري ــلحتنا الدفاعي ــج أس ــة دم إمكاني
لكشــف  الحاليــة  الجــوي  الدفــاع  بأنظمــة 

ــر«. ــح الب ــر املســرات يف مل وتدم
ــون  ــة »ريثي ــن رشك ــزر م ــلحة اللي ــر أس وتوف
ــزة االستشــعار اإللكروبــري  ــز« مي تكنولوجي
ــزر الطاقــة املوجهــة، حيــث ركــز  ــة لي وخاصي
العــرض بشــكل خــاص عــى إمكانيــات توافــق 
ــم  ــادة والتحك ــة القي ــع أنظم ــزر م ســالح اللي
ــزء  ــة كج ــتجيبات الحالي ــعرات واملس واملستش

مــن نظــام دفــاع جــوي متعــدد الطبقــات.
وقــال جيــف نيوســوم، مديــر قســم املتطلبــات 
ــتفادة  ــالل االس ــن خ ــة: »م ــدرات الدولي والق
ــم  ــات التصمي ــة وتقني ــة املفتوح ــن الهيكلي م
الحديثــة، متكنــا مــن تحقيــق الدمــج والتكامــل 
الرسيــع مــع معظــم أنظمــة القيــادة والتحكــم 
منهــا  التجاريــة   - املعروفــة  والــرادارات 
مل  إن  أســابيع  غضــون  يف   - العســكرية  أو 
ــة  ــا مضاعف ــح لن ــذي يتي ــر ال ــام، األم ــن أي يك
ــة  ــتثارات الحالي ــن االس ــة م ــدة املحقق الفائ
يف تكنولوجيــا الدفــاع الجــوي دون الحاجــة 
إىل إضافــة أنظمــة رادار أو توجيــه بالنــران 
أخــرى، وبذلــك ميكــن إضافــة قــدرات الليــزر 
عــايل الطاقــة بالحــد األدىن مــن التكاليــف 

ــة«. ــوى العامل ــغيلية والق التش
يف  هــذه  الليــزر  أســلحة  أنظمــة  وتعمــل 
ــر  ــة، وتوف ــة والجوي ــة والبحري ــات الري البيئ
ــة  ــة لحاي ــة 360 درج ــاملة بزاوي ــة ش تغطي
الرياضيــة  واملالعــب  واملطــارات  القواعــد 
ــة  ــكرية أو املدني ــول العس ــن األص ــا م وغره
ــاري  ــا املعي ــل تصميمه ــة. وبفض ــة القيم عالي
لهــذه  ميكــن   ، للتطويــر  والقابــل  واملتــني 
األنظمــة التكيــف بســهولة مــع متطلبــات 
اســتخدامها  ميكــن  كــا  املختلفــة.  املهــام 
عــى  برسعــة  تركيبهــا  أو  مســتقل  كنظــام 

مجموعــة متنوعــة مــن املنصــات.

تغطية شاملة بزاوية 360 درجة

»ريثيون تكنولوجيز«
رات سالح لتدمير أسراب المسيَّ
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So is the solution.
Raytheon Intelligence & Space is fielding combat-ready solutions to strengthen the 
U.S. Army’s DE M-SHORAD capabilities. With 50kw-class lasers, advanced target 
acquisition & tracking, and multi-mission radar systems, we offer integrated solutions 
that increase warfighter capabilities while decreasing total system lifecycle cost 
through reduced logistical demand.
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أعلن معرض الدفاع العالمي 2024، 
الذي سينعقد في الفترة من 

4 إلى 8 فبراير من العام المقبل 
في المملكة العربية السعودية، 

عن حجز 70% من مساحة الحدث، 
مع التوقع بازدياد عدد الحجوزات 

لألجنحة خالل معرض آيدكس 
2023 في أبوظبي، مع استفادة 

العارضين من األسعار ذات األولوية 
حتى 24 فبراير، حيث سيحمل 

المعرض شعارًا جديدًا ومشاركين 
ألول مرة وميزات جديدة ومعززة، 

سيتم الكشف عنها أيضا في 
»آيدكس«.

التنفيــذي:  الرئيــس  بــريس،  أنــدرو  وقــال 
ســركز  للغــد(،  )مهيــؤون  شــعار:  »تحــت 
ــكار  ــاع العاملــي 2024 عــى االبت معــرض الدف
ــاع،  ــتقبل الدف ــتعرض مس ــا، ويس والتكنولوجي
ونظــراً لإلقبــال، ســيكون املعــرض أكــر حجــاً 
وأوســع نطاقــاً؛ مــا يوفــر فرصــاً جديــدة 
صناعــة  مجــاالت  جميــع  مــن  للمشــاركني 
ــاالً  ــاً وإقب ــا طلب ــد تلقين ــة. وق ــاع العاملي الدف

هائــالً، وعــى الرغــم مــن الزيــادة يف مســاحة 
العــرض، فقــد تلقــى فريقنــا بالفعــل التزامــات 

بنســبة %70 مــن مســاحة العــرض«.
ــي  ــاع العامل ــرض الدف ــوزات مع ــملت حج وش
ومســاحات  جديــدة  دول  أجنحــة   2024
موســعة مــن دول كبــرة؛ مبــا يف ذلــك النمســا 
وكنــدا والصــني وجمهوريــة التشــيك والدمنــارك 
ــا الجنوبيــة  ــا وكوري وفرنســا واليونــان وإيطالي
وإســبانيا، كــا اهتــام وإقبــال مــن الــركات 
ــر  ــد أك ــا أح ــاح تركي ــل جن ــا جع ــة م الركي
ــتضيف  ــرر أن يس ــن املق ــدول، وم ــة ال أجنح

ــة. ــدورة القادم ــالل ال ــة خ ــرض 45 دول املع
)آيدكــس(  يف  جاهزيــن  »ســنكون  وتابــع: 
ــد  ــركات عــر سلســلة التوري للتحــدث إىل ال
متطلباتهــم  اســتكال  عــى  ملســاعدتهم 
املســاحة  القــادم؛ حيــث متتلــئ  للمعــرض 
زيــادة  ونتوقــع  برسعــة،  لدينــا  املوســعة 

ــة  ــابيع املقبل ــالل األس ــات خ ــرى يف املبيع أخ
مــع اقــراب معــدل األولويــة مــن نهايتــه، 
وســنكون ســعداء بتقديــم رؤى حــول امليــزات 
املتخصصــة  واملحــاور  للعــرض  الفريــدة 
والرامــج املســتهدفة، ومناقشــة مجموعــة مــن 

املشــاركة«. خيــارات 
الجديــد بالذكــر أن الهيئــة العامــة للصناعــات 
ــاع العاملــي،  العســكرية أسســت معــرض الدف
وهــو مبثابــة منصــة عامليــة لالبتــكار والتقــدم 
ــر خمســة  ــاع ع ــة الدف التكنولوجــي يف صناع
ــة  ــة والبحري ــة والري ــاع: الجوي قطاعــات الدف
ــة يف  ــدورة الثاني والفضــاء واألمــن. وســتقام ال
الفــرة مــن 8-4 فرايــر 2024 يف العاصمــة 
الســعودية الريــاض. وســيقدم الحــدث، الــذي 
يغطــي جميــع قطاعــات ومســتويات صناعــة 
الدفــاع، برامــج شــبكات التواصــل مــع حضــور 
ــة  شــخصيات رفيعــة املســتوى، وعــروض جوي
وأرضيــة مبــارشة لحلــول الدفــاع املتقدمــة، 
ــاً  ــتخلق فرص ــي س ــة الت ــر املعرف ــح ن ورشائ
املحليــة  العســكرية  الصناعــات  لقطاعــات 
ــة. ــد العاملي ــة يف مركــز سلســلة التوري والعاملي

 وميكن للمشاركن والزوار زيارة جناح -08
A33 يف القاعة 8 أثناء انعقاد معرض آيدكس.

معرض الدفاع العالمي
يستعد لدورته الثانية في الرياض فبراير 2024
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 باعتبارها مصممًا صناعيًا وخمتصًا يف تكامل األنظمة المعقدة، تتقن شركة
 داسو آفياسيون وجتيد بشكل تام التكنولوجيا المتقدمة، وتُعتبر رائدة يف

 البراجم الرئيسية ومكانًا جتتمع فيه المواهب. إّن هذه الكفاءة النادرة
 والفريدة من نوعها، الناجتة عن قرٍن من الشغف واخلبرة، تضع

 شركة »داسو آفياسيون« يف قلب التعاون االستراتيجي الذي
.جيمع دولة اإلمارات العربية المتحدة وفرنسا

 شريك فخور للقوات المسلحة
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة

منذ سنة ١٩٧٢
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تشارك شركة »Otokar« في 
معرضي »آيدكس« و»نافدكس«، 
بعرض مركبة »TULPAR« المدرعة 

المجنزرة التي تتميز بمرونة التنقل، 
والكثافة النارية، والقدرة على 

التحمل والبقاء لمدة أطول وتأمين 
السالمة للركاب، وهي متعددة 

األغراض، ويتراوح وزنها بين 
28,000 كغ إلى 45,000 كغ لتلبية 

المتطلبات المستقبلية.

 TULPAR ــة ــاج مركب ــة أن إنت وأكــدت الرك
ســيكون يف عــدة نســخ أو منــاذج تشــرك فيــا 
ــن أن  ــة مشــركة، وميك ــة فرعي ــا يف أنظم بينه
ــة متوســطة  تســتوعب املنصــة املشــركة دباب

الحجــم، ومركبــة لقتــال املشــاة، وناقلــة جنــد 
مدرعــة، ومركبــة اســتطالع، وقيــادة وســيطرة، 
ــة  ــعاف، ومركب ــيارة إس ــوي، وس ــاع الج والدف
هــاون،  ومدفــع  ســيارات،  وحمــل  إصــالح 
ــم  ــلوب تصمي ــر أس ــا يوف ــرى، ك ــاً أخ وأنواع
النظــام األســايس املشــرك مزايــا لوجســتية 

ــب. ــاء التدري ــن أعب ــل م ــة، تقل مهم
TUL-  وبينــت أنــه تــم اختبــار مركبــة

PAR يف أقــى املناخــات وعــى األرايض 
ــني  ــتخدمني مختلف ــل مس ــن قب ــرة م الوع
تتمتــع  العــامل، وهــي  أنحــاء  يف جميــع 
ــتية  ــف البالس ــن القذائ ــة م ــل حاي بأفض
واأللغــام ضمــن هــذا النــوع مــن املركبــات، 
وذلــك باســتخدام تقنيــة الــدروع املعياريــة 
والهيــكل املصفــح التــي ميكــن تهيئتهــا 

وتوســيع نطاقهــا وفًقــا لنوعيــة التهديــدات.
وقالــت الركــة: أنــه لديهــا خــرة يف تصميــم 
وتطويــر ودمــج أنظمــة املنصــات العســكرية، 
ــات  ــن املركب ــة واســعة م ــك مجموع ــا متتل ك
CO- )املدرعــة التكتيكيــة الرباعيــة الدفــع 
 BRA, COBRA II, COBRA II- MRAP,
والسداســية   ،)AKREP II, URAL, ISV
ثــم  ومــن   ،)ARMA( الدفــع  والثانيــة 
ــر دويّل  ــى بتقدي ــة تحظ ــات الرك ــإن منتج ف
ــا  ــاء ومعياريته ــتمرارية البق ــى اس ــا ع لقدرته
والتعديــل،  لإلضافــة  قابلــة  تجعلهــا  التــي 
أثبتــت  التــي   Otokar مركبــات  وتعمــل 
كفاءتهــا يف املعــارك يف التضاريــس الصعبــة 
والظــروف املناخيــة القاســية أثنــاء قيامهــا 

بعمليــات مختلفــة.

»TULPAR«
مرونة التنقل والكثافة النارية

من »أوتوكار«
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R A B DA N  8 X 8
A M P H I B I O U S  I N FA N T RY 
F I G H T I N G  V E H I C L E

T R AV E R S I N G  T E R R A I N S .

D E L I V E R I N G  M I SS I O N S .
_

aljasoor.ae

Today’s diverse terrains and complex missions require an infantry 
mobility solution capable of overcoming all obstacles presented 
by terrain or adversaries. The Rabdan 8x8 is a next-generation 
amphibious, modular, multi-wheeled,armoured vehicle system with 
high-level protection. 

Keep your troops moving forward with the Rabdan 8x8.
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