
نشرة خاصة بمعرض آيدكس 2023
اليوم

الثالثاء
21 فبراير 2023

2

برعاية رئيس الدولة

منصور بن زايد يفتتح »آيدكس2023«
حامد بن زايد:

مشاركات وطنية متميزة 
في »نافدكس«

05
صفقات دولية بقيمة 

2.2 مليار درهم
صفقات  محلية بقيمة 

2.3 مليار درهم

06

مليار درهم 
صفقات 

اليوم األول 4.5



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WDS_Nation Shield_Final.pdf   2   05/02/2023   5:13 PM



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WDS_Nation Shield_Final.pdf   2   05/02/2023   5:13 PM



منصور بن زايد: »آيدكس« منصة عالمية
برعاية رئيس الدولة.. افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي

ــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  تحــت رعاي
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة القائــد 
األعــى للقــوات املســلحة )حفظــه اللــه( افتتــح 
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر ديــوان الرئاســة، 
أمــس، معــرض الدفاع الــدويل »آيدكــس 2023« 
ــام يف  ــتمر 5 أي ــرة وتس ــة ع ــه السادس بدورت

مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض.
وقــال ســموه: »إن معــرض »آيدكــس« اســتطاع 
املعــارض  أبــرز  كأحــد  مكانتــه  يرســخ  أن 
الصعيديــن  عــى  تأثــرا  وأكرثهــا  الدفاعيــة 
العقــود  مــدى  عــى  والعاملــي  اإلقليمــي 
الرشــيدة  القيــادة  حــرص  مؤكــدا  املاضيــة، 
صاحــب  رأســها  وعــى  اإلمــارات  لدولــة 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــر  ــى تطوي ــه«، ع ــه الل ــة »حفظ ــس الدول رئي
ــادة  ــق ري ــة، وتحقي ــات الدفاعي ــاع الصناع قط
الدولــة يف مختلــف مجــاالت اإلنتــاج الدفاعــي 
ــز دورهــا يف صياغــة مســتقبل  ــي، وتعزي واألمن
هــذا القطــاع وتصميــم اســراتيجياته واكتشــاف 
حلولــه وتقنياتــه، واالســتفادة مــن عائداتــه 

الوفــرة. االقتصاديــة 
وأشــار ســموه إىل أن مســتوى املشــاركة الدولية 
العــام،  هــذا  املعــرض  فعاليــات  يف  الكبــر 

يظهــر بجــاء تحولــه إىل منصــة عامليــة لعــرض 
أحــدث التقنيــات وأكــرث الحلــول واألنظمــة 
الدفاعيــة تطــوًرا، فضــًا عــن دوره املحــوري يف 
توفــر فضــاء مفتــوح للتاقــي وتبــادل الخــرات 
وإبــرام الصفقــات بــن كــرى الــركات ونخبــة 
ــع  ــن جمي ــي م ــاع الدفاع ــن يف القط املتخصص
ــم  ــى تنظي ــن ع ــا للقامئ ــامل، متمنيً ــاء الع أنح
النجــاح  فيــه  املشــاركة  والوفــود  املعــرض 

والتوفيــق يف مهامهــم وأعاملهــم.
ــد  ــن زاي كــام اســتقبل ســمو الشــيخ منصــور ب

آل نهيــان رؤســاء الوفــود املشــاركة يف معــرض 
ــة يف عــدد مــن أجنحــة  »أيدكــس« وقــام بجول
يف  املشــاركة  والدوليــة  الوطنيــة  الــركات 
ــات  ــم املنتج ــى أه ــا ع ــع خاله ــرض اطل املع
األنظمــة  وأحــدث  العســكرية  واملعــدات 

املعروضــة. الدفاعيــة 
ــس«،  ــرض »نافدك ــة ســموه مع و شــملت جول
مــا  أحــدث  فيــه  العارضــون  قــدم  الــذي 
ــات  ــول وتقني ــه الصناعــة مــن حل ــت إلي توصل

يف قطــاع الدفــاع البحــري.
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حامد بن زايد:
مشاركات وطنية متميزة في »نافدكس«

افتتح فعاليات المعرض

افتتــح ســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد آل 
إلمــارة  التنفيــذي  املجلــس  عضــو  نهيــان 
ــابعة  ــخة الس ــات النس ــس  فعالي ــي أم أبوظب
»نافدكــس  البحــري  الدفــاع  معــرض  مــن 
ــارض ــي للمع ــي الوطن ــز أبوظب 2023« يف مرك

ــع معــرض  ــاً م ــد تزامن ــذي يعق ــك«، وال »أدني
ــس 2023« يف  ــدويل »آيدك ــاع ال ــر الدف ومؤمت

ــه الــــ  16 . دورت

ــار  ــن طي ــواء الرك ــه الل ــد ســموه - يرافق وتفق
ــد آل  ــن محم ــون ب ــن طحن ــد ب ــيخ أحم الش
ــوات املســلحة  ــس أركان الق ــب رئي ــان نائ نهي
واألجنحــة  البحريــة  القطــع  مــن  عــدداً   -
الوطنيــة والدوليــة املشــاركة التــي تعــرض 
أحــدث مــا توصــل إليــه قطــاع الصناعــات 
ــة. ــا وأنظم ــن تكنولوجي ــة م ــة البحري الدفاعي
وتبــادل ســموه األحاديــث مــع املشــاركن 

بشــأن أحــدث معروضاتهــم وأهــم ابتكاراتهــم 
مــن مجــال الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية 
البحريــة مــن أنظمــة وآليــات وقطــع متطــورة.

وأكــد ســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــة  ــدم منصــة عاملي ــس« يق ــرض »نافدك أن مع
والدوليــة  الوطنيــة  للــركات  متخصصــة 
ــاع البحــري  ــات الدف ــال صناع ــة يف مج العامل
ــذا  ــا يف ه ــا وخدماته ــدث تقنياته ــرض أح لع
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ــب توفــره فــرص عقــد رشاكات  املجــال، بجان
بــن كريــات الــركات العامليــة املتخصصــة يف 
ــن  ــة واألم ــة البحري ــات الدفاعي قطــاع الصناع

ــري. البح
ــة  ــاركات الوطني ــتوى املش ــموه مبس ــاد س وأش
وحضورهــا املتميــز يف نســختي هــذا العــام 
ــاً  ــس«، متمني ــس وآيدك ــريض »نافدك ــن مع م

ــن. ــاركن يف املعرض ــع املش ــق لجمي التوفي
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ــواردي  ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــى مع التق
ــن  ــددا م ــاع ، ع ــؤون الدف ــة لش ــر الدول وزي
مركــز  يف  الدفــاع  وزراء  و  الوفــود  رؤســاء 
ــزورون  ــن ي ــارض الذي ــي للمع ــي الوطن أبوظب
ــدورة  ــات ال ــاركة يف فعالي ــا للمش ــاد حالي الب
السادســة عــرة مــن معــرض الدفــاع الــدويل ) 
آيدكــس 2023( والــدورة الســابعة مــن معرض 
الدفــاع واألمــن البحــري ) نافدكــس 2023( ».

التقــى معاليــه - كا عــى حــده -  حيــث 
معــايل الدكتــور محمــد بــن نــارص الزعــايب 
ــاع لســلطنة عــامن  ــوزارة الدف األمــن العــام ل
و معــايل أديــن بيــر دوايل وزيــر الدفــاع يف 
مجلــس الــوزراء الكينــي و معــايل الدكتــور 
لجمهوريــة  الدفــاع  وزيــر  بــاي  ابراهيــم 
إثيوبيــا و معــايل روســان شــبيكبابيوف نائــب 

وزيــر الدفــاع لجمهوريــة كازاخســتان .
الدفــاع  لشــؤون  الدولــة  وزيــر  ورحــب 
ــول  ــث ح ــم األحادي ــادل معه ــوف وتب بالضي
عاقــات الصداقــة والتعــاون القامئــة بــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وبلدانهــم خاصــة 
فيــام يتعلــق بالجوانــب العســكرية والدفاعية.

وتــم خــال اللقــاءات تبــادل األحاديــث حــول 
ومــا   « نافدكــس   « و  »آيدكــس«  معــريض 
ــات  ــاءات وفعالي ــروض ولق ــن ع ــام م يتضمنه
ــرات  ــادل الخ ــكار وتب ــى لألف ــة وملتق متنوع
والتجــارب لكــرى رشكات ومصانــع الســاح 

العامليــة.

محمد البواردي يلتقي رؤساء وفود 
ووزراء دفاع في »آيدكس«
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صالح بن مجرن يلتقي  قائد القيادة 
العسكرية الموحدة لدول التعاون

قائد القوات البحرية يبحث العالقات 
مع ضيوف المعرض

نائب قائد القوات الجوية والسفير 
اإلندونيسي يبحثان العالقات

قائد القوات البرية يبحث التعاون 
مع ضيوف المعرض

ــات املشــركة  ــد العملي ــري قائ ــن مجــرن العام ــح ب ــن صال ــواء الرك اســتقبل الل
ــق  ــس 2023  » الفري ــس ، نافدك ــدويل »آيدك ــاع ال ــرض الدف ــش مع ــى هام ع
ــس  ــدول مجل ــدة ل ــكرية املوح ــادة العس ــد القي ــلوي قائ ــواض الش ــد ع أول عب

ــاون.  التع
جــرى خــال اللقــاء بحــث عاقــات التعــاون وســبل تعزيزهــا خاصــة يف املجــاالت 
الدفاعيــة والعســكرية و تبــادل وجهــات النظــر حــول عــدد مــن القضايــا ذات 

االهتــامم املشــرك.

ــان  ــن محمــد آل نهي ــن حمــدان ب ــار الشــيخ ســعيد ب ــن بحــري طي ــواء الرك اســتقبل الل
قائــد القــوات البحريــة مبكتبــه يف معــرض الدفــاع الــدويل “ أيدكــس ، نافدكــس  2023 “ 
الفريــق اول محمــد شــاهن إقبــال قائــد القــوات البحريــة لجمهوريــة بنغــادش و الفريــق 
دميوكريتــوس زيــر فاكيــس رئيــس أركان الحــرس الوطنــي لجمهوريــة قــرص   و الفريــق 
بحــري وانــغ هوبــن نائــب قائــد القــوات البحريــة الصينيــة و اللــواء الركــن بحــري محمــد 
يوســف العســم قائــد ســاح البحريــة امللــي البحرينــي . جــرى خــال اللقــاء اســتعراض 

عاقــات التعــاون العســكري وســبل تعزيزهــا وتنميتهــا مبــا يخــدم املصلحــة املشــركة. 

ــه يف  ــة مبكتب ــوات الري ــد الق ــن ســعيد راشــد الشــحي قائ ــواء الرك اســتقبل الل
ــى حــدة ــوم كا ع ــس  “ الي ــدويل “ أيدك ــاع ال ــرض الدف مع

معــايل الوزيــر هــو يل جونــغ ســوب وزيــر الدفــاع الوطنــي لكوريــا الجنوبيــة و 
الفريــق جــوي مارتــن سامبســون كبــر مستشــاري رئيــس أركان الدفــاع الريطــاين 
ــا قائــد  ــا و الفريــق أول خــوكايت مباث لشــؤون الــرق األوســط و شــامل أفريقي

الجيــش الجنــوب أفريقــي .
جــرى خــال اللقــاءات اســتعراض عاقــات التعــاون العســكري وســبل تعزيــزه 

وتنميتــه مبــا يخــدم املصلحــة املشــركة.

ــة  ــوات الجوي ــد الق ــب قائ ــد الشــاميس، نائ ــار راشــد محم ــن طي ــواء الرك اســتقبل الل
والدفــاع الجــوي، يف مكتبــه مبعــرض “ أيدكــس “ ســعادة حســن باقيس ســفر جمهورية 

إندونيســيا لــدى الدولــة . 
وتم خال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنايئ بن البلدين .
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»آيدكــس  معــريض  مــن  األول  اليــوم  شــهد 
تحــت  ينعقــدان  اللذيــن   »2023 ونافدكــس 
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــد األعــى  ــة، القائ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي زاي
إعــان  اللــه«،  »حفظــه  املســلحة  للقــوات 
ــتقلة  ــة املس ــة الحكومي ــوازن، الجه ــس الت مجل
ــاع  ــع وزارة الدف ــق م ــكل وثي ــل بش ــي تعم الت
واألجهــزة األمنيــة يف دولــة اإلمــارات لتعزيــز 
القيمــة الرائيــة عــر أنظمــة مبتكــرة إلدارة 
ــع 11  ــن توقي ــة، ع ــات االســتحواذ واملوازن عملي
ــار درهــم مــع  ــة 4.5 ملي صفقــة بقيمــة إجاملي
ــع  ــن م ــك بالتزام ــة، وذل ــة ودولي رشكات محلي
انطــاق فعاليــات املعرضــن أمــس ويســتمر إىل 

24 فرايــر الجــاري.
جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد 
ــد ســعيد  ــري، وزاي بحضــور ماجــد أحمــد الجاب
املريخــي، املتحدثــان الرســميان ملجلــس التــوازن، 
ــة  ــذي لرك ــس التنفي ــوري، الرئي ــعيد املنص وس
ــك. ــة أدني ــات التابعــة ملجموع ــال للفعالي كابيت

ــات  ــاميل الصفق ــي: »إن إج ــد املريخ ــال زاي وق
 6 بلغــت  للمعرضــن  األول  لليــوم  املحليــة 
صفقــات بقيمــة 2.3 مليــار درهــم، شــملت 

التعاقــد مــع رشكــة هالكــون التابعــة ملجموعــة 
 THUNDERنظــام لــراء  إيــدج  رشكات 
ــع  ــد م ــم، والتعاق ــار دره ــة 2.14 ملي P3 بقيم
رشكــة مابلــن لألنظمــة والخدمــات البحريــة 
للســفن  الفنــي  الدعــم  خدمــات  لتقديــم 
ــد  ــم، والتعاق ــون دره ــة 78 ملي ــزوارق بقيم وال
مــع رشكــة محمــد عبدالرحمــن البحــر لتقديــم 
الكاتربلــر  آلليــات  الفنــي  الدعــم  خدمــات 
بقيمــة 45 مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة 
ــوع  ــة ن ــراء رادارات آلي ــاالت ل ــس لاتص أطل
    SR HAWK  و  رادارات محمولــة بقيمــة 26 
مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة رومكــو 
العامليــة لــراء الناســف األفعــواين بقيمــة 4 
مايــن درهــم، والتعاقــد مــع مؤسســة الحمــراء 
التجاريــة لتوريــد وصيانــة معــدات  التفتيــش 
مــع  والتعامــل  وأجهــزة  الكشــف  األمنــي 

 املتفجــرات بقيمــة 8 مايــن درهــم«.
ــاميل  ــري: »إن إج ــد الجاب ــال ماج ــه ق ــن جانب  م
للمعرضيــن  األول  لليــوم  الدوليــة  الصفقــات 
بقيمــة 2.2 مليــار درهــم،  بلغــت 5 صفقــات 
PT PAL INDO- ةشــملت التعاقــد مــع رشكــ
ــام وبطــول  ــراء ســفينة متعــددة امله NESIA  ل
163 مــر بقيمــة 1.5 مليــار درهــم، والتعاقــد مــع 
ــراء رادارات الكشــف  ــس الفرنســية ل ــة تالي رشك
مــن نــوعGM403 بقيمــة 421 مليــون درهــم، 
لــراء  األمريكيــة   ATK مــع رشكــة والتعاقــد 
ذخائــر بقيمــة 202 مايــن درهــم، والتعاقــد مــع 
رشكــة MBDA الفرنســية لتقديــم خدمــات الدعم 
درهــم،  مليــون   92 بقيمــة  للصواريــخ  الفنــي 
 ROHDE & SCHWARZ ــة ــع رشك ــد م والتعاق
األملانيــة لتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي لألنظمــة 

ــم«. ــن دره ــة 3 ماي ــلكية بقيم الاس

مليار درهم صفقات اليوم األول 
لـ »آيدكس ونافدكس 2023« 4.5

05
 صفقات دولية بقيمة

2.2 مليار درهم
 صفقات  محلية بقيمة 

2.3 مليار درهم

06
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أكــد الفريــق  دميوكريتــوس زرفاكيــس، رئيــس 
أن  قــرص،  جمهوريــة  يف  الوطنــي  الحــرس 
معــريض »آيدكــس«، و»نافدكــس«، منوذجيــان 
ــوف،  ــاركن والضي ــرض واملش ــة الع ــن ناحي م
ويحتذيــان يف قــوة التنظيــم عــى مســتوى 

ــة. ــة املتخصص ــارض العاملي املع
وقــال: »أنــا مــرور جــداً لحضــوري املعرضــن 
هــذا العــام يف أبوظبــي، وأتقــدم   بالشــكر 
عيــى ســيف  الركــن  الفريــق  معــايل  إىل  
ــوات  ــس أركان الق ــي رئي ــان املزروع ــن عب ب
املســلحة، عــى دعــويت لحضــور هــذا الحــدث 

ــاً«. ــز عاملي ــي املمي ــي واألمن الدفاع
ــس 2021،  ــور آيدك ــت بحض ــاف: »ترف  وأض
للتعــاون  يعــد فرصــة  العــام  ولكــن هــذا 
املســلحة  القــوات  بــن  املتنامــي  الدفاعــي 

لجمهوريــة قــرص ونظرتهــا يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، وهــي فرصــة مثينــة إلجــراء 
مناقشــات وإقامــة عاقــات التعــاون، وتبــادل 
وجهــات النظــر مــع املســؤولن هنــا حــول 
مختلــف القضايــا املشــرك مبــا يخــدم مصالــح 

ــن«.                      البلدي
وقــال: »لقــد قطعــت العاقــات القرصيــة 
اإلماراتيــة شــوطًا طويــاً يف الســنوات القليلــة 
وهــذا  الســابقة  زيــارايت  وخــال  املاضيــة، 
ملناقشــة ســبل  الفرصــة  أتيحــت يل  العــام 
ــدة،  ــة الواع ــة الثنائي ــا الدفاعي ــز عاقاتن تعزي
اإلقليميــة  التحديــات  معالجــة  جانــب  إىل 
بلدينــا يف وقــت  املشــركة، مضيفــا: »أدرك 
مبكــر أن لدينــا مصالــح مشــركة كــام نواجــه 
ــا مبــا يعــود  ــات مشــركة، وســنعمل مًع تحدي

ــعبينا«. ــا وش ــى بلدين ــع ع بالنف
التفاهــم  مذكــرة  توقيــع  منــذ  أنــه  وبــن 
الخاصــة بالدفــاع والجيــش يف ينايــر 2021، 
قمنــا بوضــع برامــج ســنوية مخصصــة للتعاون 
ونظريتهــا  املســلحة  قواتنــا  بــن  الدفاعــي 
اإلماراتيــة، ونتطلــع قدمــاً إىل أن يــؤدي ذلــك 
يف املســتقبل إىل ترســيخ املزيــد مــن األنشــطة 
العاقــات  وتعزيــز  املشــركة،  والتدريبــات 

العســكرية مــع العســكرية«.  
ــية  ــق الجيوسياس ــع والحقائ ــال: »إن الوقائ وق
الــدول  تســعى  أن  تســتدعي  املنطقــة  يف 
الصديقــة مثــل قــرص واإلمــارات العربيــة 
الوثيــق.  التعــاون  املتحــدة إىل مزيــد مــن 
ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســنواصل العمــل 
ــع  ــدة، م ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــع دول م
ــر  ــن يف رشق البح ــن اآلخري ــركاء اإلقليمي ال
مســاعينا  يف  وسنســتمر  املتوســط،  األبيــض 
هــذه تعزيــزاً للســام واالســتقرار واالزدهــار«.

 »آيدكس«  و»نافدكس« 
يحتذيان في المعارض الدفاعية العالمية

رئيس الحرس الوطني في قبرص لـ»درع الوطن«:

العالقات القبرصية – اإلماراتية متميزة
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تنطلق النسخة الثانية من معرض الدفاع 
العاملي World Defense Show )WDS( يف 
اململكة العربية السعودية يف عام 2024 تحت 

 رعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
General Authority for Military Indus-

 )tries )GAMI 
لوضع خارطة طريق للمستقبل عن طريق 

طرح أفكار جديدة للمعرض.
ــن«: »إن  ــريس لـــ »درع الوط ــدرو ب ــال ان وق
النســخة  الــذي حققتــه  الســاحق  النجــاح 
األوىل يف عــام 2022 أدى إىل زيــادة الطلــب 
عــى املشــاركة يف املعــرض«. وتابــع: »مل نبــدأ 
التســجيل بعــد، لكــن طلبنــا لتنظيــم النســخة 
ــو  ــة، وه ــل 70 يف املائ ــاوز بالفع ــة تج القادم
يف  املنتجــات  عــرض  أهميــة  يعكــس  مــا 

اململكــة العربيــة الســعودية«.
العاملــي  الدفــاع  معــرض  »إن  وأضــاف: 
عــى  ســيُقام   2024 عــام  يف   )WDS(
ــا  ــرا مربع ــغ 47,000 م ــر تبل ــاحة أك مس
مقارنــة بـــ 35,000 مــرا مربعــا يف اإلصــدار 
ــادة  ــدف اســتيعاب الزي ــك به األخــر، وذل

املشــاركن،  عــدد  يف  املتوقعــة  الكبــرة 
ــات  ــرى إىل قاع ــة أخ ــة قاع ــرى إضاف وج
العــرض املبنيــة لهــذا الغــرض. ومــن املقــرر 
أيًضــا أن تــزداد نســبة مشــاركة الــدول 
هــذا العــام، وذلــك وســط توقعــات حــول 

زيــادة عــدد الــزوار. ويف النســخة األخــرة، 
ــوايل  ــي ح ــاع العامل ــرض الدف ــذب مع اجت

60,000 زائــر.
ــز  ــن الركي ــداً م ــاً مزي ــف أيض ــع: »نضي وتاب
ــدة إىل املعــرض هــذه  ــل تفاضــل جدي وعوام
املــرة: أحدهــا هــو التكنولوجيــا التــي ســتكون 
ــرة  ــرة طــوال ف ــم هــذه امل ــز مه محــور تركي
العــرض، بــدءا مــن عقــد مؤمتــر يف اليــوم 
ــام  األول، مــع اســتمرار املناقشــات طــوال األي

ــة«. املتبقي
ــاق  ــب واآلف ــادة الطل ــع زي ــال: »متاشــياً م وق
  2024 معــرض  التــي سيشــهدها  الجديــدة 
ــرض إىل  ــام املع ــدد أي ــادة ع ــت زي WDS، مت
خمســة أيــام بــدال مــن األيــام األربعــة خــال 

ــابقة«. ــخة الس النس
 وقــال: »إن معــرض WDS  2024يأيت ليضيف 
ــز  هــذه املــرة وحــدات جديــدة بهــدف تعزي
املواهــب الشــابة. وســيكون عــرض املواهــب 
املســتقبلية إضافــة نزعيــة جديــدة إىل العرض، 
ــن  ــب طــاب جامعي ــا سيســتلزم جل وهــو م
يف  يســاهم  مــام   WDS 2024 معــرض  إىل 
بالصناعــات  الســعودي  الشــباب  تعريــف 
الدفاعيــة وخلــق االهتــامم لديهــم للعمــل يف 

ــتقبل«. ــاع يف املس ــذا القط ه
ــة  ــع: »إن الهــدف هــو املســاهمة يف رؤي وتاب
اململكــة العربيــة الســعودية 2030 مــن خــال 
املســتقبيل«،   WDS 2024 معــرض تقديــم 
مضيفــا أنــه يف ســياق توطــن 50 يف املائــة مــن 
الصناعــات الدفاعيــة الســعودية، ســتضيف 
ــر إىل  ــة أك ــة نوعي ــج قيم ــذه الرام ــل ه مث

ــة.  اقتصــاد اململك
 WDS B2B Connect وأردف بــأن برنامــج
ــايض  ــام امل ــرًا يف الع ــا كب ــق نجاًح ــذي حق ال
ســيكون أيًضــا جــزًءا مــن WDS 2024. يف 
 B2B ــج ــق برنام ــد حق ــة، وق ــخة الحالي النس
ــار دوالر أمريــي. Connect حــوايل 29,7 ملي
وميكــن زيــارة موقــع معــرض الدفــاع العاملــي 
Hall 08- داخــل صالــة العــرض رقــم )WDS(

 A33

معرض الدفاع العالمي في السعودية
خارطة طريق للمستقبل

ينطلق العام المقبل

60 ألف زائر 
للمعرض في 

الدورة السابقة

اندرو برييس
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 PAL Aerospace Services كشــفت رشكــة
 )Aircraft Maintenance LLC )PAL LLC
النقــاب عــن طائــرة P-6  للدوريــات البحريــة 
التــي   )Maritime Patrol Aircraft )MPA
ــة املتحــدة،  ســيتم بناؤهــا يف اإلمــارات العربي
حيــث تعتــر الطائــرة أفضــل حــل للــدول التي 
تســعى إىل توفــر الحاميــة ملياههــا وســواحلها.  
ــب  ــيل نائ ــد الهام ــد أحم ــواء متقاع ــال الل وق
  P-6رئيــس أول يف »بــال«: »يــأيت طــرح الطائــرة
ــات البحريــة يف أعقــاب الكشــف عــن  للدوري
طائــرة للدوريــات البحريــة P-4  يف عام 2020، 
وتــم تصميــم الطائرتــن P-4 و P-6 كطائرتــن 
للتطبيقــات  مكملتــن  البحريــة  للدوريــات 
املختلفــة. وتســتخدم الطائــرة P-4، القامئــة 
 De عــى منصــة الطائــرة  للدوريــات البحريــة
مروحيــا  محــركا   ،Havilland Dash-8 400
توربينيــا مصمــام لتنفيــذ العمليــات التــي 
تركــز عــى املناطــق الســاحلية. وتــم تصميــم 
بشــكل  البحريــة  للدوريــات    P-6الطائــرة
ــى  ــز ع ــي ترك ــات الت ــذ العملي ــايس لتنفي أس

ــات«. ــق املحيط مناط
ــات  ــرةP-6  للدوري ــر الطائ ــم تطوي ــع: »ت وتاب
األنظمــة  نظــام  نهــج  باســتخدام  البحريــة 
وتطبيــق   system-of-systems approach
كانــت  ســواء  للتشــغيل،  جديــدة  طــرق 
ــة  ــة جــواً أو عــى األرض، وهــي متصل محمول
ــا بالفضــاء مــن أجــل توفــر معلومــات  تكتيكيً
اســتخباراتية فوريــة وتحقيــق الوعــي امليــداين 
للوضــع يف ســاحة املعركــة ومبــا يتجــاوز الوضع 

ــر«. ــن بكث الراه
ــات  ــرةP-6  للدوري ــاء الطائ ــم بن ــاف: »ت وأض
البحريــة مــن Global Express 6500 مــن 
القــوة  تؤمــن  رشكــة Bombardier، وهــي 
ــاه الشاســعة  والدقــة الازمتــن للعمــل يف املي
- وتتميــز مبــدى عبــور واســع  والســواحل 
ــد فــوق الهــدف، والنتيجــة هــي  ووقــت ممت
املضــادة  للحــرب  منصــة  عــى  الحصــول 
عــى  قامئــة  فريــدة  ومنصــة  للغواصــات  
ــاء  ــاه الزرق ــد املي ــة ض ــر حامي ــة وتوف األنظم
بقــوة ودقــة بينــام تفتخــر بالجيــل التــايل مــن 

ــام  ــام امله ــيوفر نظ ــام. وس ــام امله ــج نظ برام
املأهولــة  الطائــرات  بــن  الجمــع  إمكانيــة 
وغــر املأهولــة والطائــرات املأهولــة اختياريــا 

حســب رغبــة العميــل«. 
  P-6الطائــرة لتطويــر  قرارهــا  أن  وأكــد 
للدوريــات البحريــة يف دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة  يعــد امتــداًدا طبيعيًــا اللتــزام الركة 
تجــاه الدولــة عــى مــدار الـــ 17 عاًمــا املاضية، 

ويعــرف هــذا القــرار باالســتثامر الكبــر الــذي 
الجــوي  والدفــاع  الجويــة  القــوات  قدمتــه 
لدولــة اإلمــارات لتحقيــق الكفــاءة الازمــة 
ــة  ــات البحري ــرات الدوري ــق بطائ ــام يتعل في

ــات ــادة للغواص ــرب املض والح
 PAL Aerospace ــة ــارة موقــع رشك ميكــن زي

06-A27 ــة العــرض يف صال

توفر أفضل حماية لمياه الدول

 PAL Aerospace
تكشف عن طائرة دورية بحرية تصنع في اإلمارات
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األوىل  للمــرة   )LACROIX( رشكــة  تعــرض 
الحاميــة  أنظمــة  مــن  مجموعــة  أحــدث 
ســوق  يف   )Soft Kill )S-KAPS املتقدمــة 
التصديــر، ويتمثــل الــدور الرئيــيس لهــذا النظام 
مــن هجــوم صاروخــي،  املركبــة  يف حاميــة 
محــدد  دخــان  إصــدار  هــو  منــه  والغايــة 
ــي  ــات، ويعن ــدد النطاق ــة، أو دخــان متع للغاي
ــع  ــة يف جمي ــر الحامي ــن أن يوف ــه ميك ــذا أن ه
فــوق  البرصيــات واألشــعة  النطاقــات، مــن 
ــدة  البنفســجية واألشــعة تحــت الحمــراء البعي

ــك. ــر ذل وغ
وقــال إريــك جالفــاين، مديــر الحاميــة مــن 
القتــل الســهل يف رشكــة ال كــروا: »يعتمــد نظــام 
)نظــام   Galix-AOS نظــام  عــى   S-KAPS
عبــارة  وهــو  التلقــايئ(،  والكشــف  التعتيــم 
عــن قاذفــة قنابــل دخانيــة مدمجــة يف جميــع 
املركبــات يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ونقرح 
اآلن إضافــة نظــام S-KAPS لحاميــة املركبــات 
ــد  ــي ق ــة الت ــدات املختلف ــع التهدي ــن جمي م

ــة«. ــاحة املعرك ــات يف س ــا املركب تواجهه
منــع  هــو   S-KAPS هــدف  بــأن  وأوضــح 

ويف  الحاميــة،  وزيــادة  املبــارشة،  التأثــرات 
حالــة حــدوث تأثــر، الحــد مــن أثــر ذلــك 
ــد، مــا  ــاً، يكتشــف النظــام التهدي ــر؛ فمث التأث
إذا كان تهديــداً تكنولوجيــاً أو بريــاً، ثانيــاً، 
ــوع  ــد ن ــل املوقــف لتحدي يقــوم النظــام بتحلي

التهديــد القــادم، وكيفيــة الــرد عليــه. 
وأضــاف: »عــى الصعيــد العاملــي، يقــرر البــر 
ــال  ــن خ ــد. وم ــة التهدي ــة مواجه ــادة كيفي ع
ــاذ  ــى اتخ ــر ع ــاعد الب ــام S-KAPS، نس نظ
التكنولوجيــا  خــال  مــن  مســتنرة  قــرارات 

والخوارزميــات املتقدمــة«.
اإلقليمــي  املديــر  بريــوزو،  أوليفييــه  وقــال 
للــرق األوســط ورئيــس مكتــب ال كــروا يف 

العربيــة  واململكــة  الكويــت  »إن  أبوظبــي: 
LAC-  الســعودية مجهزتــان أيضــاً بتكنولوجيــا
ــد  ــز املزي ــة لتجهي ــتعد الرك ــام تس ROIX، ك

ــد.  ــام الجدي ــات بالنظ ــن املركب م
وأوضــح بريــوزو بــأن نظــام S-KAPS هــو 
نظــام تدريجــي، مــام يعنــي أنــه ميكــن للركــة 
ــة  ــم ترقي ــة، ث ــايس يف البداي ــام أس ــم نظ تقدي
النظــام بعــد ذلــك لزيــادة حاميــة الســيارة 
اعتــامداً عــى احتياجــات التكنولوجيــا، وميكــن 
ــواع  ــواع أشــكال وأن ــع أن دمــج النظــام يف جمي
املركبــات، مثــل محطــات العمــل عــن بعــد 
النظــام  وهــذا  الرئيســية.  القتــال  لدبابــات 

أثبــت فعاليتــه يف ســاحات القتــال.

LACROIX
S-KAPS تسلط الضوءعلى نظام

أحدث مجموعة من أنظمة الحماية

أوليفييه 
بريوزو

إريك 
جالفاين
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ــس  ــب رئي ــري، نائ ــعيد الظاه ــد س ــد حمي أك
مجموعــة بــن هــال للمشــاريع، أن حجــم 
مشــاركة املجموعــة يف معــريض »آيدكــس« 
ــاً  ــن 13 ضعف ــرث م ــف أك ــس«، تضاع و»نافدك
يف الــدورة الحاليــة  مقارنــة باملشــاركة األوىل يف 
عــام 2003 ســواء مــن ناحيــة مســاحة العــرض 
ــة  للمجموعــة. ــوع املعروضــات الدفاعي أو تن
وأضــاف الظاهــري يف حــوار مــع مجلــة »درع 
الوطــن«: »إن املجموعــة تســتضيف خــال 
أيــام املعــرض أكــرث مــن 20 رشيــكاً دوليــاً 
ــة  ــة، واململك ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي م
املتحــدة، وتركيــا، وفرنســا، والســويد، وأملانيــا، 
وهولنــدا، وإرسائيــل وغرهــا الكثــر حيــث 
ــى  ــد ع ــة تعتم ــات دفاعي ــرض منتج ــم ع يت
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي مــن طائــرات 
غــر مأهولــة ومنتجــات التمويــه واإلخفــاء 

وغرهــا مــن املنتجــات الحديثــة التــي تواكــب 
ــاع«. ــال الدف ــة يف مج ــتحدثات التقني املس

ــدت  ــة ابتع ــأن املجموع ــري ب ــح الظاه وأوض
منــذ وقــت طويــل عــن الــراكات التقليديــة 
ــرص يف  ــذي ينح ــدي ال ــوذج التقلي ــو النم وه
ــم  ــة، وت ــد منتجــات إىل الســوق اإلماراتي توري
اســتبداله بالنمــوذج املتكامــل للــراكات مــع 
املؤسســات الدوليــة مــن خــال خلــق رشاكات 
ــة  ــاح والصيان ــات اإلص ــر خدم ــة توف حقيقي
ــاً:  »إن هــذا  ــة، مضيف ــة داخــل الدول املتكامل
ــركات  ــو ال ــن من ــة يضم ــن الراك ــوع م الن
ــع  ــق م ــة ويتواف ــة ممكن ــل كلف ــة بأق املحلي
النمــوذج االقتصــادي الــذي تتبنــاه مؤسســات 

ــة«. الدول
وأشــار إىل أنــه يتــم الركيــز عــى منــوذج 
القيمــة املضافــة للــراكات مــع الــركات 

الدوليــة لخلــق مســاهامت فاعلــة وقامئــة عى 
ــتخدامها  ــط اس ــس فق ــات ولي ــر املنتج تصدي
ــرص  ــن العن ــة إىل توط ــيل إضاف ــوق املح للس
البــري واملنتجــات، حيــث نعمــل يف الوقــت 
الحــايل لرفــع نســة التوطــن يف املجموعــة إىل 
ــا خطــة لتصــل نســبة التوطــن  %3 كــام لدين
يف املجموعــة إىل %4 قبــل نهايــة العــام 2024.

ــا  ولفــت إىل أن املجموعــة تواكــب يف رشاكاته
مجلــس  طموحــات  واملســتقبلية  الحاليــة 
ــة  ــص بعملي ــذي يخت ــادي وال ــوازن االقتص الت
التنميــة واالزدهــار االقتصــادي يف أبوظبــي 
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وذلــك 
مــن خــال تأســيس رشكات وتوفــر أدوات 
ــة  ــة محلي ــرام رشاكات صناعي ــتثامرية وإب اس

وعامليــة.

نائب رئيس مجموعة بن هالل للمشاريع لـ»درع الوطن«:

مشاركتنا في »آيدكس« تضاعفت 13 مرة
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تقنيــات  سيســتمز«  إي  أيــه  »يب  تعــرض 
ــر  ــة ع ــة وأمني ــوالً دفاعي ــر حل ــة توف متقدم
ــس 2023  ــرض آيدك ــددة يف مع ــاالت متع مج
ــال  ــة ديجيت ــة منظوم ــث. ســتقدم الرك ، حي
ثــرد الغامــرة التــي توفــر تجربــة تفاعليــة 
عاليــة التقنيــة باللغتــن اإلنجليزيــة والعربيــة 
ثاثيــة  رحلــة  يف  الــزوار  ســتأخذ  حيــث 
ــتخباري  ــي االس ــام البيئ ــور النظ ــاد، لتص األبع
الكامــل لركــة يب أيــه إي سيســتمز، مــن 
جمــع البيانــات مــن منصاتهــا، إىل العمــل 
يف بيئــات مــن أعــامق املحيــط إىل أقــى 
ــات  ــم معلوم ــى تقدي ــي وحت ــاء الخارج الفض
اســتخباراتية قابلــة للتنفيــذ للقــوات املســلحة.
وقــال جوناثــان بــرد، مديــر رشكــة يب أيــه إي 
سيســتمز يف دولــة اإلمــارات: »ســتعرض يب 
أيــه إي سيســتمز يف آيدكــس 2023 أحــدث 
الدفــاع  احتياجــات  تلبــي  التــي  التقنيــات 

واألمــن يف مختلــف املجــاالت«.
منطقتنــا  عــرض  أيضــاً  »يســعدنا  وتابــع: 
التفاعليــة ديجيتــال ثــرد )الخيــط الرقمــي( 
ألول مــرة يف املنطقــة حيــث تصــّور القــدرات 
الفريــدة وإمكانيــة التشــغيل البينــي لحلولنــا 

مــع الحلــول األخــرى«.
 كــام تعــرض الركــة مجموعــة مــن القــدرات 
عــر املجــاالت البحريــة والريــة والجويــة، 
ــة  ــة القابل ــال الرمائي ــة القت ــك مركب ــا يف ذل مب

للتكيــف والقــادرة عــى نــر مشــاة البحريــة 
مــن الســفن إىل الشــاطئ، ومجموعــة التوجيــه 
ومنخفضــة  نوعهــا  مــن  الفريــدة  بالليــزر 
ــف  ــي تضي ــوس )APKWS®( الت ــة أبك التكلف
أهــداف  وإصابــة  االســتهداف  إىل  الدقــة 
ــرة  ــة الكب ــداء، وهــرن )Herne™(، املركب األع
للغايــة املبتكــرة وذاتيــة القيــادة التــي تعمــل 
تحــت املــاء )XLAUV( والتــي توفــر قــدرات 
عســكرية جديــدة متكــن القــوات البحريــة من 
ــت  ــال تح ــاحات القت ــن س ــد م ــة املزي تغطي
املــاء أكــرث مــن أي وقــت مــى، باإلضافــة 
إىل العــروض التفاعليــة لقــدرات التدريــب 
الفضائيــة، والســيرانية، وللحــرب اإللكرونيــة، 

ــة. ــة والجوي ــب البحري ــدرات التدري وق
الضــوء  سيســتمز«  إي  أيــه  يب   « وتســلط 
ــا املتخصصــة يف مجــال الفضــاء،  ــى تقنياته ع
رئيســة  ســيوارد،  إليزابيــث  مشــاركة  مــع 
الفضــاء، يف جلســة  اإلســراتيجية يف مجــال 
نقاشــية بعنــوان: »تقنيــات الفضــاء: القــدرات 

االقتصاديــة«. والفــرص  االســراتيجية 
وميكن لزوار آيدكس 2023 زيارة يب أيه إي 
 .)03-C10( 10-03سيستمز يف الجناح يس

»بي أيه إي سيستمز«
حلواًل دفاعية وأمنية عبر مجاالت متعددة

توفر تجربة تفاعلية

أحدث التقنيات 
لتلبية احتياجات 

الدفاع واألمن

جوناثان بريد

اســتعرضت رشكــة بوينــغ أحــدث منتجاتهــا 
معــرض  يف  واألمنيــة  الدفاعيــة  وخدماتهــا 
ومؤمتــر الدفــاع الــدويل )آيدكــس2023( ومنهــا 
ــى  ــن ع ــب الطياري ــور لتدري ــام T-7 املتط نظ
ــات  ــدث إلكرتوني ــات وأح ــابه للمقات أداء مش

الطــريان.
وأكــد راميونــد هانــدي مديــر تطويــر األعــال يف 
بوينــغ، أن معــرض آيدكــس يعــد فرصــة مهمــة 
لعــرض منتجــات وخدمــات بوينــغ الخاصــة 
بالدفــاع واألمــن، وااللتقــاء بالعمــاء والــركاء 
فــرص  واستكشــاف  لتباحــث  املنطقــة  يف 

ــة. ــراكات املحتمل ــاون وال التع

وأوضــح هانــدي بــأن نظــام T-7 املتطــور يتــم 
عرضــه يف منصــة آيدكــس أمــام كافــة زوار 
ــداً  ــغ عق ــة بوين ــت رشك ــد أن ربح ــرض بع املع
الســتبدال طائــرات T38  بطائــرات T-7 لصالــح 
ــد  ــمل العق ــث يش ــي حي ــو األمري ــاح الج س
351 طائــرة ويشــمل العقــد أيضــا التدريــب 

للطياريــن. األريض 
وأضــاف: لدينــا اهتــام بإيجــاد رشكاء مــن 
منطقــة الــرق األوســط ودول الخليــج إلقتنــاء 
النظــام املتطــور حيــث إن معظــم الــدول تتجــه 
اآلن إىل تبنــي أنظمــة تدريــب حديــث، مشــرياً 
ــن  ــل يتضم ــجل حاف ــع بس ــغ تتمت إىل أن بوين

أكــر مــن 45 عامــاً مــن الــراكات املثمــرة مــع 
ــد عــن 70 عامــاً مــن  ــة اإلمــارات ومــا يزي دول

ــرق األوســط«. الخــرة يف ال
 T-7 وأفــاد بــأن مجمــوع األنظمــة يف نظــام
يخــص  جميعهــا  نظامــاً   46 يبلــغ  املتطــور 
املحــاكاة ملــا يواجــه الطيــار يف الجــو، الفتــاً إىل 
ــتمرار  ــة باس ــك األنظم ــر تل ــري تطوي ــه يج أن
وســيتم تســليم الطائــرات املتعاقــد عليهــا بعــد 

الجاهزيــة.
ــس  ــا يف آيدك ــر جناحه ــغ ع ــرض بوين ــا تع ك
مجموعتهــا مــن الحلــول الرائــدة املقدمــة مــن 

ــة. ــات العاملي ــغ للخدم ــدة بوين وح

»بوينغ« تعرض نظام T-7 المتطور للتدريب األرضي للطيارين
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ــا  ــة GM DEFENSE عــر جناحه تقــدم رشك
ــوالً  ــس 2023« حل ــرض »آيدك ــارك يف مع املش
الطاقــة  متكاملــة مــن املركبــات، ووســائل 
والدفــاع، وســبل التنقــل والقيــادة الذاتيــة 
املعنيــة  الجهــات  تشــمل  التــي  لألســواق 
يف  الحكومــات  وكذلــك  واألمــن  بالدفــاع 
جميــع أنحــاء العــامل، حيــث تعتــر مســتويات 
بهــا  تتميــز  التــي  االســتثنائية  االعتامديــة 
األداء  مــن  عقــود  مثــرة  الركــة  تقنيــات 
املثبــت وإنفاقهــا يف مجــال األبحــاث املســتقلة 
»جــرال  األم  الركــة  بواســطة  والتطويــر 

موتــورز«.
رئيــس  نائــب  أمــروز،  انجيــا  وقالــت   
العاقــات الحكوميــة واالتصــال بالركــة: »إنــه 
تــم تأســيس قســم GM ألنظمــه الدفــاع، 
ليصبــح  الحقــاً  اســمه  تغيــرة  تــم  الــذي 
ــام 1959  ــاع يف ع ــاث الدف ــل وابح GM ملعام
ــود  ــة لجه ــم الرك ــتوى دع ــع مس ــدف رف به
 GM الدفــاع الوطنــي، وقــد اشــرت رشكــة
ــرا يف  ــة ســانتا بارب ــن مدين ــرب م منشــأة بالق

واليــة كاليفورنيــا يف عــام 1960 حيــث بــدأت 
العمــل يف مشــاريع عســكرية مثــل نظــام 
Minuteman املخصــص لنقــل ورفــع وحمــل 

الصواريــخ، وغرهــا مــن األنظمــة«.
وأضافــت: »أن الركــة لهــا تاريــخ كبــر يف 
الصناعــات الحربيــة، حيــث مل تتــواين عــى 
مــدى أكــرث مــن قــرن عــن االســتجابة لطلــب 
الحكومــة األمريكيــة، بتقديــم الدعــم للقــوات 
املســلحة يف كل رصاع عســكري، بــدءا مــن 
والذخــرة،  والدبابــات  الشــاحنات  تصنيــع 
مــروراً بأعــامل إعــادة تجهيــز مواقــع التصنيــع 
الخاصــة بهــا، وصــوالً إىل االســتثامر يف اعــامل 

البحــث والتطويــر املتقدمــة«.
للركــة،  مســاهمة  أكــر  بــأن  وأوضحــت 

كانــت خــال حقبــة غــزو الفضــاء عندمــا 
ــة،  ــكارات متقدم ــال ابت ــة بإدخ ــت الرك قام
ــذي  ــذايت ال ــة ال ــه واملاح ــام التوجي ــل نظ مث
ــاز  ــى إنج ــا« ع ــة »ناس ــن وكال ــاعد يف متك س
أول هبــوط مأهــول عــى ســطح القمــر خــال 

مهمــة أبولــوا 11 يف عــام 1969.
 GM ــة ــت رشك ــام 2017 قام ــت: »يف ع وتابع
بإعــادة تأســيس فروعهــا بالكامــل واملتخصصــة 
ــة،  ــة والدفاعي ــة الحكومي يف األنشــطة التجاري
مــام ســاهم يف إدخــال التقنيــات واالبتــكارات، 
التــي أثبتــت كفاءتهــا تجاريــاً«، مشــرة إىل 
ــد  ــام 2020 أول عق ــت يف ع ــة انتزع أن الرك
ــاج  ــل يف إنت ــح الجيــش األمــريك، متث ــا لصال له
إىل  املســتندة   )ISV( املشــاة  فرقــة  مركبــة 
مواصفــات شــيفرولية كولــورادو، وهــي ناقلــة 
جنــود خفيفــة ورسيعــة تتســع لتســعة أفــراد، 
ــة 214  ــغ قيم ــذي تبل ــد ال ــن العق ــزء م وكج
ــة  ــاج مركب ــون دوالر، ســتقوم الركــة بإنت ملي
ــش  ــا يف الجي ــدة ودمجه ــاة الجدي ــة املش فرق

وتوفــر الدعــم لهــا.

GM DEFENSE
حلواًل متكاملة من المركبات ووسائل الطاقة

قدمت وسبل التنقل والقيادة الذاتية

الشركة لها تاريخ 
كبير في الصناعات 

الحربية

الرئيــي  املــورد  »اركويــس«  رشكــة  تشــارك 
مــن  للعديــد  والريــك  الفرنــي،  للجيــش 
ــات  ــرق األوســط، يف فعالي ــة ال ــوات مبطق الق
معــرض »آيدكــس 2023« مبجموعــة واســعة 
مــن مضــادات الدبابــات املتطــورة، فضــاً عــن 
ــي  ــات املدرعــة الخفيفــة، والت عــدد مــن املركب

.»VBL«و  »MK3« مقدمتهــا يــأيت يف 
يف  مشــاركتها  خــال  مــن  الركــة  وتهــدف 
املعــرض إىل تعريــف كافــة الــدول املشــاركة 
تنتجهــا  التــي  املنتجــات  واملهتمــن، بحزمــة 
ــدة ألنشــاء  ــرص جدي ــة، والبحــث عــن ف الرك
ــركات  ــز ال ــب تعزي رشاكات اســرتاتيجية، بجان
الحاليــة مــع رشكائهــا الصناعيــن يف منطقــة 

الخليــج.
والواســعة  الكبــري  بخرتهــا  الركــة  وتتميــز 

يف تصنيــع وبنــاء اشــكال متنوعــة للمركبــات 
ــوار 6 × 6«  ــات »جاك ــا مركب املدرعــة مــن بينه
ــع  ــاون م ــا بالتع ــم تطويره ــي ت ــة، والت القتالي
التنقــل  لحلــول   Thales Expert و   Nexter

ــري. ال
كــا تقــدم Arquus مركبــات متنوعــة، ذات 
دفــع رباعــي و6X6 و8X8 والتــي تتناســب 
مــع مختلــف املهــام، باإلضافــة إىل العديــد مــن 
املرتبطــة مبجــاالت  االبتــكارات واالخرتاعــات 
مبــا  واألمتتــة،  املعاريــة  والهندســة  الطاقــة 
يســهم يف تحســن وترسيــع وقــت تشــغيل 

مركباتهــا.
التــي  واألدوات  القــدرة    Arquus ومتتلــك 
ــة مبتكــرة  ــري برامــج تدريبي ــا فرصــة توف متنحه

تعتمــد عــى الواقــع االفــرتايض.

»اركويس« مضادات الدبابات المتطورة
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أعلنــت رشكــة Collins Aerospace عــن أن 
ــن  ــرواوح للطائرت ــا امل ــكارات يف تكنولوجي االبت
أدت   E-2 Hawkeye و   C-130 Hercules
تقليــل  مــع  التشــغييل  األداء  تحســن  إىل 
ــرات  ــة ألســاطيل الطائ ــف الصيان وقــت وتكالي

العســكرية.
املروحــة نظــام  تحديــث  أن   وبينــت 

Collins Aerospace NP2000 يُعــد  مبثابــة 
جــر عبــور إىل املســتقبل، إذ يؤمــن التحديــث 
يوفــر  مــام   C-130 الطائــرة  عمــر  متديــد 
مــا يصــل إىل 50 ٪  مــن تكاليــف الصيانــة 
التشــغيلية املقــدرة لــكل ســاعة طــران، مقارنــة 
بالنظــام القديــم، و 20 ٪ مــن قــوة دفــع إقــاع.

ــر  ــر األول واملدي ــت، املدي ــاالن الي ــال كوين وق
Col-  العــام لركــة أنظمــة املروحــة يف رشكــة
ــامين  ــفرات الث ــل الش lins Aerospace: »بفض
املركبــة ونظــام التحكــم اإللكــروين يف املروحــة، 
يبــدو جليــا للغايــة حــدوث انخفــاض ملحــوظ 
ــة بنحــو 20  ــزازات والضوضــاء الداخلي يف االهت
ــث  أدى  ــادة ،حي ــرة القي ــل قم ــيبل داخ ديس

هــذا االنخفــاض يف االهتــزازات إىل إطالــة عمــر 
ــة  ــن ناحي ــا م ــرات املســاعدة، أم أنظمــة الطائ
االســتعداد التشــغييل، يتيــح التصميــم املعيــاري 
ــة  للمروحــة NP2000 للمشــغلن إمكانيــة إزال
ــران،  ــاء الط ــة أثن ــفرات الفردي ــتبدال الش واس
دون إزالــة نظــام املروحــة بالكامــل، مــام يزيــد 
مــن جاهزيــة الطائــرة، كــام توفــر املروحــة 
تقريبًــا    ٪  55 بنســبة  تحســيًنا   NP2000
يف حيــث املوثوقيــة، مــام يزيــد مــن توفــر 

ــام. ــرات بشــكل ع الطائ
وبــن أنــه بعــد تســجيل أكــرث مــن مليون ســاعة 
طــران، متثــل املروحــة NP2000 حــاً مضمونــا 
ــث   ــرة C-130، حي ــطول الطائ ــث أس يف تحدي
ــرات  ــن طائ ــرة م ــن 45 طائ ــرث م ــت أك خضع
األمريــي  الجــو  لســاح  التابعــة   C-130H
لتحديــث املروحــة NP2000 ويخطــط الســاح 

 C-130H لتعديــل مــا تبقــى مــن أســطولها
خــال العامــن املقبلــن. ويف شــهر أكتوبــر، 
ــن أول  ــة Collins Aerospace ع ــت رشك أعلن
ــرة  ــز أول طائ ــى تجهي ــل ع ــل دويل يحص عمي
ــد  ــن العق ــراز C-130. ويتضم ــن ط ــيلية م تش
املــرم مــع ســاح الجــو التشــييل تحديــث 
طائــرات مــن طــراز C-130H و C-130E و 

.KC-130R
هــذ  تســتطيع  ال  مهمــة  توجــد  »ال  وقــال: 
ــام بهــا، والقامئــة تطــول وتطــول،  ــرة القي الطائ
ــة  ــتخدامات لدرج ــددة االس ــرة متع ــا طائ وإنه
أنهــا أصبحــت الطائــرة املفضلــة عــى مســتوى 

ــامل.” الع
ميكن للزوار واملشاركن  زيارة جناح رشكة 

Collins Aerospace داخل صالة العرض رقم 
03-A20,03-B11

50٪ توفير من تكاليف الصيانة التشغيلية
NP2000 المروحة

تسد الفجوة أمام الجيل القادم من 
الطائرات ذات المحركات التوربينية
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HIGHLY COST-EFFECTIVE 
C-130 MODERNIZATION

A 60-year leap in propeller technology

For the most advanced propeller technology – without purchasing a new 
aircraft – upgrade to Collins NP2000. With eight composite blades and an 
enhanced electronic control system, our NP2000 propeller system offers 
several benefits, including on-wing blade replacement, reduced vibration  
and noise, and increased take-off thrust. Optimize your C-130 with our 
customized upgrade solutions – contact us today.

collinsaerospace.com/NP2000

NP2000 BENEFITS

• Reduce maintenance costs

• Improve performance

• Increase reliability

• Extend the life of the aircraft

© 2023 Collins Aerospace

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)
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Neue Frutiger World Bold, Book, Medium
Objektiv Mk2 Regular
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اســتعرضت رشكة Dassault Aviation منوذجاً 
ــال« تحــت  ــن طــراز »راف ــة م ــرة املقاتل للطائ
عنــوان: »رافــال اإلمــارات« خــال مشــاركتها يف 
ــات اليــوم األول مــن معــريض »آيدكــس  فعالي

ونافدكــس 2023«.
وكانــت وزارة الدفــاع بدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة قــد وقعــت مؤخــراً عقــداً مــع فرنســا 
طائــرة   80 رشاء  الصفقــة  تتضمــن  حيــث 
ــرف  ــي ت ــال« والت ــراز »راف ــن ط ــة م مقاتل
عــى تصنيعهــا رشكــة »داســولت أفيشــن« يك 
ــارايت  ــو اإلم ــاح الج ــطول س ــل أس ــل مح تح
مــن طائــرات »مــراج« باإلضافــة إىل خدمــات 

ــة. ــب والصيان التدري
ــاح رشكــة »داســولت أفيشــن«  واســتعرض جن
النســخة  مواصفــات  آيدكــس  معــرض  يف 
املحدثــة إف 4 مــن طائراتهــا املقاتلــة النفاثــة 
رافــال ذات األدوار املتعــددة، حيــث متثــل 
إىل  كــرى  خطــوة  ون«   4 »إف  الطائــرات 
األمــام يف العديــد مــن املجــاالت الســيام يف 
يف  بالشــبكات  املدعومــة  الحــرب  مجــاالت 

ســاحة املعركــة الرقميــة.
ووفــق رشكــة داســولت أفيشــن فــإن طائــرات 
الرافــال )إف4-(،  ســتكون القــوات الجويــة 
ــا،  ــارج فرنس ــا خ ــتخدم له ــة أول مس اإلماراتي

حيــث إن الطائــرات ســتزود القــوات املســلحة 
اإلماراتيــة بــأداة قــادرة عــى ضــامن الســيادة 
واالســتقال التشــغييل، ويــأيت العقــد عــى 
خلفيــة عاقــات قامئــة عــى الثقــة بــن دولــة 
ــاً،  ــن 45 عام ــرث م ــذ أك ــة من ــارات والرك اإلم
بنيــت عــى عائلــة »مــراج« للمقاتــات، ال 

ــراج 2000-9(. ــيام )م س
وتعتــر رافــال 4 الطائــرة املثــى يف مــا يســمى 
بالحــرب التعاونيــة حيــث تصبــح وضعيــة 
التموضــع ثــايث األبعــاد الجديــدة متاحــة 
يف طائــرات رافــال 4 ولكــن مبســتوى فائــق 
الدقــة ويســمح مبشــاركته مــع باقــي القــوات، 
ــاد  ــايث األبع ــع ث ــذا التموض ــمح ه ــام سيس ك
ــو-  ــو و ج ــو- ج ــة ج ــورة تكتيكي ــاء ص يف بن
أرض بشــكل واضــح متامــاً، الســيام مــع وجــود 
ــة للكشــف الســلبي  حزمــة الحــرب اإللكروني
يف  الــرادارات  إرســال  أنظمــة  جميــع  عــن 
املنطقــة ســواء أكانــت مــن بطاريــات صواريــخ 

ــة. ــرات مقاتل ــن طائ ــو أو م أرض – ج
وتغطــي قــدرات القتــال الحــريب التعــاوين 
ــدف  ــن اله ــد«، تعي ــال 4 واح ــرات »راف لطائ
لوصلــة  جديــدة  وضعيــة  تطويــر  بفضــل 

البيانــات بــن املقاتلــة والصــاروخ حيــث يتــم 
اســتخدامها لتعيــن هــدف طــرف ثالــث، كــام 
 )FMDL( البيانــات اســتخدام وصلــة  يتــم 
مــن قبــل إحــدى املقاتــات لتوفــر تحديثــات 
الهــدف للصــاروخ أو الصواريــخ أثنــاء الطــران 
ــل  ــن أج ــدى م ــة امل ــتباكات طويل ــال االش خ
تتمكــن  حيــث  الصــاروخ  مســار  تحســن 
ــد  ــن أن ترص ــاروخ م ــث يف الص ــة البح أنظم

ــه. ــم مع ــود وتلتح ــدف املقص اله
 )FMDL( البيانــات  وصلــة  تضمــن  كــام 
احتامليــة  الحديثــة  الرافــال  طائــرات  يف 
تتطلــب  لكنهــا  األهــداف  إلصابــة  عاليــة 
ــاه  ــة يف االتج ــل موجه ــة أن تظ ــن املقاتل م
العــام نحــو الهــدف املشــتبك معــه أثنــاء 
إصــدار موجــات كهرومغناطيســية بحيــث 
يتــم الكشــف عنــه، كــام تفتــح الوصلــة مــن 
الثالــث مجــال االحتــامالت مــام  الطــرف 
ــرة واحــدة بإطــاق صــاروخ أو  يســمح لطائ
صواريــخ واالبتعــاد فــوراً عــن طائــرات العدو 
ــن  ــد ع ــاح البعي ــار الجن ــام يســتخدم طي بين
نطــاق التهديــد نظــام  )FMDL( الخــاص بــه 

لاســتهداف.

تستعرض نموذجًا لـ »رافال اإلمارات«
»داسولت أفيشن«

»إف 4 ون« خطوة كبرى إلى األمام 
في العديد من المجاالت
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تعــرض رشكــة Diehl Defense املــورد األبــرز 
تغطــي  التــي  الحديثــة  الدفــاع  ألنظمــة 
ــاروخ  ــس«، الص ــة، يف »آيدك ــافات مختلف مس
GBAD IRIS-T SLM متوســط املــدى، الــذي 
ــرات  ــد الطائ ــة ض ــة للغاي ــة فعال ــر حامي يوف
املعاديــة والطائــرات املروحيــة والصواريــخ 
والطائــرات )اآلليــة( بــدون طيــار ويتكــون 
مــن مكونــات قاذفــة صواريــخ ورادار متعــدد 
 TOC الوظائــف ومركــز عمليــات تكتيــي

 .))tactical operations center
وبينــت الركــة أن الصــاروخ يوفــر النظــام 
الــذي يعمــل حاليًــا يف منطقــة  املعيــاري، 
ــة 360 درجــة للمناطــق  ــة بزاوي ــزاع، الحامي ن
باإلضافــة إىل أهــداف ذات قيمــة عاليــة مثــل 

املــدن ومحطــات الطاقــة واملنصــات البحريــة 
وغرهــا مــن البنيــة التحتيــة الحيويــة، والتــي 
ــطة  ــًدا إىل متوس ــرة ج ــافات قص ــي مس تغط
)40( كــم املســافة واالرتفــاع 20 كــم(، إذ ميكن 
تحديــد عــدة أهــداف يف وقــت واحــد، وهــذا 
يعنــي أن نظــام IRIS-T SLM قــادر عــى 
حاميــة الســكان والبنيــة التحتيــة ملدينــة كبرة 
ــدات  ــايئ ضــد التهدي ــه الوق ــق درع ــن طري ع

ــة جــواً. املحمول
وقامــت رشكــة Diehl Defense حتــى اآلن 
بتســليم الصــاروخ IRIS-T SLM إىل عــدد 

ــاء. ــن العم ــر م كب
Diehl De-  ميكن للزوار  زيارة موقع رشكة

 08-D30 داخل صالة العرض رقم fense

 GBAD IRIS-T SLM
حماية ضد الطائرات المعادية

صاروخ أثبت كفاءة عالية
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العامليــة  الركــة   ،CAE رشكــة  تجــري 
املتخصصــة يف مجــال تكامــل أنظمــة التدريــب 
واملهــام، والتــي تحتفــل بعيدهــا تأسيســها 
ــوي  ــور ق ــع بحض ــبعن وتتمت ــس والس الخام
تجــري حاليــا  األوســط،  الــرق  طويــل يف 
محادثــات يف اإلمــارات الفتتــاح مركــز محــاكاة 

ــي. ــو ظب ــيل يف أب مح
ــس  ــس مجل ــب رئي ــك نائ ــوت تران ــال ثيب وق
ألوروبــا  املنتــدب  والعضــو   CAE إدارة 
والــرق األوســط للشــؤون الدفاعيــة واألمنيــة: 
»إن رشكــة CAE تجــري محادثــات مــع رشكــة 
“تــوازن” حــول تأســيس مركــز للمحــاكاة الذي 
ــه خــال معــرض )آيدكــس  ميكــن اإلعــان عن

ــده«. ــا بع 2023( أو م
ــل  ــة CAE بحضــور طوي ــع رشك ــال: »تتمت وق
ــيام  ــط، ال س ــرق األوس ــة ال ــد يف منطق األم
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وكنــا 
دامئًــا يف الطليعــة يف مجــال نقــل التكنولوجيــا 
واملعرفــة، ويف هــذا الســياق، أجرينــا محادثات 
مــع رشكــة »تــوازن« حــول توطــن االبتــكار«، 
مــر  عــى  متكنــت،  الركــة  »أن  مضيًفــا: 

الســنن، مــن »تدريــب املدربــن«”  مــام مكــن 
تدريــب  مــن  اليــوم  اإلماراتيــن  املواطنــن 

ــاع. ــراد الدف أف
قطاعــات  ثاثــة  يف   CAE رشكــة  وتتواجــد 
واألمــن  والدفــاع  املدنيــة  تضــم  محــددة 
املــدين،  القطــاع  ففــي  الصحيــة.  والرعايــة 
لــدى رشكــة CAE رشاكات قامئــة مــع طــران 
ــي.  ــران أبوظب ــة ط ــاد وهيئ ــارات واالتح اإلم
شــاركت رشكــة  الدفاعــي،  الجانــب  وعــى 
CAE يف تدريــب ســاح البحريــة اإلمــارايت 

لســنوات عديــدة.
وتابــع: عــى مــر الســنن، تحولــت رشكــة 
ــب  ــاكاة والتدري ــزة املح ــع أجه ــن بي CAE م
ــدرات املحــاكاة  ــام باســتخدام ق إىل دعــم امله
لديهــا. نحــن نســميها بيئــة رقميــة واصطناعية 
   digital immersion and الركيــز  شــديدة 
نتصيــد  حيــث   synthetic environment
ــك  ــا يف ذل ــات، مب ــع البيئ ــن جمي ــات م البيان
ــا  ــق توأًم ــي، ونخل ــل االجتامع ــائل التواص وس
ــا digital twin  للحــرب قبــل أن يصبــح  رقميً

ــطًا “. ــرح نش امل

CAE تجري محادثات الفتتاح مركز 
محاكاة في أبوظبي

تحتفل بعيدها تأسيسها الـ 75

ثيبوت 
ترانك
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تعــرض الركــة الركيــة الرائــدة يف مجــال 
أنظمــة الدفــاع الريــة، )Otokar(، »كوبــرا 2« 
)COBRA II(، مركبتهــا العســكرية الشــهرة.
 COBRA ــع ــم تصني ــه ت ــة: إن ــت الرك وقال
II ضمــن مهمــة تصميــم وتصنيــع أنظمــة 
ــا  ــز بأدائه ــث تتمي ــاً، حي ــة عاملي ــة منافس بري
ــامداً عــى  ــم تطويرهــا اعت ــث ت ــوق، حي املتف
 ،COBRA الخــرات املكتســبة مــن منصــة
وبالتــايل فــإن COBRA II تتميــز مبســتويات 
عاليــة مــن الحاميــة وســعة الحمولــة الصافيــة 
عــى  وعــاوة  الداخــيل،  الحجــم  واتســاع 
 COBRA مرونتهــا الفائقــة يف التنقــل، تتميــز
II بقدرتهــا عــى اســتيعاب تســعة أفــراد، 
ــد؛ حيــث تضمــن  ــك الســائق والقائ مبــا يف ذل
حاميــة عاليــة ضــد التهديــدات البالســتية 

ــفة. ــوات الناس ــام والعب واأللغ

عاليــاً  أداًء   COBRA II »تبــدي  وتابعــت: 
يف أصعــب التضاريــس والظــروف املناخيــة، 
ــة، إذ  ــة اختياري ــخة برمائي ــا نس ــر منه وتتواف
تتكيــف بشــكل تــام مــع املهــام املختلفــة 
حســب الحاجــة، وتخضــع الســيارة الختبــارات 
مناخيــة صارمــة وعابــرة للبــاد يف مناطــق 
آالف  ســجلت  وقــد  العــامل،  مــن  مختلفــة 
هــو  مــام  أفضــل  أداًء  وأظهــرت  األميــال 

االختبــارات«. يف  مطلــوب 
وأكــدت أنهــا مفضلــة عــى الــدوام نظــراً 
لتوفرهــا مجموعــة واســعة مــن خيــارات 
تكامــل األســلحة ومعــدات املهــام، ولذلــك 
ــام  ــدود ومه ــة الح ــاح يف حامي ــتخدم بنج تس
الســام،  حفــظ  وبعثــات  الداخــيل  األمــن 
ويتيــح هيكلهــا الهنــديس القابــل للتعديــل 
أفــراد،  كناقلــة  اســتخدامها  إمكانيــة  أيضــاً 
ومنصــة أســلحة ورادار للمراقبــة األرضيــة، 
ــة أو  ــة أو بيولوجي ــتطاع كيميائي ــة اس ومركب
ــادة  ــم قي ــة تحك ــة أو مركب ــعاعية أو نووي إش
وســيارة إســعاف. وهــي موجــودة يف الخدمــة 
بالفعــل لــدى القــوات املســلحة وقــوات األمــن 

ــر.  ــاء التصدي ــن عم ــد م ــة والعدي الركي
ميكن للزوار زيارة Otokar يف منصة العرض 

.07-C09

COBRA II مركبة
أنظمة برية منافسة عالميًا

مستويات عالية 
من الحماية وسعة 

في الحمولة
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الــركات  إحــدى   ،Atech رشكــة  تشــارك 
ــرز  ــدى أب ــة لـــ Embraer Group، إح التابع
الــركات الرازيليــة يف معــرض ومؤمتــر الدفــاع 
ــة  ــا كاف ــرض خراته ــدويل IDEX 2023، بع ال
يف مجــال تقنيــات القيــادة والتحكــم وتكامــل 
القتاليــة  األنظمــة  إىل  باإلضافــة  األنظمــة، 
ــن  ــا م ــم تطويره ــي ت ــاكاة، الت ــزة املح وأجه
القــوات املســلحة  تلبيــة احتياجــات  أجــل 

الرازيليــة.
وقالــت الشــوكة: »إنــه من بــن املنتجــات التي 
ســيتم عرضهــا، ســتقدم مجموعــة مــن األنظمة 
املتخصصــة يف املجــاالت الدفاعيــة واألمنيــة 
 العامــة مثــل عائلــة أنظمــة Arkhe املتكاملــة:

 Arkhe Command & Control
واالتصــاالت  والتحكــم  القيــادة  وأنظمــة 
واملراقبــة  واملعلومــات  اآلليــة  والحواســيب 
املهــام وقتــال  C4ISR((؛   واالســتطاع 

)أنظمــة   Arkhe Mission Combat
املعلومــات وأنظمــة   مدمجــة(؛ 
الســيراين  واألمــن  Arkhe Intelligence؛ 
وأكادمييــة  )اإللكــروين(Arkhe Cyber؛ 

Arkhe )للتعليم واملحاكاة والتدريب(.

ــم  ــادة والتحك ــة القي ــل أنظم ــت: »تعم وتابع
Arkhe Command & Control عــى فــرض 
الســيطرة الازمــة عــى األرايض ومراقبتهــا. مــع 
ــول  ــاط الدخ ــة نق ــن مراقب ــن املمك ــك، م ذل
ــر والجــو والبحــر إىل املنطقــة  ــق ال عــن طري
املحتملــة  التهديــدات  وتحديــد  املعنيــة، 
ــة  ــن أجــل رسع ــادي م ــه التسلســل القي وتنبي
التدخــل، وتتلقــى أنظمــة Arkhe املعلومــات 
مــن أجهــزة استشــعار مختلفــة مثــل رادارات 
ــرات  ــر واألرض والكام ــو والبح ــس والج الطق
ــة  - باإلضافــة إىل مراكــز ومرافــق أخــرى )ثابت

ومتحركــة(، وهــي جــزءا مــن شــبكة اتصــاالت 
إمكانيــة  تتيــح  فهــي  وبالتــايل،  متكاملــة، 
ــادل  ــة إىل تب ــا، باإلضاف ــات وربطه ــث البيان ب
ــد  ــك لتزوي ــراتيجية - كل ذل ــات اإلس املعلوم
قــادة العمليــات بأكمــل ســيناريو تكتيــي 

ــوح«. ــن الوض ــة م ــى درج بأق
الجديــر بالذكــر أن الركــة  تعمــل يف األســواق 
ــة وآســيا، كــام  ــكا الجنوبي ــل أمري ــة، مث الدولي
ــث  ــا، حي ــامل إفريقي ــارزا يف ش ــب دورا ب تلع
قامــت بركيــب نظــام كامــل للمراقبــة الجويــة 
واألرضيــة، والــذي يتضمــن منصــات جويــة 
 )C4I( ومركــز ثابــت للقيــادة والتحكــم ثابــت
  ،)C2( متحركــة  وتحكــم  قيــادة  ومراكــز 
ــاح الرازيــيل  وستشــارك رشكــة Atech يف الجن
 ،09-A18 مــن خــال صالــة العــرض رقــم
التابعــة ل  جنبًــا إىل جنــب مــع الــركات 
 BIDS ”ــن ــاع واألم ــة للدف ــدة الصناعي “القاع
)Industrial Base for Defense and Se-
curity( واملنظمــة الرازيليــة لصناعــات املــواد 

ــة،  ــة واألمني الدفاعي
هذا باإلضافة إىل تواجد الركة يف جناح 

.Embraer 08-B08

Atech
تقنيات القيادة والتحكم وتكامل األنظمة

بخبراتها المتكاملة

 Embraer Group
تقدم حلواًل فريدة 
وكاملة لألنظمة 

الدفاعية 
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 Lockheed Martin يعمــل مهندســو رشكــة
عــى منــح القــوات األمريكيــة وقــوات التحالــف 
قصــب الســبق عــن طريــق تحويــل أكــرث أنظمة 
ــة إىل  ــا القتالي ــت كفاءته ــي أثبت االســتهداف الت

نظــام اتصــاالت وحوســبة محمولــة جــواً.
تقنيــة  تطبيــق  مــع  إنــه  الركــة:  وقالــت 
ــدة، ميكــن  ــات الجدي ــادل املعلوم الاســلي وتب
 Sniper ــدم ــتهداف املتق ــام االس ــح نظ أن يصب
العبًــا   )Advanced Targeting Pod )ATP
رئيســيًا يف القيــادة والتحكــم املشــرك يف جميــع 
املجــاالت، مــع الركيــز عــى تأمــن التبــادل 
ــرات  ــمى بالطائ ــا يُس ــن م ــات ب ــوري للبيان الف
القدميــة املجهــزة بأقــراص ومقاتــات الجيــل 

الخامــس.
تينــا فرازيــر، كبــرة املهندســن يف  وتابعــت 
بواليــة  أورالنــدو  يف   Sniper ATP برنامــج 
ــدا: »نتحــرك برعــة مــن أجــل التكيــف  فلوري
ــث  ــور، حي ــع التط ــاء الري ــب العم ــع طل م
ــت  ــة يف وق ــات االختباري ــدأ الرح ــن أن تب ميك

مبكــر مــن عــام 2023«.
وقالــت: »يعتــر اســتثامر رشكــة لوكهيــد مارتــن 
 Sniper ATP املتقــدم يف نظــام االســتهداف 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن رؤيــة الركــة تجــاه األمــن 
يف القــرن الحــادي والعريــن، والتــي تدعــو إىل 
ــورة  ــبة املتط ــبكات والحوس ــدرات الش ــج ق دم
عــر الطائــرات وأجهــزة االستشــعار وأنظمــة 
التســلح التــي تنتجهــا الركــة. ويتضمــن ذلــك 
ــة  ــتقبلية بالتقني ــة واملس ــة القدمي ــط األنظم رب
التــي تســاهم يف تبــادل املعلومــات برعــة 

.»5G
وأضافــت: »يــأيت تحديــث نظــام االســتهداف 
املتقــدم Sniper أيًضــا اســتجابة لطلــب حلفــاء 
الواليــات املتحــدة الباحثــن عــن حلــول إلبقــاء 
 F-16 املقاتلــة  الطائــرات  مــن  أســاطيلهم 
جاهــزة  األخــرى  الرابــع  الجيــل  ومقاتــات 
وقــادرة يف بيئــة رقميــة معقــدة بشــكل متزايــد، 
ــام  ــن لنظ ــرى، ميك ــات األخ ــب املقات وإىل جان

جــرى  الــذي   Sniper املتقــدم  االســتهداف 
تحديثــه أن يســاهم قريبــا يف تبــادل بيانــات 
االســتهداف واالســتطاع مــع الطائــرات غــر 
أو  األرضيــة  املراقبــة  محطــات  أو  املأهولــة 

الســفن البحريــة أو األقــامر الصناعيــة«.
Snip- برامــج مديــر  روغــرز،  جــون   وقــال 

النظــام كفائتــه  er الخارجيــة: »لقــد أثبــت 
وإنتاجــه«. تحســينه  وســنواصل  القتاليــة، 

ــن  ــة م ــة املتقدم ــرات املقاتل وأضــاف: أن الطائ
الجيــل الرابــع، مثــل F-16، ســتظل يف صفــوف 
الخدمــة يف جميــع أنحــاء العــامل ملــدة 40 عاًمــا 
عــى األقــل. وهــذا مــا يجعلنــا نواصــل عمليــة 
جديــدة  وقــدرات  مواصفــات  عــن  البحــث 
والتغلــب عــى مشــكلة تقــادم الطــرازات. إنهــا 

ــن تتوقــف«. ــة ل عملي
ــر بالذكــر أن نظــام االســتهداف الكهــرو-  الجدي
ضــويئ يؤمــن دقــة االســتهداف واملعلومــات 
جــو  جــو-  للمهــام  واالســتطاع  واملراقبــة 
وجــو- أرض فــوق الــر والبحــر. وأثبــت النظــام 
جدارتــه عــى مــن الطائــرات املقاتلــة املتعــددة 
 Harrier و F-18 و F-16 الجنســيات مــن طــراز

Mirage و   Rafale و   Typhoon و 

 Sniper
كفاءة قتالية لتحقيق األمن في القرن 21

وضع تصور جديد لنظام االستهداف

تطبيق تقنية 
الالسلكي وتبادل 

المعلومات 
الجديدة
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»آيدكــس  يف   )NEXTER( رشكــة  تعــرض 
ــارة عــن  2023« مدرعــة »تيتــوس«، وهــي عب
ــع  ــي للمشــاة، م ــات تكتي ــل وخدم نظــام نق
أحــدث محطــة أســلحة يتــم التحكــم بهــا عــن 
بعــد وهــي ARX25، التــي تتميــز بكفــاءة 
هائلــة للمحطــة، واصابــة للهــدف يف أي وقــت   

ــار. ــل أو نه لي
وقالــت الركــة: »إن مركبــة تيتــوس املصفحــة 
بالكامــل والسداســية الدفــع برهنــت عــى 
خــال  مــن  املعــارك  ســاحات  يف  قوتهــا 
االســتجابة للتهديــدات الامتامثلــة بســهولة 
حركتهــا املرنــة وســامتها والراحــة واملرونــة يف 

االنتشــار«.
وتابعــت: »تــم تصميم ARX25 الســتخدامها 
يف املركبــات املدرعــة مــن األنــواع رباعيــة 
الدفــع، وهــي  األنــواع مثانيــة  الدفــع إىل 
متقــدم  مستشــعرات  رأس  عــى  تحتــوي 
باملراقبــة  يســمح  ونهــاراً  ليــاً  وثابــت 
ــة،  ــى الحرك ــدرة ع ــر الق ــة، ويوف البانورامي
الهــدف.  إصابــة  يف  التميــز  يضمــن  كــام 
ويتــم تعبئتهــا مبــا يصــل إىل 280 طلقــة 
 ARX 25 جاهــزة لإلطــاق، وبالتــايل فــإن

تلبــي جميــع املتطلبــات التشــغيلية للمراقبــة 
والحاميــة واألمــن واملهــام القتاليــة«.

وقالــت: »تضيــف TITUS مــن خــال محطــة 
األســلحة ARX25 مزيــداً مــن القيمــة والقــوة 
الناريــة إىل عــروض Nexter القتاليــة املؤكــدة، 
ــاع  ــة الدف ــة أنظم ــع مجموع ــامىش م ــا يت مب
الخاصــة بهــا؛ مبــا يف ذلــك Leclerc )MBT( و 
VBCI )IFV( و ARAVIS )مركبــات رباعيــة 
ــزة  ــل مي ــث تتمث ــاً(، حي ــة متام ــع محمي الدف
TITUS يف إمكانيــة تزويدهــا مبجموعــة مــن 
ــن  ــا ع ــم فيه ــم التحك محطــات األســلحة ويت
ــم إىل 25  ــار 7.62 م ــن عي ــد )RCWS(، م بُع
مــم، وقــواذف قنابــل عيــار 40 مــم، ملواجهــة 
طائفــة متنوعــة مــن التهديــدات باإلضافــة إىل 

املهــام.
الســابقة،  للمحطــة  خافــاً  أنــه  وبينــت   

ملــم،   20 عيــار  مــن  آيل  مبدفــع  املســلحة 
فــإن النظــام الجديــد يحتــوي عــى مدفــع 
ــة  ــار 25 ملــم، مــع تغذي آيل M811 ثابــت عي
 ،)NEXTER Systems( مزدوجــة مــن رشكــة
ــيل  ــاج التسلس ــد اإلنت ــل قي ــي بالفع ــي ه الت
الثامنيــة  املشــاة  قتــال  مركبــة  يف  ومثبتــة 
الخدمــة  يف  هــي  والتــي   ،  VBCI الدفــع 
ــدى الجيــش الفرنــيس، باإلضافــة إىل املدفــع  ل
ــد  ــاش متح ــع رش ــت مدف ــم تثبي ــيس، ت الرئي
املحــور 7.62 ملــم. تصــل ذخرتــه إىل 300 
خرطوشــة جاهــزة لاســتخدام، مــع نطــاق 
توجيــه االرتفــاع مــن 10- إىل + 60 درجــة، يف 
ــاز دون  ــدور الجه ــث ي ــي، حي املســتوى األفق

ــود. قي
وبينــت أنــه يتــم توجيــه الســاح نحــو الهــدف 
مــن وحــدة تحكــم تعــرض صــورة ثابتــة مــن 
بكامــرا  مــزودة  التصويــب، وهــي  منظــار 
ملونــة، مــردة بكامــرا حراريــة ثنائيــة املجــال 

ــزري. ــد مــدى لي وجهــاز تحدي

CP- يف منصة العرض Nexter  وميكن زيارة
320، بالجناح الفرني

»تيتوس«
نظام نقل وخدمات تكتيكي للمشاة

AAA25 مع محطة أسلحة

مركبة تيتوس 
مصفحة بالكامل 
وسداسية الدفع
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الجيــل  صــاروخ   RAFAEL رشكــة  تعــرض 
ــخ  ــد SPIKE NLOS وصواري الســادس الجدي
التشــغيلية  الفجــوات  لســد   SPIKE ER2
ــدة  ــة مؤك ــة بطريق ــاحة املعرك ــة يف س الحالي
ــاد  ــر أبع ــق تغي ــن طري ــن ع ــة، إذ ميك وفعال
ســاحة املعركــة، ميكــن لهــذه الصواريــخ أن 
االســراتيجي  واالســتخدام  القــوة  تضاعــف 
للطائــرات املروحيــة الهجوميــة مــن خــال 
اعتــامد الدقــة االســتثنائية مــن عــى مســافات 
مواجهــة غــر مســبوقة، مــع القــدرة عــى 
تجنــب املخاطــر الناجمــة عــن حــدوث أرضار 

ــة. جانبي
 SPIKE NLOS وبينــت الركــة أن الصــاروخ
الجديــد يوفــر العديــد مــن القــدرات الهائلــة، 
ــة  ــور برع ــام املتط ــذا النظ ــد ه ــث يس حي
الفجــوة loop بــن  نظــام االستشــعار والرامي، 
تحييــد  إىل  الوقــت  نفــس  يف  يــؤدي  مــام 
املتغــرة  املواجهــة  يف  متعــددة  أهــداف 

ــات  ــح املعلوم ــات BLOS. وتتي ــة ونطاق للعب
التكتيكيــة الفوريــة وتقييــم أرضار املعركــة 
 BDA( Battle Damage Assessment(
ــة يف  ــاء املهم ــدف وإلغ ــل اله ــة تعدي إمكاني
ــن الســيناريوهات  ــة، يف كل م منتصــف الرحل
الهجوميــة والدفاعيــة. وميكــن للنظــام إطــاق 
بحــد  الصاروخيــة  الرشــقات  يف  والتحكــم 
ــو،  ــد، يف الج ــت واح ــخ يف وق ــى 4 صواري أق
ــة واحــدة بواســطة مشــغل واحــد. مــن قاذف
مــن  الصواريــخ  إطــاق  »ميكــن  وقالــت: 
منصــة واحــدة مــع تســليم املهمــة إىل منصــة 
وميكــن  املهمــة،  تنفيــذ  ملواصلــة  أخــرى 
الهــدف عــى  الــذايت  االســتحواذ   تحقيــق 
Autonomous Target Acquisi-

الصــور  بــن  املطابقــة  طريــق  عــن    tion
والصــور  املســتهدفة  للمنطقــة  الجويــة 
الفيديويــة للصــاروخ SPIKE NLOS أثنــاء 
ــى  ــور ع ــاروخ العث ــتطيع الص ــران. ويس الط

ــا  ــة وتحييده ــة القيم ــددة عالي ــداف مح أه
املتقــدم التكتيــي  الــرادار  عــى    بنــاًء 
وقــد   )Advanced Tactical Radar )ATR
تــم متديــد مــدى قــدرات الصــاروخ مــن حيــث 
املــدى وتعديــل خــط النظــر إىل حــوايل 50 
كيلومــرًا مــن طائــرة مروحيــة و 32 كيلومــرًا 

ــن األرض«. م
الصــاروخ  اســتخدام  »يتــم  وأضافــت: 
RA- رشكــة  إنتــاج  مــن   SPIKE NLOS
 FAEL يف الطائــرات املروحيــة الضخمــة مثــل

Apache, Black Hawk, MI 17,  والطائــرات 
الصــاروخ  دمــج  وتــم  البحريــة.  املروحيــة 
ــرات  ــع الطائ ــام م ــر حج SPIKE ER2 األصغ
ــك  ــا يف ذل ــرة، مب ــطة والصغ ــة املتوس املروحي
و   a-129 و   H145M و   Puma و   Tiger
SOCAT )رومانيــا(. ويتيــح االنتشــار الواســع 
والتوافــق  التعــاون  إمكانيــة  للصواريــخ 
والتشــغيل البينــي أمــام كافــة مســتخدمي 
حلــف شــامل األطلــيس )الناتــو( واالتحــاد 

األورويب«.

يمنح الطائرات المروحية الهجومية دقة استثنائية
SPIKE NLOS  الصاروخ

مضاعفة القوة واالستخدام 
االستراتيجي للطائرات المروحية
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تتّســم أنظمــة الطائــرات بدون طيــار )الدرونز( 
برعتهــا وقدرتهــا عــى املنــاورة العاليــة؛ فهــي 
ــا مــن أي  ــدة وميكــن إطاقه ــواع عدي ــأيت بأن ت
مــكان حيــث تشــكل هــذه الطائــرات تهديــًدا 
ال ميكــن التنبــؤ بــه، وال تتبــع أنظمــة الطائــرات 
بــدون طيــار مســار واحــد وهــي متوفــرة 
بســهولة وبكميــات كبــرة وبتكلفــة منخفضــة. 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــة الطائ ــكل أنظم ــام تش ك
التــي تحلــق بشــكل فــردي أو جامعــي تهديــًدا 
ــا للبنيــة التحتيــة الحيويــة، مثــل مصــايف  مقلًق
النفــط واملرافــق الحكوميــة وقواعــد التشــغيل 
واملاعــب  التجاريــة  واملطــارات  املتقدمــة 

ــة. املزدحم
لألنظمــة  املعــزز  النظــام  فــإن  هنــا،  مــن 
املضــادة للطائــرات بــدون طيــار هــو مجموعــة 
ــع  متكاملــة مــن األنظمــة املوثوقــة التــي تتمتّ
بقــدرة محّســنة عــى التكيّــف مــع كافــة 
التهديــدات التــي تنــر شــبكة مــن »العيــون 
مــن  واســعة  مجموعــة  مــع  الســاهرة« 
ــع  ــاف وتتب ــح اكتش ــادة، ويتي ــراءات املض اإلج
طائــرة بــدون طيــار واحــدة أو رسب كامــل 
مــن الطائــرات اتخــاذ الخطــوة الحاســمة – 

االشــتباك بهــا وتحييدهــا. 
ــون  ــة »ريثي ــع رشك ــن صن ــر Coyote م ويعت
لركــة  التابعــة  ديفينــس«  آنــد  ميســلز 
»ريثيــون تكنولوجيــز«، النظــام األكــرث قــدرة يف 
فئتــه، وهــو مســتجيبًا صغــرًا وقابــاً للتعديــل 
عــى  الدفــاع  مــن  فعــااًل  ويوفــر مســتوى 
نطاقــات واســعة ويف حالــة لــزوم االشــتباك 
مــع األهــداف قبــل أن تصبــح قريبــة أو ضمــن 

النطــاق املحــدد إلحــداث األرضار.
وحققــت فــرة االختبــارات الصيفيــة2021- 
Coy- بالنســبة ألنظمــة الهامــة   اإلنجــازات 
ــن إفشــال  ــت Coyote Block 2 م ote. ومتكن
التهديــدات عــى نطاقــات أطــول وبارتفاعــات 
ــس  ــن نف ــتجيبات م ــع املس ــة م ــى باملقارن أع
الفئــة، مــام جعلهــا تحصــل عــى موافقــة 
الجيــش األمريــي للنــر. وباســتخدام أنظمتهــا 
الفرعيــة املحســنة، اســتجابت برعــة وفاعليــة 

ــة  ــن أنظم ــة 3-1 م ــدات املجموع ــر لتهدي أك
ــز. الدرون

التنفيــذي  الرئيــس  دونلســون،  روي  وقــال 
ــرق األوســط وشــامل  ــون ال ــة »ريثي ملجموع
ــن مــن  ــر Coyote نظامــاً متّك ــا«: »يعت أفريقي
تغيــر موازيــن اللعبــة كونــه يعتمــد عــى 
الحلــول املبتكــرة ملواجهــة تهديــدات الدرونــز 
الصغــرة ومنخفضــة التكلفــة بتكلفــة معقولــة. 
يف  ميــزة  توفــر    Coyote نظــام  ســيواصل 
ــرات  ــدات املتطــورة للطائ ــاع ضــد التهدي الدف

ــة«. ــار املعادي ــدون طي ب

 Coyote
نظام مضاد للطائرات بدون طيار

األكثر كفاءة وفعالية في مواجهة الدرونز

مستوى فعااًل 
من الدفاع على 
نطاقات واسعة
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توفــر ســاب، الركة الرائــدة يف مجال الدفــاع 
اإلمــارات،  يف  بفعاليــة  واملتواجــدة  واألمن 
عــى  رائــدة  وحلــول  وخدمــات  منتجــات 
مســتوى العــامل تشــمل الدفــاع العســكري 
ــة  ــرة عريق ــا خ ــي لديه ــدين، والت ــن امل واألم
ــا  ــة، منه ــة والدفاعي ــة املجــاالت األمني يف كاف
ذوات  املتقدمــة  االتصــال  أنظمــة  تطويــر 
ــة  ــز الرك ــث ترك ــددة، حي ــات املتع التطبيق
للعمليــات  مناســبة  حلــول  تقديــم  عــى 
االتصــاالت  أهميــة  وتكمــن  العســكرية، 
ــة  ــرارات رسيع ــاذ ق ــة التخ ــة والفّعال الواضح

والعمــل بدقــة يف املواقــف الحرجــة.
نــت«، أحــد  وبينــت الركــة أن »دبلــوي 
حلــول ســاب الــذي يتــم تطويــره يف اإلمــارات 
االتصــاالت  نظــام  هــو  املتحــدة،  العربيــة 
ــات  ــاص بامله ــل الخ ــل للنق ــة القاب التكتيكي

الحرجــة الــذي يعمــل عــر شــبكة الجيــل 
األمــد  طويــل  التطــور  بتقنيــة  الخامــس 
عــايل  تــرددي  نطــاق  ويوفــر   LTE/5G  –
الســعة يف املناطــق الصعبــة. تــم تصميــم 
النظــام لضــان اســتمرارية االتصــال عــايل 
الرسعــة وتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات 
دبلــوي  ويعــد  الظــريف.  الوعــي  وتعزيــز 
ــوزن  ــف ال ــت نظــام اتصــاالت مدمــج خفي ن
ــري  ــا للمعاي ــة وفًق ــاز باملتان وســهل النقــل ميت
مســتوى  النظــام  يوفــر  كــا  العســكرية. 
عــايل مــن األمــن الســيراين وميكنــه مواجهــة 
ــد  ــة ق ــري متكافئ ــة غ ــدات الكرتوني أي تهدي

يشــكلها املجــال الســيراين.
ــة  ــا إلمكاني ــا متكام ــر ح ــه يوف ــت أن وبين
النقــل والتحريــك الرسيــع والتعديــل بحســب 
شــبكة  يفّعــل  مــا  الجغرافيــة،  املنطقــة 

ــة  ــق النائي ــعة يف املناط ــة الس ــاالت عالي اتص
ــة  ــة التالف ــا، ويعــزز الشــبكات املحلي جغرافًي
ــغيله  ــه وتش ــب تثبيت ــدودة، وال يتطل أو املح
عمليــات تدريــب مكثفــة. وميكــن تعديــل 
النظــام مــن حيــث عــدد املســتخدمن أو مــن 
ــل إىل 6500  ــبكة تص ــري ش ــه لتوف ــة نطاق جه
مســتخدم يف وقــت واحــد يف منطقــة تشــغيل 
منوذجيــة تبلــغ 100 كيلومــرت مربــع لــكل 
وحــدة. ويتيــح النظــام املحادثــات األنيــة 
والبــث املبــارش للفيديــو بدقــة عاليــة والنقــل 

ــات. ــع للبيان الرسي

ميكن للزوار معرفة املزيد عن دبلوي نت 
وغريها من األنظمة التي تستعرضها ساب يف 
آيدكس، ميكنكم زيارة منصة رشكة ساب 07/

.B41

»دبلوي نت«
نظام يعمل عبر شبكة الجيل الخامس

بالتعاون مع مجلس التوازن االقتصادي

»ساب« تقدم حلول مناسبة 
للعمليات العسكرية
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ــة  ــة Rosoboronexport التابع ــت رشك أضاف
 Rostec State Corporation لركــة 
منتجــات عســكرية روســية جديــدة إىل قامئــة 
ــة  ــاق مجموع ــك نط ــعة بذل ــا، موس صادراته
األســلحة واملعــدات العســكرية التــي يتــم 

الرويــج لهــا يف الســوق العامليــة.
عــام  مديــر  ميخيــف،  ألكســاندر  وقــال 
الركــة:»يف عــام 2022 أطلقــت رشكــة )روس 
ــة  ــويق عاملي ــة تس ــبورت( حمل ــورن إكس أوب
ــم  ــداً ت ــكرياً جدي ــاً عس ــر منتج ــة ع لخمس
تطويرهــا وتصنيعهــا يف روســيا، حيــث أعــادت 
الركــة تعبئــة قامئــة الصــادرات الخاصــة بهــا 
مبنتجــات للقــوات الجويــة والقــوات البحريــة 
الجــوي،  الدفــاع  وقــوات  الريــة  والقــوات 
للطائــرات  املضــادة  التدابــر  إىل  باإلضافــة 
بــدون طيــار، حيــث يســهم إطــاق منتجــات 
ــز  ــًر يف تعزي ــد كب ــوق إىل ح ــدة يف الس جدي
ــخ  ــزة التنافســية لألســلحة الروســية، ويرّس املي
ــة، ومــن بــن  ــا يف الســوق العاملي ــة بادن مكان
Or-  املســتجدات التــي طــال انتظارهــا طائــرة

ــار، ووحــدة محطــة  ــدون طي lan-30 UAV ب
ــا  ــم فيه ــم التحك ــي يت ــلحة Ballista الت األس
 ،Chukavin القنــص  وبندقيــة  بعــد،  عــن 
ــدون  ــرات ب ــادة للطائ ــر املض ــة التداب وأنظم
طيــار، واألســلحة الجديــدة تحــت ســطح املــاء، 
ــب،  ــبّهات التدري ــاالت، ومش ــدات االتص ومع

ــة«. ــات املدرع ــيارات واملركب والس
رشكــة »ســتقوم   وقــال: 

املعــدات  بعــرض   Rosoboronexport
تــم  التــي  الجديــدة،  الروســية  واألســلحة 
إصــدار تصاريــح التصديــر لهــا، يف آيدكــس 
2023، وخــال االجتامعــات واملفاوضــات مــع 
الــركاء، وعــى املنصــات الرقميــة رسيعــة 
ــع  ــات م ــة اتفاقي ــت الرك ــد أبرم ــو، وق النم
ــج املشــرك  ــة للروي ــركات املصنع معظــم ال

الخارجيــة«. األســواق  يف  للمنتجــات 
وبــن أن نظــام املركبــات الجويــة غــر املأهولــة 
Or- ــرة ــاً لطائ ــوراً إضافي ــد تط Orlan-30 يع
ــة،  lan-10 UAV، املعروفــة يف الســوق العاملي
قتاليــة  أحــوال  يف  قدراتهــا  أثبتــت  والتــي 
حقيقيــة. وهــذه الطائــرة Orlan-30 مصممــة 

لاســتطاع الجــوي والبحــث والكشــف ومتييــز 
ــت  ــعة تح ــة أو باألش ــاق الرؤي ــياء يف نط األش
ــام،  ــدات للمه ــا مبع ــد تجهيزه ــراء، وعن الحم
األســلحة  ألهــداف  تحديــداً  توفــر  فإنهــا 
الثابتــة  األهــداف  لتدمــر  بدقــة  املوجهــة 

ــاراً. ــاً ونه ــة لي واملتحرك
األســلحة  محطــة  تصميــم  تــم  أنــه  وبــن 
ــا عــن بعــد  ــم التحكــم فيه ــي يت Ballista الت
لتثبيتهــا عــى ناقــات الجنــود املدرعــة، وهــي 
مجهــزة مبدفــع آيل عيــار 30 ملــم، ومدفــع 
ــة  ــم، باإلضاف ــور 7.62 مل ــد املح ــاش متح رش
إىل مدفعــن مــن طــراز ATGM. وتــم تجهيــز 
املحطــة مبصــّوب تهديــف مدمــج مــع كامــرا 
تلفزيونيــة، وتصويــر حــراري، وجهــاز تحديــد 
املــدى بالليــزر قــادر عــى اكتشــاف وتحديــد 

ــاراً.  ــاً ونه األهــداف لي
 Rosoboron يف عــام 2022، أضافــت رشكــة
export تدابــر مضــادة جديــدة للطائــرات 
بــدون طيــار إىل الئحــة صادراتهــا؛ مثــل نظــام 
الحــرب اإللكرونيــة RB-504P-E، الــذي يوفــر 
الطائــرات  الكشــف عــن  كفــاءة عاليــة يف 
ــا،  ــاد اتجاهه ــا وإيج ــار وتحديده ــدون طي ب
ــة  ــط املاح ــى رواب ــويش ع ــن التش ــاً ع فض

ــا. ــة به ــم الخاص والتحك
ــج  ــدأت Rosoboronexport يف الروي ــام ب ك
طورتهــا  التــي  الحديثــة  املحــاكاة  ألجهــزة 
الــركات التابعــة لركــة Rostec لتدريــب 
IL-78MK- طــراز  النقــل  طائــرات  أطقــم 
IL- ــرات النقــل العســكرية طــراز 90A، وطائ

76MD-90A )E(. كذلــك حصلــت الركــة 
عــى فرصــة لتزويــد الــركاء األجانــب بنظــام 
ــة، ونظــام  ــران املدفعي ــد للتحكــم بن آيل جدي
الاســلكية، ونظــام رادار  مراقبــة اإلشــارات 
ــات،  ــة املحمــول عــى املروحي ــة األرضي املراقب
ــة،  ــة K-5350 املــزودة مبقصــورة محمي ومركب
وأجهــزة   ،Podlet-K1KE رادار  ومحطــة 

ــرة. ــلحة صغ ــاالت، وأس اتص

ترّوج لمنتجات عسكرية جديدة
Rosoboronexport

حملة تسويق 
عالمية لخمسة 

عشر منتجًا عسكريًا
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ــة  ــتثامرية لألنظم ــي االس ــة أبوظب ــت رشك أعلن
ــن  ــاء م ــم االنته ــه ت ــن أن ــة »أدايس«، ع الذاتي
كافــة  والتحديــث  التطويــر  أعــامل  كافــة 
»قرموشــة«  طــراز  مــن  الــدرون  للمروحيــة 
اآلن  وهــي  األداء،  عاليــة  الصنــع  اإلماراتيــة 

الطلــب. حســب  لإلنتــاج  جاهــزة 
ــة  ــام كاف ــا أم ــة« إمكاناته ــتعرض »قرموش  وتس
منصــة  يف   »2023 »أيدكــس  ملعــرض  الــزوار 
ــرد  ــم ال ــراً ويت ــاال كب ــث تلقــى إقب ــدج« حي »اي
الــزوار  أســئلة  عــى  الجنــاح  مســؤويل  مــن 
واملهتمــن بهــذا الطــراز املعــد لاســتخدامات 

واملدنيــة. العســكرية 
وقــال محمــد النعيمــي مديــر إدارة الرامــج 
منصــة  تحــت  املنضويــة  »أدايس«  رشكــة  يف 
ــة مــن طــراز »قرموشــة«  ــدج«: »إن املروحي »اي
تشــارك يف معــرض آيدكــس 2023 يف دورتــه 
التطويــر  انتهــت عمليــات  أن  بعــد  الحاليــة 
فيهــا وميكــن التعاقــد عــى تصنيعهــا مــن خــال 
ــارات  ــة اإلم ــن دول ــة م ــات ســواء القادم الطلبي
العربيــة املتحــدة أو مــن دول العــامل«، الفتــاً 
إىل أن املروحيــة تواكــب أحــدث املســتجدات 
ــى  ــادرة ع ــا ق ــيام أنه ــة الس ــات الحديث والتقني
حمــل نحــو 150 كيلوغــرام وقــادرة عى التســير 

ــاعات. ــدة 8 س مل
وأوضــح النعيمــي بــأن  »قرموشــة«  مصنعــة يف 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بنســبة 100% 
وتواكــب توجهــات الركــة يف إطــار التزامهــا 
ــات  ــة احتياج ــف لتلبي ــم والتكي ــور الدائ بالتط
عمائهــا، حيــث تــم مراعــاة أفضــل املواصفــات 
يف  املنافســة  لنــا  تتيــح  بقــدرات  واملصممــة 

ــد. ــد بعي ــوق إىل ح الس
ــة »أدايس«،  ــج يف رشك ــر إدارة الرام ــت مدي ولف
إىل أن قرموشــة ميكــن اســتخدامها يف املراقبــة 
واالســتطاع وميكــن لهــا أن تنقــل يف وقــت واحد 
مجموعــة واســعة مــن الحمــوالت، مبــا يف ذلــك 
جهــاز استشــعار بــرصي كهربــايئ مثبــت لجمــع 
ــات االســتخبارات واالســتطاع واالســتهداف  بيان

ليــاً ونهــاراً. 

وبفضــل محركهــا منخفــض االســتهاك وقــدرات 
ــدون  ــة ب ــة الذاتي ــن واملاح ــعار املتزام االستش
طيــار، توفــر قرموشــة نظامــاً مرنــاً متعــدد 
قــادر عــى مواجهــة أصعــب  االســتخدامات 

القاســية. البيئــات  يف  التحديــات 
توفــر  الازمــة  التطويــرات  إجــراء  وبعــد 
»قرموشــة« قــدرة أكــر عــى التحمــل، وحمولــة 
أكــر، مــع ميــزة الكامــرا املدمجــة عاليــة الدقــة 
لتغطيــة مســاحة أكــر باإلضافــة إىل مرونــة 

مثاليــة يف التشــغيل. 
وتتعــدد اســتخدامات قرموشــه حيــث ميكــن 
اســتخدامها يف املجــاالت العســكرية واملدنيــة 
مثــل عمليــات املراقبــة واالســتطاع كــام ميكــن 
ــة درون »قرموشــة« للكشــف  اســتخدام مروحي
ــة  ــب الغــاز، ومســح البني عــن التــرب يف أنابي

ــاذ.  ــث واإلنق ــات البح ــة، وعملي التحتي

المروحية تواكب 
أحدث المستجدات 
والتقنيات الحديثة

انتهاء أعمال التطوير والتحديث

»قرموشة«
اإلماراتية جاهزة للتصنيع
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ــا  ــم رؤيته ــن تقدي ــد مارت ــة لوكهي ــزم رشك تعت
للحلــول األمنيــة يف القــرن الحــادي والعريــن، 
ــة،  ــدرات املتكامل ــى الق ــاص ع ــز خ ــع تركي م
ــدويل  ــاع ال ــر الدف ــرض ومؤمت ــك خــال مع وذل
)آيدكــس( ومعــرض الدفــاع البحــري )نافدكس(.
أول  )الفريــق  نيكلســون  جــون  وأشــار 
ــد  ــة لوكهي ــذي لرك ــس التنفي ــد(، الرئي متقاع
مارتــن يف الــرق األوســط: »شــّكل معــرض 
ومؤمتــر آيدكــس منصــة رائــدة للوكهيــد مارتــن 
الطــران والدفــاع ككل منــذ عــدة  ولقطــاع 
ــذا  ــعة ه ــاركتنا املوس ــع إىل مش ــود، ونتطل عق
العــام، والتــي ستشــمل حضــوراً مخصصــاً يف 
نافدكــس للمــرة األوىل، وبنــاًء عــى رشاكاتنــا 
ــة ككل،  ــارات واملنطق ــة اإلم ــع دول ــة م العميق
اســتعراض مجموعــة مــن قدراتنــا  يســعدنا 
ــا لبحــث  ــع رشكائن ــل م ــكاراً، والتفاع ــرث ابت األك
أحــدث االتجاهــات والتكنولوجيــا التــي ميكنهــا 
متطلباتهــم  أهــم  تلبيــة  عــى  مســاعدتهم 

الدفاعيــة«.
ــن تحــت شــعار: »رشكاء  ــد مارت وتشــارك لوكهي

ــة  ــوالً مصمم ــرض حل ــار«، وتع ــن واالزده لألم
املتطــورة  األمنيــة  التهديــدات  ملواجهــة 
ــة  ــة والجوي ــاالت، الري ــر كل املج ــتمرار ع باس
ــة  ــف الرك ــام ستكش ــة. ك ــة والفضائي والبحري
 “ VAST ™ “ عــن نظامهــا الغامــر للتجــارب
ألول مــرة يف املنطقــة، والــذي يحــايك املهــام 
مرئيــة  تصــورات  عــر  املجــاالت  متعــددة 
تقدميهــا  األبعــاد ســيجري  تفاعليــة وثاثيــة 

املعــرض. يف  للحارضيــن 
مســاحة  أيضــاً   2023 عــام  دورة  وستشــمل 

التكنولوجيــا  أحــدث  الســتعراض  مخصصــة 
لــدى  اإلماراتيــون  املتدربــون  طورهــا  التــي 
االبتــكار والحلــول األمنيــة يف مدينــة  مركــز 
مصــدر بأبوظبــي، أكمــل حتــى اآلن مئــات 
الطــاب اإلماراتيــون تدريبــات متخصصــة يف 
املركــز ضمــن مجــاالت تضــم الروبوتــات والذكاء 
بالشــبكات  املتصلــة  واألنظمــة  االصطناعــي 
ومتاريــن النمذجــة واملحــاكاة، مــام خلــق فــرص 
عمــل ملــن يحققــون أفضــل أداء ضمــن لوكهيــد 
مارتــن وغرهــا مــن الجهــات الدفاعيــة الرائــدة 

يف دولــة اإلمــارات.
الــرق  مبنطقــة  ملتزمــة  وبصفتهــا رشيكــة 
عقــود،  خمســة  يفــوق  مــا  منــذ  األوســط 
ــدرات  ــاء الق ــى بن ــن ع ــد مارت ــاعدت لوكهي س
الســيادية عــر الــراكات الصناعيــة ومبــادرات 
تنميــة رأس املــال البري يف اإلمــارات وخارجها. 
ــى اليــوم حضــور الركــة مجــال األنظمــة  تخطّ
الدفاعيــة، حيــث تقــّدم منتجــات وخدمــات 
متنوعــة، ودعــم تقنــي، وخــرات تعليميــة تعزز 
ــة.  ــة الوطني ــدرات الدفاعي ــاق الق ــع نط وتوّس

»لوكهيد مارتن« شركاء لألمن واالزدهار
تلقي الضوء على القدرات األمنية العصرية

تشــارك رشكــة جــدارة للمعــدات واألنظمــة 
عســكرية  صناعــات  -رشكــة  الدفاعيــة 
أردنيــة- يف معــرض »ايدكــس«، بعــرض قصة 
نجاحهــا يف نقــل التكنولوجيا وبنــاء القدرات 
يف  تحققــت  والتــي  املحليــة  الصناعيــة 
توفــري الركــة ملنتجــات معقــدة ومتطــورة، 
العامليــة،  الســوق  يف  حصتهــا  وتوســيع 
واكتســاب ثقــة العمــاء ورشكاء األعــال 

ــواء. ــد س ــى ح ع
ــل  ــج متسلس ــة أن  أول منت ــت الرك وبين
حقــق تقديــراً وشــهرة عامليــة للركــة هــو 
ــاب«،  ــة »نش ــل اليدوي ــة القناب ــام قاذف نظ
ــة  ــش األردين يف الخدم ــه الجي ــذي وضع ال
أوالً، ثــم نجــح يف الســوق الخارجيــة، حيــث 
اعتمــدت الركــة عليــه يف تطويــر النظامــن 
بعــد  عــن  فيهــا  التحكــم  يتــم  التــي 

QUAD-1 األريض و QUAD-2 املحمــول 
عــى آليــة، وكاهــا مجهــز بأربــع قــواذف 
ــخ  ــاق صواري ــدرات إط ــة وق ــل يدوي قناب

ــورة. متط
أجهــزة  بإنتــاج  قامــت  أنهــا   وأكــدت 
التصويــب والتهديــف واملناظــري النهاريــة 
1IP81 و GS-2R مــع مقــدرة مــدى ليزرية 
ومناظــري  امليكانيكيــة  واملســددات   LRF
 NV / A-2 و NV / A-1 الرؤيــة الليليــة
وتكنولوجيــا  إنتــاج  تقنيــات  وإدخــال   ،

األردن. إىل  اإللكرتونيــة  البرصيــات 
النظــام  تجميــع  يف   JADARA وبــدأت 
ــام 2013  ــات RPG-32 يف ع ــاد للدباب املض
مبــدى أقــى يبلــغ 350 مــرتاً، وشــاركت 
 .RPG-32 ــة لنظــام ــر نظــام الرؤي يف تطوي
ــاق  ــة إط ــت منظوم ــام 2019، أنتج ويف ع

صواريــخ مضــادة للدبابــات متوســطة املدى 
املوجهــة   ،JADARA-Terminator نــوع 
ــغ 2.5 كــم. كــا  ــزر، مبــدى أقــى يبل باللي
تــم تطويــر أنظمــة  يتــم التحكــم بهــا عــن 
ــخ  ــام صواري ــدة نظ ــى قاع ــة ع ــد مبني بع
ــة  ــي أنظم »JADARA-Terminator« وه
محمولــة: Twin Jadara-Terminator  و  
Quad Jadara-  Terminator. كــا تنتــج 
جــدارا أيضــاً البندقيــة القناصــة J-9 مــن 
ــث  ــق البح ــوم فري ــاص. ويق ــا الخ تجميعه
ــاد  ــام مض ــر نظ ــدارا بتطوي ــر يف ج والتطوي
للدبابــات RPG جديــد، قــادر عــى تحقيــق 
ونظــام  مــرتاً،   350 مــن  أبعــد  مديــات 
ATGM جديــد مبــدى أقــى يبلــغ 3.5 كم.
وبينــت أن االحــرتاف واملهنيــة يــؤدي إىل 

ــة. ــز باملهني ــدارا تتمي ــاح وج النج

JADARA مزود موثوق لألنظمة الدفاعية
تعرض قصة نجاحها

جون 
ــون نيكلس
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 MBDA ــة ــخ األوروبي ــة الصواري قدمــت رشك
خــال جناحهــا املشــاركة يف معــرض »آيدكــس 
ــاع  ــة الدف ــن أنظم ــة م ــة متكامل 2023« حزم
الــري والجــوي والبحــري، تضمنــت عــرض 
مختلفــة  عســكري  منتــج   45 مــن  أكــرث 

االســتخدامات.
ــر الركــة  وأفــاد باتريــك هاجــر، نائــب املدي
ملنطقــة الــرق األوســط، بــأن الركــة تعكــف 
ــذ مــروع طموحــة يهــدف  ــاً عــى تنفي حالي
أنظمــة  مــن  مجموعــات   10 تطويــر  إىل 
والهجوميــة،  الدفاعيــة  واألنظمــة  األســلحة 
ومنظومــة »ســايك ورديــن« املضــادة للطائــرات 

ــد«. ــن بع ــرة »ع املس
وقــال : »إن رشكــة MBDA األوروبيــة، تعتــر 
الاعــب األورويب، االهــم يف مجــال األســلحة 
املتطــورة، حيــث متتلــك خــرة وتكنولوجيــا 
ــة  ــدرة الازم ــاءة والق ــا الكف ــورة منحته متط
لصناعــة واتقــان جميــع التقنيــات الازمــة 
لتطويــر هــذه املفاهيــم، وسلســلة مهامهــا 
مركبــات خفيــة  كانــت  ســواء  العســكرية، 
ــة، أو صواريــخ متطــورة«، مشــراً إىل أن  وثقيل
الركــة التــي تتخــذ مــن فرنســا مقــراً لهــا، تــم 
تأسيســها يف ســبعينيات القــارن املــايض، وهــي 
عبــارة عــن تحالــف بــن مجموعــة مــن الــدول 
األوروبيــة، تشــمل كل مــن اململكــة املتحــدة، 

ــا. ــبانيا وفرنس ــا واس وإيطالي
ولفــت إىل أن الركــة تعــرض هــذا العــام، 
أنظمــة دفــاع متكاملــة، مجهــزة بصواريــخ 
متطــورة، صممــت خصيصــا ملهــام الدفــاع 
املضــاد للصواريــخ الباليســتية العابــرة للقارات، 
بــأن صواريــخ  الوقــت نفســه،  موضحــاً يف 
ــتخدام  ــا، باس ــرى تصميمه ــوي ج ــاع الج الدف
أنظمــة  تقنيــات  اليــه  توصلــت  مــا  آخــر 
الدفــاع الجــوي األوروبيــة للــرد املتكامــل ضــد 
التهديــد املتوقــع، معتمــدة عــى دعــم شــبكة 
ــي قدمــت  ــة الت واســعة مــن األنظمــة الثانوي
خيــارات واســعة، مرنــة وقويــة مــن الــرادارات 
ــه. ــادة والتوجي ــام القي ــة مله ــدات الازم واملع
وأشــار إىل أن الركــة عكفــت طــوال الســنوات 

املــايض عــى إدخــال تعديــات وتوســعات 
عديــدة يف مجــاالت أعاملهــا املرتبطــة بصناعــة 
ــع  ــح مصان ــت فت ــكرية، تضمن ــلحة العس األس
وأفــرع يف معظــم الــدول األوروبيــة، ورفــع 
ــا ليصــل إىل أكــرث  ــن فيه ــادة عــدد العامل وزي
مــن 30 ألــف موظــف مــع نهايــة العــام 

املــايض 2022.
واكــد أن الركــة متتلــك عاقــات قويــة خــارج 
ــتمل  ــة، تش ــدول األوروبي ــة ال ــاق مجموع نط
عاقــات تعــاون ورشاكــة مــع دول مجلــس 
ــارات  ــة اإلم ــا دول ــا فيه ــاون الخليجــي مب التع
العربيــة املتحــدة، الفتــاً يف الوقــت نفســه بــأن 
اإلمــارات مــن أول الــدول الخليجــي التــي 

ــة. ــع الرك ــت م تعامل

MBDA
45 منتجًا عسكريًا مختلفة االستخدامات

أنظمة الدفاع البري والجوي والبحري

دعم شبكة واسعة 
من األنظمة 

الثانوية

باتريك 
هاجري
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ــن  ــال يف النســخة 16 م ــة ناف تشــارك مجموع
معــرض ومؤمتــر الدفــاع الــدويل )آيدكــس( 

ــري(. ــاع البح ــرض الدف ــس )مع ونافدك
وقالــت الركــة: »يشــكل معرضــا آيدكــس 
مجموعــة  رشكاء  للقــاء  فرصــة  ونافدكــس 
ــية  ــراف الرئيس ــال )Naval Group( واألط ناف
يف املنطقــة حيــث تتمتــع مجموعــة نافــال 
بتاريــخ طويــل مــن التعــاون مــع القــوات 
ــت  ــد قام ــة، وق ــة يف املنطق ــة املختلف البحري
ــدار  ــى م ــة ع ــة وموثوق ــات متين ــاء عاق ببن

الثاثــن عاًمــا املاضيــة«.
وتابعــت: »تتواجــد مجموعــة نافــال يف اململكة 
ــة تابعــة  ــة الســعودية مــن خــال رشك العربي
لهــا تقــوم بتنفيــذ عقــود خدمــات للقــوى 
ــرى  ــة أخ ــة تابع ــاح رشك ــم افتت ــة، وت البحري
الدعــم  لتقديــم   2018 عــام  يف  مــرص  يف 
الــذي يشــمل 2  الخدمــة لألســطول  أثنــاء 
ــة  ــن فئ ــر م ــرات الهليكوب ــط طائ ــن مهاب م
ميســرال وفرقاطــة فريــم )FREMM( و 4 
.»)Gowind( طــرّادات مــن طــراز غوينــد

املعرفــة  نقــل  خــال  مــن  أنــه  ووبينــت 
والبحــوث املشــركة، تهــدف املجموعــة إىل 

العمــل مــع رشكائهــا اإلماراتيــن لخلــق فــرص 
لتنميــة املهــارات والتأهيــل العــايل للمواطنــن 
ــذات يف  اإلماراتيــن لتحقيــق االعتــامد عــى ال
الدولــة تدريجيــاً، وبهــذا الخصــوص، ومنــذ 
إنشــائها يف عــام 2019، تشــارك مجموعة نافال 
ــن  ــي تتكــون م ــوازن الت ــس ت ــادرة مجل يف مب
برنامــج تدريــب داخــيل يُعــرف باســم برنامــج 
التريــع العاملــي اإلمــارايت )E-GAP(، حيــث 
اإلماراتيــن  الشــباب  الرنامــج  هــذا  ميّكــن 
ــال  ــة ناف ــع مجموع ــب م ــة التدري ــن متابع م
التعليــم  تلقيهــم  يتــم  الوقــت  نفــس  ويف 
ــا، مــن  ــل بعــض مــن خرائن واإلرشاف مــن قب
ــارات الطــاب  ــر مه أجــل املســاهمة يف تطوي
اإلماراتيــن الشــباب لتمكينهــم مــن دعــم 
الســنوات  يف  الدفاعيــة  الدولــة  احتياجــات 

ــة. القادم
باحتياجــات  نافــال  مجموعــة  تهتــم  كــام 
البحريــة اإلماراتيــة مــن حيــث التدريــب وهي 
ــذه  ــع ه ــف م ــول تتكي ــر حل ــزة لتطوي جاه
االحتياجــات. كــام أن وجــود مجموعــة نافــال 
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســيمّكن 

تطويــر تقنيــات مبتكــرة لخدمــة االحتياجــات 
التشــغيلية للبحريــة وخفــر الســواحل، وميكــن 
ــواق  ــو أس ــات نح ــذه املنتج ــه ه ــا توجي أيًض
التصديــر وســتؤثر املنافــع االقتصاديــة بشــكل 
إيجــايب عــى القاعــدة الصناعيــة والتكنولوجيــة 
واألســواق  الوطنيــة   )DITB( الدفاعيــة 
ــتخدم  ــن املس ــا م ــمح قربن ــة. وسيس اإلقليمي
النهــايئ بتوفــر تفاعــل وكفــاءة أعــى لخدمــات 

ــاء. العم
ــة  ــا الطويل ــى خرته ــاًء ع ــه بن ــت: »إن  وقال
البحريــة  دعــم  يف  عامــاً   400 تبلــغ  التــي 
ــك  ــال الري ــة ناف ــر مجموع ــية، تعت الفرنس
الدوليــة.  األســاطيل  للعديــد مــن  املفضــل 
وســتعرض مجموعــة نافــال أحــدث االبتــكارات 
ــة  ــوات البحري ــة الق ــا لخدم ــم إنتاجه ــي ت الت
الحديثــة يف جناحهــا يف آيدكــس ونافدكــس، 
مــام يــدل عــى قدراتهــا كركــة رائــدة يف 
للحلــول  مجــال التكامــل البحــري اســتناداً 
ــة إدارة  ــل فرقاط ــة مث ــة التقني ــة عالي البحري
ــد  ــرادات غوين ــارا، وط ــات بيله ــال واألزم القت

أو نظــام ســيتيس إلدارة القتــال«. 

Naval Group
عالقات موثوقة في 30 عامًا

بتاريخ طويل من التعاون

عرض أحدث التقنيات لخدمة القوى 
البحرية العالمية
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وقــع مجلــس التــوازن عــى هامــش اليــوم 
ــد  ــس 2023( املنعق ــرض )آيدك ــن مع األول م
وزارة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  أبوظبــي،  يف 
الدفـــاع املرصيــة، ممثلــة يف هيئــة تســليح 
ــاون  ــز التع ــوات املســلحة، ســعياً إىل تعزي الق
ــر  ــاالت تطوي ــقيقن يف مج ــن الش ــن البلدي ب

الدفاعيــة واألمنيــة. الصناعــات 
وقَّــع املذكــرة طــارق عبــد الرحيــم الحوســني، 
األمــن العــام ملجلــس التــوازن، واللــواء أســامة 
للتســليح،  الدفــاع  وزيــر  مســاعد  عــزت، 
بحضــور الفريــق أســامة أحمــد عســكر، رئيــس 
املرصيــة،  املســلحة  القــوات  حــرب  أركان 

ــن. ــن الجانب ــؤولن م ــن املس ــدد م وع
أوجــه  كافــة  تقديــم  إىل  املذكــرة  وتهــدف 
الدعــم بــن الجانبــن مبــا يحقــق التكامــل 
يف تطويــر الصناعــات الدفاعيـــــة واألمنيــة 
وتعزيــز التعــاون العســكري بــن البلديــن 

الشــقيقن.
تعزيــز  عــى  املذكــرة  بنــود  أبــرز  وتنــص 
ودعــم  الشــقيقن  البلديــن  بــن  التعــاون 
الدفاعيــة،  الصناعــات  تطويــر  اســراتيجية 
املشــرك  التعــاون  وآليــات  فــرص  وبحــث 

بينهــام يف مجــال الصناعــات الدفاعيــة واألمنية 
مبــا يحقــق املصالــح املشــركة ويعــود بالنفــع 

عــى البلديــن.
وقــال طــارق عبــد الرحيــم الحوســني، األمــن 
العــام ملجلــس التــوازن: »إن مذكــرة التفاهــم 
لتعزيــز  الحثيثــة  الجهــود  إطــار  يف  تــأيت 
التعــاون االســراتيجي بــن دولــة اإلمــارات 
ــة  ــة مــرص العربي ــة املتحــدة وجمهوري العربي
ــل  ــم املتواص ــديدة والدع ــرؤى الس ــل ال يف ظ

لقيــادة البلديــن الشــقيقن«.

وأضــاف: »إن مذكــرة التفاهــم ترمــي لتأســيس 
الدفــاع  مجــال  يف  قويــة  صناعيــة  روابــط 
ــاً،  ــل مع ــاً للعم ــاراً عملي ــر إط ــن، وتوف واألم
ــح  وبحــث آفــاق التعــاون عــى أســاس املصال

ــن«.  ــكا البلدي ــركة ل املش
ــكر،  ــامة عس ــق أس ــال الفري ــه، ق ــن جانب م
املســلحة:  القــوات  حــرب  أركان  رئيــس 
»تــأيت مذكــرة التفاهــم يف مجــال الصناعــات 
الدفاعيــة بــن مجلــس التــوازن اإلمــارايت 
املســلحة  للقــوات  التســليح  وهيئــة 
ــاون يف  ــر التع ــع أط ــار دف ــة، يف إط املرصي
ــع العســكري والدعــم الفنــي  مجــال التصني
بــن البلديــن الشــقيقن؛ تنفيــذاً لتوجيهــات 
الشــقيقن  للبلديــن  السياســية  القيــادة 
واالرتقــاء بالعاقــات الدفاعيــة إىل أعــى 
املناســبة،  الظــروف  وتهيئــة  مســتوياتها 
لتعزيــز التعــاون يف كافــة املجــاالت عــن 
بــن  الوثيــق  طريــق االندمــاج والرابــط 
اإلمكانيــات  كافــة  وباســتغال  الجانبــن 
والتكنولوجيــة  التصنيعيــة  والقــدرات 
التكامــل يف  لتحقيــق  بالبلديــن  املتوفــرة 

الدفاعيــة«. الصناعــات  مجــال 

 مجلس التوازن وهيئة التسليح
يتبادالن مذكرة تفاهم

في مجال الصناعات الدفاعيـــة

تقديم أوجه الدعم 
بين الجانبين بما 

يحقق التكامل 
في تطوير 

الصناعات
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جولــدن  »انرناشــيونال  مجموعــة  تشــارك 
جــروب - آي جــي جــي« اإلماراتيــة يف معــرض 
انطلقــت  الــذي   ،2023 ونافدكــس  آيدكــس 
فعالياتــه أمــس يف مركــز أبوظبــي الوطنــي 
املجموعــة  جنــاح  يضــم  حيــث  للمعــارض، 
الــركات  تحــت مظلتــه عــدد كبــر مــن  
املتخصصــة يف الصناعــات الدفاعيــة واألمنيــة 
والتكنولوجيــة عــى مســاحة تفــوق  1500 مــراً 

ــاً.  مربع
الرئيــس  الكعبــي  ســيف  فاضــل  وأكــد 
التنفيــذي، أهميــة املشــاركات الوطنيــة يف هــذا 
الحــدث الــدويل، معربــاً عــن اعتــزازه بالتطــور 
الــذي حققتــه الصناعــات الدفاعيــة اإلماراتيــة.

يعــرض  املجموعــة  جنــاح  أن  إىل  وأشــار   
ــدم  ــددة تق ــن دول متع ــركات م ــرات ال لع
ــع  ــا  والتصني ــات يف التكنولوجي ــدث املنتج أح
صناعــة  وتقنيــات  واملدرعــات  العســكري 
الدفــاع ومســتلزمات الجيــوش الريــة والجويــة  

وقــوات األمــن والرطــة.
)انرناشــيونال  مجموعــة  »تتميــز  وأضــاف: 
ــدن جــروب( بكونهــا يف طليعــة الــركات  جول
اإلماراتيــة املتخصصــة يف هــذا املجــال  ورشيــك 
ــة مــن   ــوات املســلحة يف الدول اســراتيجي  للق
خــال تقديــم الحلــول العســكرية والصناعــات 
ــا«. ــاالت والتكنولوجي ــول اإلتص ــة وحل الدفاعي

 إىل ذلــك، اســتقبل جنــاح إنرناشــيونال جولــدن 
ــن  ــدد  م ــرض ع ــوم األول للمع ــروب يف الي ج
والقيــادات  الرســمية  والوفــود  الشــخصيات 
فاضــل  مــن  اســتمعوا  الذيــن  العســكرية 
ســيف الكعبــي إىل رشح  مفصــل عــن أحــدث 
واملدرعــات  األســلحة  مجــال  يف  املنتجــات 
الثقيلــة  واملعــدات  املســرة  والطائــرات 

الجنــاح. يف  املعروضــة  والخفيفــة 

»أي جي جي« 
شريك للقوات المسلحة في الصناعات 

الدفاعية والتكنولوجيا

عرض لعشرات الشركات من دول متعددة

 فاضل الكعبي: 
»انترناشيونال جولدن جروب« في طليعة 

الشركات اإلماراتية المتخصصة
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