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قــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اللــه« 
بجولــة يف معــرض ومؤمتــر الدفــاع الــدويل 

»آيدكــس 2023« يف دورتــه الــــ  16.
وزار ســموه -يرافقــه ســمو الشــيخ منصــور بن 
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر ديــوان الرئاســة- عــدداً مــن أجنحــة 
الوطنيــة  والجهــات  الــركات  ومنصــات 
ــل  ــا توص ــدث م ــرض أح ــي تع ــة والت والدولي
إليــه قطــاع الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية 

ــورة. ــات متط ــة وآلي ــا وأنظم ــن تكنولوجي م
ــاركات  ــة ومش ــموه أجنح ــة س ــملت جول وش
دولــة اإلمــارات واململكــة العربيــة الســعودية 
ومــر وروســيا والصــن إضافــة إىل فرنســا 
األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات  ورصبيــا 

كوريــا. وجمهوريــة 
وتعــرف ســموه مــن ممثــي الــدول والــركات 
عــى معروضــات أجنحتهــم وأهــم ابتكاراتهــم 
والعســكري  الدفاعــي  التصنيــع  مــن 
وإنتاجاتهــم مــن أنظمــة تكنولوجيــة دفاعيــة 
إليــه  توصلــت  مــا  آخــر  تجســد  متطــورة 
الــركات الوطنيــة والعامليــة يف هــذا املجــال.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
الــــ 16 مــن  الــدورة  زايــد آل نهيــان: »إن 
معــرض ومؤمتــر الدفــاع الــدويل »آيدكــس 
النطــاق    30 الـــ  الذكــرى  توافــق   ،»2023
ــام 1993«. ــس« ع ــن »آيدك ــخة األوىل م النس
 وأضــاف ســموه: »إن اســتمرار تنظيم »معرض 
آيدكــس« عــى مــدى ثاثــة عقــود، يؤكــد 
إمكانيــات الدولــة ونجــاح نهجهــا القائــم عــى 
ــامل  ــع الع ــاون م ــل والتع ــور التواص ــاء جس بن
التقــدم  مــن  االســتفادة  تعميــم  ســبيل  يف 
الســام  تحقيــق  يف  الدفاعــي  التكنولوجــي 

واالســتقرار ومســتقبل أفضــل للبريــة«.
وأعــرب ســموه عــن شــكره ملنظمــي املعــرض 
التــي  والــركاء وتقديــره لجميــع الجهــود 
ــابقة  ــرض الس ــخ املع ــاح كل نس ــت إلنج بذل

ــام. ــد ع ــاً بع ــوره عام وتط
ورحــب صاحــب الســمو رئيــس الدولــة خــال 

رئيس الدولة: 
 »آيدكس« يبنى جسور التواصل والتعاون مع العالم

زار المعرض والتقى عددًا من رؤساء الوفود المشاركة
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والجهــات  باملشــاركن  املعــرض  يف  جولتــه 
العارضــة والــدول والــركات العامليــة، مؤكــداً 
ممثــي  بــن  والتعــاون  التواصــل  أهميــة 
مؤسســات الدفــاع والــركات والحكومــات 
وتعزيــز  التعــاون  ســبل  أفضــل  إليجــاد 

للــدول املختلفــة. الدفاعيــة  القــدرات 
ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــى صاح ــا التق ك
ــه  ــة »حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
اللــه« خــال الجولــة.. عــدداً مــن رؤســاء 
ــدورة الــــ  ــاركن يف ال ــوف املش ــود والضي الوف

16 مــن املعــرض.
ــدد  ــده يف ع ــى ح ــموه ــــ كاً ع ــى س والتق
مــن املنصــات املشــاركة ــــ فخامــة ألكســندر 
ــايل  ــة ومع ــا الصديق ــس رصبي ــيتش رئي فوتش
ــس  ــب رئي ــاح نائ ــد الصب ــال الخال ــيخ ط الش
الــوزراء وزيــر الداخليــة والدفــاع يف دولــة 
الكويــت الشــقيقة وإيريــك ترابيــري رئيــس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لركــة 
»داســو« ونيــل بلــو رئيــس مجلــس اإلدارة 
الرئيــس التنفيــذي لركــة جــرال أتوميكــس .

وتطرقــت اللقــاءات إىل مشــاركات بلدانهــم 
ــاع  ــه قط ــل إلي ــا توص ــه وم ــا تعرض ــرز م وأب
الصناعــات الدفاعيــة مــن تكنولوجيــا وأنظمــة 
ــة الفــرص  ــب أهمي متطــورة يف بلدانهــم بجان
التــي يقدمهــا »آيدكــس« لتبــادل الخــرات 
ــن  ــد م ــول العدي ــاركن ح ــن املش ــرؤى ب وال
مبجــال  املتعلقــة  واملوضوعــات  القضايــا 
التصنيــع الدفاعــي وتقنياتــه وتوفــريه الفــرص 
لعقــد رشاكات بــن كريــات الــركات العامليــة 

املتخصصــة يف القطــاع.
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دشــن ســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل 
ــد  ــة زاي ــاء مؤسس ــس أمن ــس مجل ــان رئي نهي
الخرييــة  لألعــال  نهيــان  آل  ســلطان  بــن 
الــذي يعــد  الــزورق »مظفــر«  واإلنســانية 
ــذار  ــم اإلن ــة يف تقدي ــدات الرئيس ــد الوح أح
البحــري  األمــن  عمليــات  وتنفيــذ  املبكــر 
الســواحل وذلــك ضمــن  ملجموعــة حــرس 
فعاليــات الــدورة الســابعة ملعــرض الدفــاع 
البحــري »نافدكــس 2023« الــذي يعقــد يف 
مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض تزامنــا مــع 
ــس 2023« يف  ــدويل »آيدك ــاع ال ــرض الدف مع

ــه الــــ/ 16 /. دورت
ــغ  ــذي يبل ــزورق ال ــة يف ال ــام ســموه بجول وق
ــا  ــه  50.1 مــر وعرضــه ) 9.41 مــر( في طول
تصــل رسعتــه القصــوى 23 عقــدة بحريــة 
ــا املســاعدة  ــام منه ــد مــن امله ــوم بالعدي ويق
يف عمليــات البحــث واإلنقــاذ وتأمــن ســواحل 
عــن  واإلبــاغ  الحيويــة  ومنشــآتها  الدولــة 

ــام. ــن امله ــا م ــة وغريه ــر البحري املخاط
واســتمع ســموه لــرح حــول أهــم مواصفــات 
زورق املــرور » مظفــر« وأحــدث األنظمــة 

ــا. ــاز به ــي ميت ــة الت ــات الذكي والتقني
ــره  ــن فخ ــبة ع ــذه املناس ــموه به ــرب س وأع
ــاء  ــاءة أبن ــزازه بكف ــة واعت ــات الوطني بالصناع
واملتخصصــة  املؤهلــة  وكوادرهــا  اإلمــارات 
مشــيداً مبســتوى التطــور والتقــدم اللذيــن 

الدفاعيــة  الصناعــات  تحقيقهــا  تواصــل 
خاصــة والــذي يتوافــق مــع رؤيــة قيــادة 
الوطنيــة  اإلمكانيــات  بنــاء  تجــاه  الدولــة 
وتنويــع االقتصــاد الوطنــي وتعزيــزه بصناعــات 

متطــورة تغطــي جميــع القطاعــات.

نهيان بن زايد: فخورون بكفاءتنا الوطنية
دشن الزورق »مظفر«
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سيف بن زايد: آيدكس في الصدارة العالمية
تفقد المعرض واطلع على أقسامه

زار الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل 
ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ نهي
ــس  ــدويل »آيدك ــاع ال ــرض الدف ــة، مع الداخلي
املقــام  عــرة  السادســة  دورتــه  2023« يف 

حاليــاً يف أرض املعــارض بأبوظبــي.
ــة  ــر«: »بفضــل الرؤي ــال ســموه عــر »توي وق
االســتثنائية لســيدي الشــيخ محمــد بــن زايــد، 
أصبــح معرضــا آيدكــس ونافدكــس2023 يف 
صــدارة املنصــات العامليــة لعــرض أحــدث 
الدفاعيــة  والتكنولوجيــات  املنظومــات 
القــوي  الحضــور  يؤكــد  فيــا  واألمنيــة، 
ــركات  ــات ال ــن كري ــة ب ــركات اإلماراتي لل
بقطــاع  الوطنــي  التميــز  مســرية  العامليــة 

املبتكــرة«. الدفاعيــة  الصناعــات 
ــة  وتفقــد ســموه عــدداً مــن األجنحــة الوطني
ــل  ــا توص ــدث م ــرض أح ــي تع ــة، الت والدولي
مــن  الدفاعيــة  الصناعــات  قطــاع  إليــه 
ومبتكــرة،  متطــورة  ومعــدات  تكنولوجيــا 
ــات  ــاع الصناع ــور يف قط ــس التط ــي تعك والت
ــتمع  ــث اس ــة، حي ــة والدولي ــة الوطني الدفاعي

ــن مســؤويل هــذه األجنحــة ملوجــز  ســموه م
الصناعــات  هــذه  مــن  عرضــه  يتــم  عــا 

املتطــورة.
Op- ــة  ــارة ســموه أجنحــة رشك “وشــملت زي

tix”  للمناظــري الليليــة، ورشكــة “كينتســوجي” 
والتدريــب  املحــاكاة  بأنظمــة  املتخصصــة 
الطائــرة  ركــن  ســموه  زار  كــا  االفــرايض، 

Leon-“ التابــع لركــة ”AW149 “العموديــة 
لتصنيــع   ”Sarsilmaz“ ورشكــة   ،”ardo
ورشكــة  الخفيفــة،  الشــخصية  األســلحة 
مــع  األحاديــث  ســموه  وتبــادل   ،”SAAB“
العارضــن وعــدد مــن املســؤولن حــول أهــم 
مــا يقدمونــه مــن منتجــات وأنظمــة محــاكاة، 

وغــرف عمليــات متنقلــة.
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ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب زار ســمو الشــيخ حام
عضــو املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، 
»آيدكــس  الــدويل  الدفــاع  معــرض  أمــس 

عــرة. السادســة  دورتــه  2023« يف 
وتجــول ســموه يف مختلــف أجنحــة الــدول 
الــذي  املعــرض،  يف  املشــاركة  والــركات 
ــي للمعــارض  ــز أبوظبــي الوطن ــام يف مرك يُق
ــا  ــا وابتكاراته ــدث منتجاته ــى أح ــرف ع وتع
ــث  ــادل األحادي ــن وتب ــاع واألم ــال الدف يف مج
ــا حــول آخــر املســتجدات  ــع القامئــن عليه م

التكنولوجيــة يف هــذا املجــال.
 ورحــب ســموه بهــم يف دولــة اإلمــارات ومتنــى 

لجميــع املشــاركن التوفيــق والنجاح.
ــاركة  ــة املش ــة الوطني ــموه األجنح ــا زار س ك
يف املعــرض، واطلــع عــى مــا تعرضــه مــن 
منتجــات متخصصــة يف تكنولوجيــا الدفــاع 
الــذي  الكبــر  التطــور  إىل  مشــراً  واألمــن، 
ــة  ــة والثق ــاع اإلماراتي ــات الدف ــه صناع تحقق
ــتوى  ــى املس ــا ع ــى به ــي تحظ ــدة الت املتزاي

العاملــي، واالهتــام الــذي توليــه الدولــة بهــذا 
ــاد  ــم االقتص ــد دع ــد رواف ــه أح ــاع كون القط
الوطنــي. وأثنــى ســموه عــى التنظيــم املتميــز 

ــي  ــة الت ــوادر اإلماراتي ــيداً بالك ــرض مش للمع
ــن  ــه م ــا متتلك ــم وم ــذا التنظي ــى ه ــوم ع تق

ــال. ــذا املج ــاءة يف ه ــرة وكف خ

حامد بن زايد:  
ثقة عالمية بصناعاتنا الدفاعية

زار »آيدكس 2023«
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زار ســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايد 
آل نهيــان، عضــو املجلــس التنفيــذي إلمــارة 
أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي، 
ــذي  ــس«، ال ــدويل »آيدك ــاع ال ــرض الدف مع
يُعــد واحــداً مــن أهــم وأبــرز املعــارض 
الدفاعيــة عــى مســتوى العــامل وأكرهــا عــى 
ــات  ــر التقني ــرض آخ ــة، لع ــتوى املنطق مس
واالبتــكارات يف مجــال قطــاع الدفــاع الــدويل 
املســتوى  رفيــع  عامليــاً  ملتقــى  ويُشــكل 
الصناعــات  تطــورات  أحــدث  الســتعراض 
ومعــدات  تكنولوجيــا  مــن  الدفاعيــة 

ــورة. متط
ــدداً  ــة شــملت ع ــة تفقدي ــام ســمّوه بجول وق
مــن أجنحــة الــركات الوطنيــة، التــي ارتفــع 
عددهــا إىل 41 جناحــاً، بنســبة منــو بلغــت 

ــابقة . ــدورة الس ــًة بال %17، مقارن
إيــدج  مجموعــة  جنــاح  ســمّوه  وزار 
ــوالً  ــرض حل ــذي تع ــة، ال ــا املتقدم للتكنولوجي
متطــورة لتعزيــز عمليــات املراقبة واالســتطاع 
التعبــوي، والدعــم اللوجســتي، ونطــاق واســع 
مــن العلميــات العســكرية واطلــع ســمّوه 
ــة واللوجســتية لبعــض  ــص الفني ــى الخصائ ع
الحلــول املتقدمــة يف مجــال الدفــاع الــري 

والجــوي.

صنــدوق  منصــة  ســمّوه  جولــة  وشــملت 
جنــاح  االســراتيجية يف  القطاعــات  تنميــة 
ــن  ــاذج م ــى من ــع ع ــوازن و اطل ــس الت مجل
أحــدث حلــول ومبــادرات الصناعــة الدفاعيــة 
واألمنيــة، التــي تهــدف إىل تعزيــز قطــاع 
ــة اإلمــارات، ومواكبــة  الدفــاع واألمــن يف دول
آخــر التطــورات يف هــذا القطــاع الحيــوي، من 
ــا  ــى اســتدامة التكنولوجي ــاد ع خــال االعت

الصناعــة  احتياجــات  لدعــم  واالبتــكار 
العســكرية  الصناعــة  وتأمــن  املحليــة، 
واألمنيــة، وترسيــع النمــو يف القطــاع عــر 

تعزيــز القــدرات الوطنيــة.
أجنحــة  مــن  عــدداً  كذلــك  ســمّوه  وزار 
ــاع  ــدة يف مجــال الدف ــة الرائ الــركات األجنبي
الــري والجــوي والبحــري لاطــاع عــى أحدث 

الحلــول واملنتجــات الدفاعيــة املتقدمــة. 

خالد بن محمد بن زايد يزور »آيدكس«
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ــواردي  ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــى مع التق
يف  مبكتبــه  الدفــاع  لشــؤون  الدولــة  وزيــر 
ــس 2023” كاً  ــدويل “آيدك ــاع ال ــرض الدف مع
ــاع  ــر الدف ــكان وزي ــورين بابي ــايل س ــن مع م
األرمينــي و معــايل روبــرت خانشــاتريان وزيــر 
صناعــة التكنولوجيــا العاليــة األرمينــي و اللواء 
ــر  ــب وزي ــش نائ ــدري فادميــريو فيت جــوك ان

الدفــاع البيــارويس و معــايل دميــري بانتــوس 
رئيــس لجنــة الدولــة للشــؤون العســكرية 

الصناعيــة ) SAMI  ( البيــارويس.
ــث  ــوف وبح ــواردي بالضي ــايل الب ــب مع ورح
ــة  ــن دول ــة ب ــاون القامئ ــات التع ــم عاق معه
بالشــؤون  واملتعلقــة  وبلدانهــم  اإلمــارات 
العســكرية والدفاعيــة وجوانــب تطويرهــا، 

ــر  ــول آخ ــر ح ــات النظ ــادل وجه ــم تب ــا ت ك
املســتجدات يف املنطقــة إضافــة إىل بحــث 
ــام املشــرك. ــع ذات االهت عــدد مــن املواضي
وأشــاد الضيــوف مبســتوى التنظيــم العــايل 
ملعريض“آيدكــس ونافدكــس” ، ومــا يوفــراه 
املعــدات  أحــدث  لعــرض  عامليــة  كمنصــة 

والعســكرية. الدفاعيــة  واألنظمــة 

محمد البواردي 
يبحث مع ضيوف »آيدكس« عالقات التعاون
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قائد القوات الجوية يلتقي عددًا 
من ضيوف المعرض

نائب رئيس األركان يلتقي 
كبار المسؤولين

رئيس األركان يبحث التعاون 
العسكري مع ضيوف »آيدكس«

اســتقبل ســعادة اللــواء الركــن طيــار إبراهيــم نــارص محمــد العلــوي، قائد 
القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي، يف مكتبــه مبعــرض ايدكــس أمــس، كاً 
عــى حــدة الفريــق دميوكريــوس زيرفاكيــس رئيــس اركان الحــرس الوطني 
لجمهوريــة قــرص و الســيدروي ميســكويتا وزيــر منتجــات الدفاعيــة يف 
ــق  ــس محل ــدا لوبي ــادو دي املي ــد فرن ــة و العقي ــاع الرازيلي وزارة الدف
دفــاع الرازيــل و الفريــق أنطونيــو فرييــرا دي ملــا جونيــور  مديــر إدارة 
ــر  ــس و املدي ــري الرئي ــك تراي ــيد ايري ــة و الس ــاري الرازيلي ــج التج الروي

DASSAULT AVIATION ــة ــذي  لرك التنفي
وتم خال اللقاءات مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتام املشرك.

اســتقبل معــايل الفريــق الركــن مهنــدس عيــى 
أركان  رئيــس  املزروعــي  عبــان  بــن  ســيف 
القــوات املســلحة أمــس.. مبكتبــه يف معــرض 
ــن  ــددا م ــس ٢٠٢٣ “ ع ــدويل “ ايدك ــاع ال الدف
ــن  ــؤولن الزائري ــاء األركان واملس ــوزراء و رؤس ال

ملعــريض “ ايدكــس ونافدكــس ٢٠٢٣ “ 
ــايل  ــده مع ــى ح ــه كاً ع ــتقبل معالي ــد اس فق

ــويب  ــاع االثي ــر الدف ــاي وزي ــام ب ــور إبراه الدكت
ــوىن  ــو دراق ــي كاف ــق أول بحــري جوزيب و الفري
ــاع اإليطــايل و معــايل  ــة األركان الدف رئيــس هيئ
الفريــق لوتشــانو بورتوالنــو مديــر التســليح 
اإليطــايل و الفريــق البحــري وانــغ هوبــن نائــب 
الفريــق  و  الصينيــة  البحريــة  القــوات  قائــد 
دوميكريتــوس زيرفايكــس رئيــس أركان الحــرس 

ــرص . ــة ق ــي لجمهوري الوطن
ــدس عيــى  ــق الركــن مهن وبحــث معــايل الفري
الــدول  مــن  والضيــوف  املزروعــي  ســيف 
الشــقيقة والصديقــة مختلــف جوانــب التعــاون 
والعمــل العســكري املشــرك بــن دولــة اإلمــارات 
ــة إىل بحــث  ــم باإلضاف ــة املتحــدة ودوله العربي

ــرك. ــام املش ــور ذات االهت األم

اســتقبل  اللــواء الركــن طيــار الشــيخ أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد 
آل نهيــان  نائــب رئيــس أركان القــوات املســلحة  يف مكتبــه مبعــرض 
ــر  ــاي وزي ــور إبراهــام ب أيدكــس 2023 كا عــى حــده معــايل الدكت
الدفــاع االثيــويب و الفريــق جايــل ديــاز املديــر العــام  يف االدارة  
ــات  ــاءات بحــث عاق العامــة للتســليح الفرنســيه .جــرى خــال اللق

ــة والعســكرية. ــا يف املجــاالت الدفاعي ــاون وســبل تعزيزه التع
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قائد القوات البحرية يستقبل 
ضيوف من »آيدكس«

قائد القوات البرية يبحث 
التعاون مع ضيوف المعرض

صالح بن مجرن يلتقي مساعد 
رئيس هيئة األركان األردنية

عبدالرحمن سبت يلتقي 
نائب رئيس أركان رومانيا

حمــدان  بــن  ســعيد  الشــيخ  طيــار  بحــري  الركــن  اللــواء   اســتقبل 
بــن محمــد آل نهيــان، قائــد القــوات البحريــة  مبكتبــه يف معــرض الدفــاع 
الــدويل »ايدكــس ٢٠٢٣« كاً عــى حــده الفريــق ركــن بحــري املصطفــى 
العلمــي مفتــش القــوات البحريــة امللكيــة املغربيــة و الفريــق اول داتــوك 
عبدالرحمــن بــن أيــوب قائــد القــوات البحريــة امللكيــة املاليزيــة و الفريق 
الركــن بحــري عــي مســفر القحطــاين ممثــل قائــد القــوات البحريــة 
ــع  ــن املواضي ــدد م ــة ع ــاءات مناقش ــال اللق ــم خ ــة . ت ــة القطري األمريي

ذات االهتــام املشــرك الســيا التــي تتعلــق بالجوانــب  البحريــة .

التقــى اللــواء الركــن ســعيد راشــد الشــحي قائــد القــوات الريــة 
مبكتبــه يف معــرض الدفــاع الــدويل »أيدكــس2023« كا عــى حــدة 
ــايل  ــدى مع ــارين ل ــق املستش ــوبيانتو منس ــوس س ــق أغنات الفري
ــدل  ــق وين ــية و الفري ــلحة اإلندونيس ــوات املس ــس أركان الق رئي
هيجلــري نائــب قائــد الجيــش األمريــي/٣ و الفريــق محمــد عــي 
قائــد التمويــل العــام لجمهوريــة باكســتان و الفريــق جايــل 
و  الفرنســية  للتســليح  العامــة  اإلدارة  يف  العــام  مديــر  ديــاز 
ــاون  ــش للتع ــر الجي ــب مســاعد وزي ــك ماســون نائ الســيد باتري

ــة .  ــة االمريكي ــادرات الدفاعي والص

اســتقبل ســعادة  اللــواء الركــن صالــح بــن مجــرن العامــري قائــد العمليــات 
املشــركة مبكتبــة مبعــرض الدفــاع الــدويل »آيدكــس« العميــد الركــن محمــود 
درويــش الســواعري مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــركة للعمليــات 

ــة  والتدريــب يف اململكــة االردني
جــرى خــال اللقــاء بحــث مختلــف جوانــب التعــاون والعمــل العســكري 

املشــرك بــن البلديــن  .

ــواء الركــن عبدالرحمــن ســبت املــري مســاعد رئيــس  اســتقبل الل
ــس 2023«  ــرض »أيدك ــه مبع ــركة يف مكتب ــدرات املش األركان للق
أركان  رئيــس  نائــب  ليزمــان  كريســتيان  أيــون  بحــري  اللــواء 
الدفــاع لشــؤون املــوارد لجمهوريــة رومانيــا . جــرى خــال اللقــاء 
اســتعراض عاقــات التعــاون والتنســيق اىل جانــب مناقســة عــدد 

ــركة ــكرية املش ــع العس ــن املواصي م
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شــهد اليــوم الثــاين مــن معــريض »آيدكــس 
ونافدكــس 2023« اللذيــن ينعقــدان تحــت 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح رعاي
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، القائــد األعــى 
إعــان  اللــه(،  )حفظــه  املســلحة  للقــوات 
التــي  الحكوميــة  الجهــة  التــوازن،  مجلــس 
الدفــاع  وزارة  مــع  وثيــق  بشــكل  تعمــل 
ــز  ــي؛ لتعزي ــة أبوظب ــة ورشط ــزة األمني واألجه
ــرة إلدارة  ــة مبتك ــر أنظم ــة ع ــة الرشائي القيم
عمليــات االســتحواذ واملوازنــة، عــن توقيــع 12 
ــم  ــار دره ــة 8.14 ملي ــة إجاملي ــة بقيم صفق
محليــة  رشكات  مــع  الدفــاع  وزارة  لصالــح 

ودوليــة.
وبذلــك ترتفــع قيمــة الصفقــات املرمــة يف 
اليومــن األولــن ملعــريض “آيدكــس ونافدكــس 
بواقــع 23  مليــار درهــم  2023” إىل 12.64 

ــة. صفق
جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي 
عقــد بحضــور ماجــد أحمــد الجابــري، وزايــد 
ســعيد املريخــي، املتحدثــان الرســميان ملجلــس 
التــوازن، وســعيد املنصــوري، الرئيــس التنفيذي 
لرشكــة كابيتــال للفعاليــات التابعــة ملجموعــة 

ــك. أدني
وقــال زايــد املريخــي: »إن إجــاميل الصفقــات 
»آيدكــس  ملعــريض  الثــاين  لليــوم  املحليــة 
ــة  ــات بقيم ــت 8 صفق ــس 2023« بلغ ونافدك
التعاقــد مــع  7.6 مليــار درهــم، تضمنــت 

رشكات  ملجموعــة  التابعــة  هالكــون  رشكــة 
إيــدج لــرشاء نظــام ديــزرت ســتينغ  P5 بقيمة 
4.7  مليــار درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة أدايس 
التابعــة ملجموعــة رشكات إيــدج لــرشاء نظــام 
»شــادو« بقيمــة1.33 مليــار درهــم، والتعاقــد 
مــع رشكــة هالكــون التابعــة ملجموعــة رشكات 
 1.1 بقيمــة  »هانــر«  نظــام  لــرشاء  إيــدج 
ــة  ترســت  ــد مــع رشك ــار درهــم، و التعاق ملي
أنرناشــيونال جــروب لــرشاء الرشــاش مــن 
ــم،  ــون دره ــة 179  ملي ــوع Minimi بقيم ن
و التعاقــد مــع  رشكــة أبوظبــي لبنــاء الســفن 
التابعــة ملجموعــة رشكات إيــدج لــرشاء زوارق 
ــون درهــم،  البحــث واإلنقــاذ بقيمــة 175 ملي
و التعاقــد مــع رشكــة انرناشــونال جولــدن 
 40 بقيمــة  اتصــال  أنظمــة  لــرشاء  قــروب 
ــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة  ترســت  ملي
أنرناشــيونال جــروب لــرشاء الرشــاش مــن 
عيــار 7.62 بقيمــة 20 مليــون درهــم، والتعاقد 

مــع رشكــة املراكــب لصناعــة القــوارب لتطويــر 
العينــة الذهبيــة  للــزورق املســر متعــدد 

ــم«. ــون دره ــة 20 ملي ــام بقيم امله
مــن جانبــه قــال ماجــد الجابــري، يــأيت اإلعــان 
عــن صفقــات معــريض آيدكــس ونافدكــس 
انطاقــاً مــن دور مجلــس التــوازب يف أعقــاب 
تكليفــه، باعتبــاره جهــة حكوميــة تختــص 
واألجهــزة  الدفــاع  وزارة  مشــريات  بــإدارة 
ضمــن  وذلــك  أبوظبــي؛  ورشطــة  األمنيــة 
الحكوميــة  املؤسســات  بــن  األدوار  تكامــل 
الدفــاع يف هــذا  نجاحــات وزارة  ومواصلــة 

ــدور. ال
الصفقــات  إجــاميل  أن  إىل  الجابــري  وأشــار 
»أيدكــس  ملعــريض  الثــاين  لليــوم  الدوليــة 
ــة  ــات بقيم ــت 4 صفق ــس 2023« بلغ ونافدك
543 مليــون درهــم، تضمنــت التعاقــد مــع 
لــرشاء  الفرنســية    THALES SIX رشكــة 
 159 بقيمــة  املدفعيــة  نــران  إدارة  نظــام 
RHEIN�  مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة
METALL األملانيــة لتقديــم خدمــات الدعــم 
الفنــي ملشــبهات االشــتباك بقيمــة 57 مليــون 
HARRIS IN� ــة ــع رشك ــد م ــم، والتعاق  دره
ــة  ــرشاء أنظم ــة ل TERNATONAL األمريكي
االتصــال ووحــدات االنركــوم بقيمــة 11 مليون 
 THALES SIX ــد مــع رشكــة درهــم، والتعاق
لتطويــر ودعــم نظــام االتصــال اآلمــن بقيمــة 

ــم. ــون دره 316 ملي

 12.64 مليار درهم
إجمالي صفقات »آيدكس ونافدكس«

خالل يومين

12 صفقة في 
اليوم الثاني 

بقيمة إجمالية 
8.14 مليار درهم

13



أحمــد  بــن  محمــد  معــايل  رعايــة  تحــت 
الدفــاع،  لشــؤون  الدولــة  البــواردي، وزيــر 
اإلمــارات  »مؤمتــر  الدفــاع  وزارة  نظمــت 
للجــدارة والســامة« الثــاين، ضمــن الفعاليــات 
ونافدكــس  »أيدكــس  ملعــريض  املصاحبــة 
2023«، واللذيــن يقامــان يف مركــز أبوظبــي 

للمعــارض. الوطنــي 
ــي 21 و22  ــام يوم ــذي يق ــر ال ــح املؤمت وافتت
فرايــر ســعادة اللــواء الركــن ســامل ســعيد 
الشــاميس، قائــد كليــة الدفــاع الوطنــي، وذلــك 
مــن دول شــقيقة  وفــود رســمية  بحضــور 
وصديقــة، وكبــار ضبــاط وزارة الدفــاع، وعــدد 
كبــري مــن الخــراء واملختصــن يف مجــاالت 

الجــدارة والســامة.
إىل  الثانيــة  نســخته  يف  املؤمتــر  ويهــدف 
وتبــادل  للحــوار  مثاليــة  منصــة  توفــري 
نخبــة  يجمــع  حيــث  والخــرات،  املعرفــة 
ــن  ــن، الذي ــراء املعني ــن والخ ــن املتخصص م
سيناقشــون عــى مــدار يومــن االتجاهــات 
الجــدارة  مجــاالت  يف  الحاليــة  والتطــورات 

والســامة. 
كــا يســعى املؤمتــر إىل تعزيــز جهــود التعــاون 
ــن مؤسســات القطاعــن العســكري واملــدين  ب
ــة  ــات الناجح ــى املارس ــوء ع ــليط الض وتس

ــة  ــامة وحاي ــادرات الس ــودة مب ــن ج لتحس
العمــل  املحتملــة يف  املخاطــر  مــن  األرواح 
ملنتســبي وزارة الدفــاع عــاوًة عــى تبــادل 
ــة  ــامة والحاي ــة بالس ــول التوعي ــكار ح األف

ــة.  الذاتي
ويركــز املؤمتــر يف نســخته الثانيــة عــى مجاالت 
الجــدارة والســامة الريــة والبحريــة، ويشــتمل 
عــى سلســلًة مــن املحــارضات وورش العمــل 
ــدة لاســتفادة مــن  ــي ســتمثل فرصــًة فري الت

أفــكار وخــرات املتخصصــن حــول مجموعــة 
مــن املوضوعــات والقضايــا املهمــة ذات الصلة 
بالجــدارة والســامة. وتضــم قامئــة املتحدثــن 
مســؤولون وأكادمييــون محليــون ودوليــون 
متخصصــون  كبــار  وعســكريون  بــارزون 
بالجــدارة  الخاصــة  التحديــات  مواجهــة  يف 

ــة. ــة والبحري ــامة الري والس
ويتــاىش مؤمتــر اإلمــارات للجــدارة والســامة 
الثــاين مــع رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة 

 »اإلمارات للجدارة والسالمة«
يناقش المبادرات الناجحة للحماية من المخاطر

ضمن فعاليات معرضي »أيدكس ونافدكس 2023«
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املتحــدة لتعزيــز ُســبل التعــاون والجهــود 
املشــركة مــع املجتمــع الــدويل. ويُعــد املؤمتــر 
منصــًة مثاليــة للتعــرف عــى أهــم التطــورات 
واملســتجدات يف مجــاالت الجــدارة والســامة.
ــد  ــدث العمي ــر تح ــة األوىل للمؤمت ويف الجلس
محمــد عبداللــه النعيمــي، مديــر عــام شــؤون 
اإلطفــاء والحاية والســامة يف وزارة الداخلية، 
عــن دور الدفــاع املــدين يف دولــة اإلمــارات يف 
ــن  ــة م ــار املحتمل ــد األخط ــة األرواح ض حاي

ــة.  ــة الذاتي ــة والحاي ــاراءات الوقاي خــال إج
وعــن التوعيــة بالســامة العامــة والتعامــل 

ــة. مــع حــوادث الحرائــق اليومي
تحــدث  للمؤمتــر  الثانيــة  الجلســة  ويف 
وليــام جوهانســون النغتــون، أمــن ســجل 
الشــحن واملفتــش األول لــدى هيئــة التنظيــم 
ــة،  ــاع الريطاني ــاع – وزارة الدف ــري للدف البح
مــن  البحريــة  العســكرية  الصناعــات  عــن 
ــا  ــا وفحصه ــة تصنيفه ــدات وكيفي ــفن ومع س

شــهادات  إصــدار  خــال  مــن  واعتادهــا 
اعتــاد بذلــك. كــا تحــدث عــن تصنيــف 

املتحــدة. اململكــة  يف  العســكري  الشــحن 
الثــاين جلســات  يومــه  املؤمتــر يف  ويشــهد 
واملرافــق  املوانــئ  ســامة  عــن  تتحــدث 
البحريــة، وعــن الصحــة النفســية يف املنظــات 
بفرصــة  املشــاركون  العســكرية، وســيحظى 
رائعــة لتبــادل األفــكار والــرؤى وطــرح حلــول 
ــاركن  ــام املش ــة أم ــنح الفرص ــرة، وستس مبتك
للتعــرف عــى أفضــل املارســات التــي ميكــن 

تطبيقهــا.
الــدورة  فعاليــات  ضمــن  املؤمتــر  ويقــام 
الــدويل  الدفــاع  ملعــرض  عــرة  السادســة 
ــرض  ــابعة ملع ــدورة الس ــس 2023« وال »ايدك
الدفــاع البحــري »نافدكــس 2023«، الذيــن 
ــع  ــاون م ــك« بالتع ــة »أدني ــا مجموع تُنظمه
وزارة الدفــاع، وتســتمر عــى مــدار 5 أيــام 
أبوظبــي  مركــز  يف   2023 فرايــر   24 حتــى 

للمعــارض. الوطنــي 
وتعتــر نســخة هــذا العــام األكــر متيــزاً يف 
تاريــخ املعــرض، كونهــا تتزامــن مــع مــرور 30 
عامــاً عــى انطاقــة معــرض آيدكــس الحــدث 
ــة  ــارض الدفاعي ــر املع ــد أك ــذي يُع ــد ال الرائ

ــامل. عــى مســتوى الع
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أكــد ســعادة اللــواء الركــن الدكتــور مبــارك 
ــاعد  ــل املس ــري، الوكي ــان الجاب ــن غاف ــعيد ب س
لإلســناد والصناعــات الدفاعيــة يف وزارة الدفــاع، 
ــرض  ــا ملع ــة العلي ــة املنظم ــس اللجن ــب رئي نائ
ــارات بفضــل  ــة اإلم آيدكــس ونافدكــس، أن دول
الرشــيدة، خطــت خطــوات  القيــادة  حكمــة 
متســارعة يف الصناعــات الدفاعيــة، وتصــدرت 
مكانــة مرموقــة يف هــذا القطــاع عربيــاً وعامليــاً، 
بتعلــق  فيــا  العامليــة  للتنافســية  وانتقلــت 
الدفاعيــة، لتصبــح  بالتكنولوجيــا والصناعــات 

ــرار . ــاع الق ــادة وصن ــة للق قبل
وقــال ســعادته يف حديــث مــع »درع الوطــن«: 
» إن »آيدكــس ونافدكــس« رســخا مكانتهــا 
يف  الدفاعيــة  املعــارض  أهــم  مــن  بصفتهــا 
العــامل، ونجحــا يف جــذب كريــات الــركات 
العامليــة املتخصصــة يف الصناعــات الدفاعيــة، 
الضيــوف  وكبــار  املســؤولن  مــن  والعديــد 
ــد  ــذا يؤك ــي،  وه ــأن الدفاع ــن يف الش واملختص
ــارات   ــة اإلم ــزة لدول ــتثنائية واملتمي ــدرة االس الق
الفعاليــات  وتنظيــم  وإدارة  اســتضافة  يف 

الكــرى«. 
ــدم كل  ــاع تق ــعادته إىل أن وزارة الدف ــار س وأش
ــن  ــل هذي ــود مث ــات، ووج ــذه الصناع ــم له دع
املعرضــن يعطــي املنتــج الدفاعــي اإلمــارايت 

ــة ودخــول أســواق  الفرصــة للوصــول إىل العاملي
مختلفــة  بــراكات  الدخــول  بعــد  مختلفــة 
ــح  ــارايت أصب ــج اإلم ــدول، ألن املنت ــذه ال ــع ه م
منافســاً بجودتــه وكفاءتــه نتيجــة مــا يقــدم لــه 
مــن دعــم عــال املســتوى.. وتاليــاً نــص الحــوار:

كيــف نقــل »آيدكــس« و»نافدكــس« املنتــج 
اإلمــارايت للمنافســة العامليــة؟

صاحــب  لســيدي  الحكيمــة  الرؤيــة  بفضــل 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
رئيــس الدولــة القائــد األعــى للقــوات املســلحة 
الحثيثــة لســيدي  اللــه«، واملتابعــة  »حفظــه 
ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
الــوزراء حاكــم ديب »رعــاه اللــه«، خطــت دولــة 
الصناعــات  متســارعة يف  اإلمــارات، خطــوات 
الدفاعيــة، حتــى تصــدرت مكانــة مرموقــة يف 
هــذا القطــاع عربيــاً وعامليــاً، وتنتقــل اليــوم 
بفضــل الرؤيــة الســديدة لســموها، للتنافســية 
العامليــة فيــا بتعلــق بالتكنولوجيــا والصناعــات 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  لتصبــح  الدفاعيــة، 
ــاع القــرار والخــراء  ــة للقــادة وصن املتحــدة قبل
ــاع  ــد قط ــث يُع ــامل، حي ــاء الع ــول أنح ــن ح م
القطاعــات  أبــرز  أحــد  الدفاعيــة  الصناعــات 

»آيدكس« و»نافدكس« 
أوصال الصناعات الدفاعية اإلماراتية للعالمية

الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع لـ»درع الوطن«:

الصناعات الدفاعية 
أصبحت منافسًا 

بجودتها وكفاءتها

وزارة الدفاع داعم 
رئيس للقطاع 

الصناعات

اإلمارات انتقلت 
للتنافسية 

العالمية بجودة 
منتجاتها

السمعة الطيبة 
لإلمارات حاضرة 

في أروقة 
المعرضين
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الواعــدة التــي تقــوم عليهــا خطــط التنميــة 
املســتقبلية ودعــم االقتصــاد الوطنــي.

ــان  ــس« يصنف ــس« و»نافدك ــك أن »آيدك وال ش
يف  املتخصصــة  املعــارض  أهــم  مــن  اليــوم 
املنطقــة، والدليــل عــى ذلــك األعــداد املتزايــدة 
ــوف  ــركات املشــاركة أو الضي ــى مســتوى ال ع
مــن الــدول كافــة، وبالتــايل عندمــا يجتمــع هــذا 
ــام  ــنا أم ــد أنفس ــي، نج ــري يف أبوظب ــدد الكب الع
عاصمــة عربيــة تعــد أهــم الوجهــات الرئيســية 
عــى الخارطــة العامليــة يف مجــال الصناعــات 
ــاع  ــن يف وزارة الدف ــكرية، ونح ــة والعس الدفاعي
الصناعــات،  لهــذه  دعــم  كل  بتقديــم  نقــوم 
ــج  ــن املعرضــن يعطــي املنت ــل هذي ووجــود مث
إىل  للوصــول  الفرصــة  اإلمــارايت  الدفاعــي 
العامليــة ودخــول أســواق مختلفــة بعــد الدخــول 
بــراكات مختلفــة مــع هــذه الــدول، ألن املنتــج 
وكفاءتــه  بجودتــه  منافســاً  أصبــح  اإلمــارايت 
نتيجــة مــا يقــدم لــه مــن دعــم عــال املســتوى.

الصناعــة  عليهــا  تعتمــد  التــي  اآلليــة  مــا 
العســكرية لتوطــن التكنولوجيــا واملعرفــة يف 

الوطنــي؟ االقتصــاد 
ملعــريض  الدعــم  كل  تقــدم  الدفــاع  وزارة 
ــورات  ــب تط ــا يواك ــس« مب ــس« و»نافدك »آيدك
اقتصــاد  وبنــاء  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة 
قائــم عــى املعرفــة والتنميــة املســتدامة يف 
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة واملجتمعيــة، 
ألن اإلمــارات حققــت مكانــة مرموقــة يف قطــاع 
الصناعــات الدفاعيــة،  ويُعــد هــذا القطــاع أحــد 
ــن  ــوام الخمس ــدة   لألع ــات الواع ــرز القطاع أب
املقبلــة، أضــف عــى ذلــك أنــه عــى مــدار 
الثاثــن عــام املاضيــة شــهد معرضــا »آيدكــس« 
و»نافدكــس« تطــوراً ملحوظــاً يف عــدد املشــاركن 
ــارعاً يف  ــواً متس ــك من ــن، وكذل ــن والدولي املحلي
ــه  ــه دالالت ــذا ل ــة، وه ــات املعلن ــم الصفق حج
ــوع مــن  ــل جــدوى إقامــة هــذا الن ــرية، متث الكث
الصناعــات  تطويــر  تدعــم  ألنهــا  املعــارض، 
االســراتيجية األخــرى مثــل األنظمــة اإللكرونيــة 
والتكنولوجيــا  الفضــاء،  والرقميــة، وصناعــات 
القــدرة  زيــادة  يف  يســاهم  مــا  املتقدمــة، 

التنافســية لصناعاتنــا الوطنيــة عامليــاً.

مؤخــراً تــم اســتحداث مديريــة للتكنولوجيــا 
والبحــث والتطويــر الدفاعــي، مــا رؤيتكــم مــن 

ــة؟ ــات الدفاعي ــم الصناع ــا لدع خالله
ــنجد أن  ــدة س ــنوات ع ــا لس ــا قلي ــا عدن إذا م
اإلمــارات تبنــي مســتقبلها عــى خطط مدروســة 

فهــي تســترف املســتقبل بشــكل مبكــر وتضــع 
ــا  ــى تتصــدر الحق ــول حت ــى الحل الخطــط وتتبن
وألن   عليهــا،  تقــدم  خطــوة  بــكل  املشــهد 
ــز  ــن ركائ ــر م ــة يعت ــات الدفاعي ــاع الصناع قط
الصناعــة يف دولتنــا واملحــرك الرئيــيس لنمــو 
ــت إىل  ــارات توجه ــد أن اإلم ــاع، نج ــذا القط ه
توظيــف االســتثار يف مجــال البحــث والتطويــر 
والتكنولوجيــا املتقدمــة، ومــن هنــا جــاء ســعي 
القطــاع  هــذا  مســرية  لدعــم  الدفــاع  وزارة 
االســراتيجي وذلــك عــر اســتحداث مثــل هــذه 
املديريــة وتوفــري املُمكنــات واللوائــح والقوانــن 
ــية  ــز تنافس ــاهم يف تعزي ــي تس ــزات الت واملحف
ــال  ــم االنتق ــة ودع ــركات واملنتجــات الوطني ال
إىل التكنولوجيــا واالبتــكار وجعلهــا أساســيان يف 

ــوق. ــيتها يف الس ــلم تنافس س

لــو تحدثنــا عــن العالقــة بــن الصناعتــن املدنيــة 
والعســكرية، كيــف ميكننــا تســخريها لدعــم 

ــي؟ االقتصــاد الوطن
العاقــة بينمهــا مكملــة، أي أن دعــم أي صناعــة 
ســيكون لــه مــردود إيجــايب عــى الجانــب األخــر 
لهــا، واذا تحدثنــا عــن الصناعــات العســكرية 
مجاالتهــا  كل  يف  رئيــيس  داعــم  ســنجدها 
للصناعــة املدنيــة، ألن لهــا دور مهــم يف تطويــر 

قــدرات اإلمــارات يف أكــر مــن شــق، مــن حيــث 
تنويــع فــرص االســتثار القامئــة عــى قطــاع مهم 
تحتاجــه كل دول العــامل، عــر جــذب اســتثارات 
أجنبيــة بفكــر وابتــكار مختلــف وتحمــل طابــع 
نوعــي يحفــز العمــل ويطــور القطــاع بصناعاتــه 
ــة  ــراكات املختلف ــرام ال ــك إب ــة، وكذل املختلف
عــر توقيــع اتفاقيــات اســراتيجية مــع مختلــف 
الــركات العامليــة املتخصصــة ذات الســمعة 
الكبــرية، وأيضــا هنــاك أثــر إيجــايب يتمثــل عــر 
التشــجيع عــى تأســيس مشــاريع مشــركة مــع 
الــركات الوطنيــة مــا يســهم يف تبــادل الخــرات 
ــا  ــا، وتوطينه ــة والتكنولوجي ــارب  واملعرف والتج

ــاءات املناســبة للقطــاع. ــج الكف وتخري

الدفاعيــة  الصناعــات  دور  يكمــن  أيــن 
ــي ٢٠٣٠«  ــة أبوظب ــم »رؤي ــكرية يف دع والعس

٢٠٧١«؟ اإلمــارات  و»مئويــة 
تقــدم الــدول وتحرضهــا يقــوم عــى مبــدأ دعــم 
الوطنــي مبــوارد مختلفــة وأبرزهــا  االقتصــاد 
ــات  ــإن الصناع ــايل ف ــة، وبالت ــات املتنوع الصناع
العســكرية أحــد هــذه الصناعــات التــي تدعــم 
»رؤيــة أبوظبــي 2030« عــر تعزيــز الصناعــات 

املحليــة غــري النفطيــة، فتنظيــم مثــل 
مــن جلــب  يعــزز  املعرضــن  هذيــن 
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إىل  الدفــاع واألمــن  املســتثمرين يف مجــاالت 
الدولــة، وهــذه الرؤيــة متمثلــة أيضــا يف »مئويــة 
ــاع  ــاع الدف ــر قط ــي تعت ــارات 2071«، والت اإلم
عليهــا  تقــوم  التــي  األساســية  الركائــز  مــن 
مرحلــة  يف  االقتصــادي  التنويــع  اســراتيجية 
النفــط، وإقامــة اقتصــاد املعرفــة،  مــا بعــد 
ــا  ــز فيه ــات تتمي ــادة دور قطاع ــال زي ــن خ م
ــات  ــل صناعــة مكون ــا تنافســية مث ــة مبزاي الدول
وغريهــا،   واألســلحة  واملدرعــات  الطائــرات، 
ــن  ــيس م ــزء رئي ــاع ج ــذا القط ــل ه ــك احت لذل
اإلمــارات  حكومــة  واســراتيجيات  خطــط 
وإيصالهــا  الدفاعيــة  بصناعاتنــا  للنهــوض 

للتنافســية العامليــة بالدعــم املقــدم لهــا.

بعــد اإلعــالن عــن نجــاح املنتــج الصناعــي 
اإلمــارايت يف أكــر مــن قطــاع وخاصــة الدفاعــي، 
هــل ســيتم توجيــه البوصلــة نحــو أســواق 

جديــدة؟
ــس«  ــس ونافدك ــن »آيدك ــل املعرض ــم مث تنظي
ــا  ــة م ــة نتيج ــو العاملي ــرية نح ــوة كب ــد خط يع
يحظــى بــه الحدثــن مــن حضــور غــري مســبوق 
عــى املســتويات كافــة، وإرصار دويل واســع عــى 
املشــاركة بهــا، نتيجــة مــا يقدمانــه مــن ســوق 
ــا،  عاملــي مفتــوح للرويــج عــن منتجاتهــم عاملي
ــا  ــه بوصلتن ــيتم توجي ــا س ــن بدورن ــوم نح والي
ــا واالســتفادة  ــا يحقــق املنفعــة ملنتجن إىل كل م
منــه، أي أن العــامل كــا قلــت مفتــوح أمــام كل 
رشكاتنــا الوطنيــة للتصديــر وتبــادل الخــرات 
ــاك  ــارات ألن هن ــاب امله ــة واكتس ــل املعرف ونق
العديــد مــن االتفاقيــات والــراكات التــي قمنــا 

ــال  ــا إليص ــن وخارجه ــل املعرض ــا داخ بعقده
ــة. ــكل األســواق العاملي ــارايت ل ــج اإلم املنت

بعــد ٣٠ عامــا عــى انطــالق »آيدكــس« مــا 
التطويــر  فــرص  ومــا  املســتفادة؟  التجــارب 

املقبلــة؟ للــدورات 
تعودنــا يف دولــة اإلمــارات أن املســتحيل ممكــن 
ــا  ــدأ بخطــوة، ونحن ــل يب وأن مشــوار األلــف مي
ــابق  ــدث يتس ــا إىل ح ــاً وصلن ــن عام ــد ثاث بع
العــامل للمشــاركة فيــه، ألن املعرضــن رســخا 
مكانتهــا بصفتهــا مــن أهــم املعــارض الدفاعية 
ــى  ــرأ ع ــد يط ــدم كل جدي ــي تق ــامل، الت يف الع
ــا يف  ــاع، ونجح ــاح والدف ــة الس ــة صناع منظوم
جــذب كريــات الــركات العامليــة املتخصصــة يف 
ــد مــن املســؤولن  ــة، والعدي الصناعــات الدفاعي

وكبــار الضيــوف واملختصــن يف الشــأن الدفاعــي، 
ألن )آيدكــس( يعــد املعــرض الوحيــد يف منطقــة 
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا الــذي يعــرض 
ــال  ــا يف مج ــه التكنولوجي ــت إلي ــا توصل ــر م آخ
الدفــاع الــري والبحــري والجــوي، وهــذا يؤكــد 
ــارات   ــة اإلم ــزة لدول ــتثنائية واملتمي ــدرة االس الق
يف اســتضافة وإدارة وتنظيــم الفعاليــات الكــرى.

العامليــة  الســمعة  توظيــف  ميكــن  كيــف 
للمعرضــن يف دعــم القــوة الناعمــة لإلمــارات؟

مــن  كرميــة  برعايــة  املعرضــن  يحظــى 
ــد آل  ــن زاي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــد األعــى للقــوات  ــة القائ ــس الدول ــان رئي نهي
متابعــة  وكذلــك  اللــه،  حفظــه  املســلحة، 
واهتــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه اللــه، وهــذا 
يجعــل منهــا منصــة عامليــة متثــل أحــد أهــم 
املعــارض العامليــة املتخصصــة مــن نوعهــا، 
ــن  ــدورات املعرض ــز ل ــاح املتمي ــة النج ونتيج
ــف  ــانحة لتعري ــة س ــام فرص ــنا أم ــد أنفس نج
ــر  ــارات يف ن ــة اإلم ــرى لدول ــدرات األخ بالق
ــم  ــري له ــش والتعب ــامح والتعاي ــام والتس الس
عــن املعنــى الســامي للتعايــش بــن بنــي 
البــر، وبالتــايل عندمــا نجــد أنفســنا أمــام 
املعرضــن  تنظيــم  مــن  اســتثنائية  نســخة 
تواكــب ســمعة الدولــة عامليــا فهــي أيضــا متثــل 
القــوة الناعمــة لإلمــارات دوليــا، وتشــكل فرصة 
ــا لنعــرف العــامل مبــدى التطــور الحاصــل يف  لن

ــرية. ــا الكب ــارات وحضارته ــة اإلم دول

قدرة استثنائية 
متميزة لإلمارات  

في استضافة 
الفعاليات الكبرى

قطاع الدفاع من 
الركائز األساسية 

الستراتيجية 
التنويع االقتصادي
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قالت شركة »جنرال موتورز للدفاع«:  
»إنها استثمرت نحو 35 مليار 

دوالر أمريكي في التكنولوجيا 
المرتبطة بالمركبات الكهربائية 
وذاتية القيادة، مشيرة إلى أن 

هذه المركبات تم تزويدها بأنظمة 
متقدمة تجعلها قادرة على القيام 
بمهام وتكتيكات عسكرية بما يعزز 

من قدرات الجيوش القوات التي 
تعمل ضمن اسطولها العسكري«.

وبينــت أنــه تــم تصميــم املركبــة ومنحهــا 
ــادرة  ــا ق ــدة، تجعله ــزات فري ــص وممي خصائ
عــى التخفــي والعمــل بصمــت مــن دون 
إصــدار أي ضوضــاء ســمعية، كــا هــو الحــال 
يف املركبــات التــي تعمــل بالوقــود، األمــر الــذي 
يجعلهــا يف مقدمــة املركبــات الصديقــة للبيئــة، 

ــة. ــات الكربوني ــن االنبعاث ــي تحــد م والت
جــرال  رئيــس   ، دومونــت  ســتيف  وأفــاد 
موتــورز ديفينــس، بــأن الركــة رشعــت يف 
تنفيــذ خطــط ومبــادرات طموحــة تهــدف إىل 
تقليــل االنبعاثــات الكربونيــة، واالثــار الســلبية 
التــي تفرزهــا املركبــات التــي تعمــل بالوقــود.
وحــول أهــم املنتجــات التــي تعرضهــا الركــة 
عــر جناحهــا املركــة يف معــرض هــذا الســنة، 
أضــاف : »إن الركــة، تســتهدف مــن املركــة 
يف »آيدكــس« إىل تســليط الضــور عــى مركبــة 
ــا  ــث راع ــاة، حي ــرق املش ــة لف )ISV( املصمم
مهنــديس الركــة والفــرق الفنيــة املعنيــة عنــد 
تصميمهــا، تزويدهــا بنظــام بطاريــات كهربــايئ 
الازمــة  القــوة  مينحهــا  وحديــث  متطــور 
للعمــل يف مختلــف التضاريــس الجغرافيــة 

ــة ــة املختلف والتغــريات املناخي
وبــن أن املركبــة متتلــك العديــد مــن املميــزات 
ــا الخارجــي،  ــة درعه ــا متان ــدة مــن بينه الفري
والقــدرة عــى املنــاورة خــال الســري عــى 
ــا  ــة يف داخله ــتوع املركب ــة، وتس ــات عالي رسع
ــاً إىل  ــكرين، الفت ــاة العس ــن املش ــود م 9 جن
ــن  ــة ضم ــا إىل الخدم ــد دخوله ــة بع أن املركب
ــا إىل  ــم اخضاعه ــر األمــرييك، ت ــوات ال ســلح ق

تحديثــات وتطويــرات عديــدة، مبــا ميكنهــا مــن 
ــة. ــا الخاص ــق متطلباته ــل وف العم

ــاريع  ــدة مش ــن أجن ــد ضم ــه يوج ــال: »إن وق
الركــة العديــد مــن املشــاريع التطويريــة 
املزمــع تنفيذهــا خــال الفــرة املقبلــة، والتــي 
تتضمــن تطويــر الجيــل الثالــث مــن بطاريــات 

إدخــال  عــن  فضــاً  الكهربائيــة،  املركبــات 
تعديــات عــى منظومــة الرامــج املشــغلة 
ملنظومــة األجهــزة االلكرونيــة املوجــودة عــى 
املركبــات مبــا يســاهم يف تســهيل عمليــات 
ــا  ــة، وانجازه ــك األنظم ــزودة بتل ــات امل املركب
ــة«. ــاءة عالي ــة وكف ــه بدق ــة إلي ــام املوكل للمه

»جنرال موتورز للدفاع« 
تكنولوجيا للمركبات الكهربائية وذاتية القيادة
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 كشفت شركة
 PAL Aerospace Services

Aircraft Maintenance LLC في 
معرض  ومؤتمر الدفاع الدولي 

)آيدكس( عن طائرة الدوريات 
 البحرية

 P-6 Maritime Patrol Aircraft
MPA التي سيتم صناعتها في 

دولة اإلمارات.

وأكــدت الركــة التــي تتخــذ مــن مدينــة 
ــة  ــو ظبــي مقــرا لهــا، واملعتمــدة مــن الهيئ أب
العديــد  طــرح  املــدين يف  للطــريان  العامــة 
ــك  ــا يف ذل ــاء، مب ــريان والفض ــة الط ــن أنظم م
والتكامــات  والتعديــات  التصميــات 
ــب  ــة وتدري ــاء الخدم ــم أثن ــية والدع الهندس
 PAL . ــة ــل رشك ــث متث ــة، حي ــم الجوي األطق
 PAL رشكات  مجموعــة  مــن  جــزءا   LLC
الكنديــة، ويعــود تاريــخ أول عقــد لركــة  
PAL LLCيف اإلمــارات إىل عــام 2008 عندمــا 
الدولــة  لتزويــد  دوليــة  مبناقصــة  فــازت 
بأســطولها االفتتاحــي مــن طائــرات الدوريــات 

البحريــة..
وقالــت: »إن قيــادات الركــة عــى ثقــة 
تامــة مــن أن لديهــا األســاس املناســب الــذي 
تحــرص  حيــث  منوهــا،  يف  عليــه  تعتمــد 
ــات  ــركات واملؤسس ــع ال ــاون م ــى التع ع
والهيئــات املختلفــة لضــان الوصــول إىل 
مجــايل  يف  املوهــوب  اإلمــارايت  الشــباب 
ــات،  ــا املعلوم ــريان وتكنولوجي ــة الط هندس
وســيكون حضــور رشكــة PAL LLC عــى 
دولــة  تجــاه  والتزامهــا  الطويــل  املــدى 
ــركات  ــع ال ــدة م ــا املمت ــارات وعاقته اإلم
اإلماراتيــة الكــرى أمــرًا رضوريًــا إلنشــاء 

مجموعــة مــن الــركات ماثلــة.
الجديــر بالذكــر أن جميــع الــركات التــي 
تتعامــل معهــا هــي مــن الــركات اإلماراتيــة 
تشــكل  والتــي  فئتهــا،  ضمــن  األفضــل 
مجموعــة مــن الــركات ذات التفكــري املاثــل 
التــي تعمــل مــع رشكــة PAL LLC مــن أجــل 
ــة  ــات البحري ــرات الدوري ــز طائ ــاء “مرك إنش
للتميــز” MPA Centre of Excellence  يف 

ــارات.   ــة اإلم دول

discover the Next Generation
of Maritime Patrol Aircraft

PAL Aerospace
تعرض طائرة الدوريات البحرية

التعاون مع 
الشركات 

والمؤسسات 
للوصول إلى 

الشباب الموهوب
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ــع  ــم م ــرة تفاه ــس مذك ــدج« أم ــت »اي وقع
»يب أيــه إي سيســتمز«، الركــة الرائــدة عامليــاً 
يف حلــول التكنولوجيــا املتقدمــة، الستكشــاف 
فــرص التعــاون واالبتــكار املشــرك لتعزيــز 
اإلمــارات  دولــة  يف  والقــدرات  التقنيــات 

ــدة. ــة املتح العربي
ومبوجــب مذكــرة التفاهــم التــي تــم اإلعــان 
الــدويل  الدفــاع  ومؤمتــر  معــرض  يف  عنهــا 
)آيدكــس(، ستشــهد الراكــة االســراتيجية 
ــن يف  ــرات الركت ــن خ ــع ب ــدة الجم الجدي
والجويــة  والبحريــة  اإللكرونيــة  التقنيــات 
والدفاعيــة دعــًا لطموحــات دولــة اإلمــارات 
بــأن تصبــح مركــزًا عامليًــا رائــًدا لحلــول الدفــاع 

ــتقبلية. ــن املس واألم
ووقّــع مذكــرة التفاهــم منصــور املــا، العضــو 
ملجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  املنتــدب 
ــدب  ــو املنت ــتيغان، العض ــايب كوس ــدج، وغ اي
ــه إي  ــال يف »يب أي ــر األع ــة لتطوي للمجموع
ــفري  ــودي، س ــك م ــور باتري ــتمز«، بحض سيس
اإلمــارات،  دولــة  لــدى  املتحــدة  اململكــة 
ــون،  ــامي سامبس ــن س ــوي مارت ــق الج والفري
كبــري مستشــاري الدفــاع يف اململكــة املتحــدة 

ملنطقــة الــرق األوســط، ومــارك غولدســاك، 
لصــادرات  الدوليــة  التجــارة  إدارة  مديــر 
ــز  ــاع واألمــن يف اململكــة املتحــدة، ومايل الدف
ــة يف  ــر األعــال الدولي ــر تطوي تشــامرز، مدي

ــس. ــم يف آيدك ــٍل أقي ــال حف ــدج، خ اي
وقــال منصــور املــا، العضــو املنتــدب والرئيس 
التنفيــذي ملجموعــة ايــدج: »يســعدنا توقيــع 
ــل الخطــوة األوىل يف  ــي متث ــرة الت هــذه املذك
اســراتيجيتنا طويلــة املــدى للتعــاون مــع »يب 
أيــه إي سيســتمز« بوصفهــا رشيــًكا يف بعــض 

برامجنــا الرئيســية. 
العضــو  كوســتيغان،  غــايب  وأضافــت 

ــال يف  ــر األع ــة لتطوي ــدب للمجموع املنت
»يب أيــه إي سيســتمز«:  »نحــن ســعداء 
بهــذا التعــاون االســراتيجي الجديــد لتعزيز 
القــدرات الســيادية يف دولــة اإلمــارات، 
ــول  ــن الحل ــع ب ــال الجم ــن خ ــك م وذل
وخرتنــا  ايــدج  مــن  الرائــدة  املحليــة 
ــر  ــم والتطوي الواســعة يف مجــاالت التصمي
ــم.  ــب والدع ــع والتدري ــل والتصني والتكام
سيســتمز«  إي  أيــه  »يب  متــارس  حيــث 
ــا  ــذ 26 عاًم ــارات من ــة اإلم ــا يف دول أعاله
التعــاون  فــرص  استكشــاف  ونواصــل 

لتعزيــز الدفــاع واألمــن يف الدولــة«. 

»ايدج« و»بي أيه إي سيستمز« 
تستكشفان فرص االبتكار المشترك في قطاع الدفاع

تشــتهر رشكــة CAE بخربتهــا عــى التدريب الحــي واالفرتايض 
ــواء  ــد س ــى ح ــكرين ع ــن والعس ــن املدني ــل الطياري وتأهي
يف جميــع أنحــاء العــامل، حيــث متتلــك 75 عاًمــا مــن الخــربة 
التدريبيــة واالبتــكارات الدفاعيــة يف جميــع املجــاالت الجوية 

والربيــة والبحريــة والفضائيــة واإللكرتونيــة.
وبينــت الرشكــة أنــه مــع تطويــر وتركيــب أكــر مــن 1,000 
جهــاز محــاكاة عســكري يف جميــع أنحــاء العــامل، فإنهــا 
تقــدم تدريًبــا مكثًفــا لألفــراد وطاقــم العمــل مــن األرض إىل 
ــات  ــة إىل منتج ــة واملكتبي ــزة املحمول ــن األجه ــاء، وم الفض
التدريــب عــى الواقــع املختلــط واملحــاكاة بالحركــة الكاملــة.
CAE De�  وقــال نبيــل عــازار، مديــر تطويــر األعــال لــد ى
 CAE الــرشق األوســط: »تعتــرب رشكــة fense and Security
ــا  ــب والتكنولوجي ــج التدري ــى دم ــل ع ــل تعم ــة تكام رشك

لضــان جاهزيــة املهــام لــد ى عمالئهــا يف بيئــة رقميــة 
آمنــة«. وأضــاف: »نســتعن بالتكنولوجيا الناشــئة واألســاليب 

ــي أثبتــت جدواهــا  ــة الت ــات التدريبي ــة يف البيئ التعليمي
وبروفــات املهــام لتلبيــة متطلبــات التدريــب الحاليــة 

ــاال  ــة CAE Trax مث ــرب أكادميي ــتقبلية«. وتعت واملس
مهــا عــى نظــام التدريــب البيئــي التحويــي 

ــن العمــالء مــن تحقيــق احتياجاتهــم  الــذي ميكّ
الخاصــة، ومتكّــن األكادمييــة التــي متثــل نظاًمــا 

ــا للتدريــب الــذايت املتقــدم، الطياريــن  بيئًي
ــة  ــم واملارس ــن التعل ــن م املتدرب

خــالل  مــن  مســتقل  بشــكل 
ــرتايض .  ــب االف التدري

CAE 75 عاًما من الخبرة
التدريبية
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أعلنت شركتا »كولينز آيروسبيس« 
و»إس آر بي إيريال سيستمز« عن 

دعمهما إلجراء مزيد من التطوير 
للطائرات بدون طيار والروبوتيات 

في المملكة العربية السعودية.

جــاء ذلــك خــال توقيــع مذكــرة تفاهــم 
لدعــم األبحــاث والتطويــر والتنفيــذ لهــذه 
التقنيــات يف املنطقــة يف »آيدكــس«، حيــث 
متتلــك رشكــة كولينــز حاليــاً منشــأة يف الريــاض 
ومكاتــب يف مقــر قيــادة القــوات الجويــة 

امللكيــة الســعودية.
ستســاهم  أنهــا  »كولينــز«  رشكــة  وبينــت 
ــة  ــل أنظم ــال تكام ــعة يف مج ــا الواس بخراته
وبرامــج  وأجهــزة  طيــار،  بــدون  الطائــرات 
أنظمــة املهــام، وخراتهــا يف مجــاالت االتصاالت 
الاســلكية وإنشــاء أشــكال املوجــات والتصوير 
ريــادة  جانــب  إىل  املستشــعرات،  وتطويــر 
تصميــم  يف   SRB Aerial Systems رشكــة 
وتطويــر وإنتــاج وحلــول الطائــرات بــدون 

إحــدى  هــي   SRB رشكــة  أن  ومبــا  طيــار، 
للطائــرات  املصنعــة  الوحيــدة  الــركات 
ــة الســعودية،  ــار يف اململكــة العربي ــدون طي ب
ــع  ــة جمي ــر للمملك ــدف إىل أن توف ــي ته فه
ــة  ــة واملصنع ــار اململوك ــدون طي ــرات ب الطائ
محليــاً، والتــي تحقــق أحــدث متطلبــات مهــام 
الحــرب الحديثــة واللوجســتيات الصناعيــة.
ــاء  ــس إدارة العم ــوين، رئي ــن ماه ــال كول  وق
ــبيس«:  ــز آيروس ــة »كولين ــابات يف رشك والحس
»تعــد هــذه الراكــة خطــوة أساســية يف دعــم 
 2030 الســعودية  العربيــة  اململكــة  رؤيــة 

ــاً  ــة واملصنعــة محلي ــب املنتجــات اململوك لجل
إىل اململكــة العربيــة الســعودية، فقــد عملــت 
الركــة عــى مــدى أعــوام يف املســاعدة عــى 
تعزيــز صناعــة الطــريان والدفــاع املحليــة مــن 
ــر  ــاد، وتطوي ــع االقتصــادي يف الب أجــل التنوي
ــة وذات  ــة اإلنتاجي ــة عالي ــة وطني ــوة عامل ق

ــة«. ــارات عالي مه
وبــن أن الركــة تقــوم بدعــم املجتمعــات 
ــة  ــرص تعليمي ــري ف ــال توف ــن خ ــة، م املحلي
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة  يف مجــال 
الرياضيــات )STEM( مــن أجــل تعزيــز  و 

القــوى العاملــة املحليــة.
ــل  ــا الطوي ــز بتاريخه ــر كولين  وأضــاف: »تفخ
يف الــراكات املحليــة، مبــا يف ذلــك العمــل 
ــعودية  ــة الس ــع الرك ــع م ــاق واس ــى نط ع
ــاج  ــى إنت ــكرية )SAMI( ع ــات العس للصناع
ــات  ــرض الكروني ــزة ع ــة أجه ــع وصيان وتجمي
الطــريان وأنظمــة االتصــاالت للعديــد مــن 
املنصــات العســكرية داخــل القــوات املســلحة 

الســعودية«.

»كولينز« و»إس آر بي«
 تطوران الطائرات بدون طيار في السعودية

عبر مذكرة تفاهم

إنشاء أشكال 
الموجات 

والتصوير وتطوير 
المستشعرات
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IRIS-T missile family for air combat and ground-based air defence. 

www.diehl.com/defence

PROTECT 
CRITICAL 
AREAS تعرض منصات »أيدكس« الصاروخ 

)IRIS-T( أحدث الصواريخ )جو-جو( 
وهو قصير المدى يلقب بـ »أطلق 

واْنَس«، ويتميز بأدائه الذي ال 
يضاهى في القتال القريب 

واالعتراض، حيث تم في البداية 
تطوير هذا الصاروخ لتسليح 

الطائرات للقتال الجوي، وهو 
موجود في الخدمة منذ عام 2005. 

ويتميــز الصــاروخ بخفــة حركــة ورشــاقة عاليــة 
ــع املوجــه  ــوة الدف ــن ق مــن خــال الجمــع ب
رأس  ولــه  الهــوايئ،  الديناميــي  والتحكــم 
يصــور ويبحــث عــن األهــداف باألشــعة تحــت 
الحمــراء، مــع املعالجــة الذكيــة للصــور لذلــك 
ــخ،  ــة الصواري ــزة يف تكنولوجي ــل قف ــو ميث فه

مــع وجــود ميزتــن لتتبــع مســار الطــريان 
ــاق. ــد اإلط ــدف بع ــة اله وإصاب

وأكــدت رشكــة Diehl Defense أن الصــاروخ 
تــم  إذ  التصديــر؛  يف  تامــاً  نجاحــاً  حقــق 
ــة؛  ــع دول أوروبي ــرك م ــكل مش ــره بش تطوي
الفقــري  العمــود  الصــاروخ  هــذا  وميثــل 

حيــث  مــن  األوروبيــة  الجويــة  للقــوات 
ــراء  ــت الحم ــعة تح ــخ األش ــتخدام صواري اس
لحايــة طائراتهــم املقاتلــة، كــا تــم اختيــاره 
Euro-  كســاح نظامــي للطائــرات املقاتلــة

 KF-21 و   EF-18 و   F-16 و   F-5 و   fighter
ــزز  ــايل يع ــو بالت و Tornado و Gripen، وه
قــدرة الدفــاع عــن النفــس، وإىل جانــب دوره 
ــتخدم الصــاروخ أيضــاً  ــرات، يُس كســاح للطائ
كصــاروخ أرض-جــو، كــا يف نظــام الدفــاع 
الجــوي األريض IRIS-T SLS للحايــة مــن 
ــداف  ــع األه ــل م ــة والتعام ــام املهاجم األجس

ــة. ــافات قريب ــن مس ــق م ــي تنطل الت
صــاروخ  أداء  ترقيــة  أن  الركــة  وبينــت 
ســتبدأ يف   block II نســخة  إىل  آيريــس-يت 
ــدرات  ــة ق ــن األداء؛ وإضاف ــام 2024 لتحس ع
جديــدة، مــع دراســة املزيــد مــن الرقيــات لــه.

»أطلق واْنَس«
IRIS-T صاروخ

الصاروخ يتميز 
بخفة حركة 

ورشاقة عالية
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»آيدكــس«  يف  »إليرونيــكا«  رشكــة  تعــرض 
يف  العمليــة  ومنتجاتهــا  وقدراتهــا  حلولهــا 
ــر  ــث ال يقت ــري، حي ــوي والبح ــن الج املجال
التحكــم بالطيــف الكهرومغناطيــيس، الــذي 
ميثــل أســاس العقيــدة الدفاعيــة الحديثــة، 
بــل التقنيــات األكــر تطــوراً وتقدمــاً، ويتعــدى 
ذلــك إىل الــذكاء االصطناعــي وتحليــل البيانات 

ــيراين. ــن الس ــة واألم الضخم
ــة  ــى مجموع ــوء ع ــة الض ــلط الرك ــا تس ك
الحايــة الذاتيــة املتكاملــة النشــطة ملهــام 
خــط  يتضمــن  حيــث  CSAR؛  مروحيــات 
للحايــة  كاملــة  مجموعــة  الركــة  إنتــاج 
الذاتيــة ملروحيــات CSAR، التــي تســتخدم 

األطيــاف  متعــدد  نشــطاً  تشــويش  جهــاز 
)بالــرددات الاســلكية RF واألشــعة تحــت 
الحمــراء IR( حيــث يجــري تشــغيله حاليــاً 
 CSAR ــات طــراز عــى مــن أســطول املروحي

اإليطــايل،  الجــو  لســاح  التابعــة   HH101
ــكل  ــة بش ــة للمنص ــة الحاي ــر املجموع وتوف
الــرددات  فعــال ضــد رادارات GtoA ذات 
للدفــاع  واملتوســطة  الطويلــة  الاســلكية 
الجــوي، باإلضافــة إىل املــدى القصــري جــداً ضــد 
تهديــدات الجيــل األخــري مــن أنظمــة الدفــاع 

.)MANPADS( املحمولــة  الجــوي 
يف  التقنيــات  أحــدث  اعتــاد  يتيــح  كــا 
الصغريــة  باملوجــات  املتكاملــة  الدوائــر 
املتجانســة  MMIC إمكانيــة توافــر جهــاز 
والــوزن، وقليــل  الحجــم  تشــويش، صغــري 
ــة  ــق إشــارة توجيهي ــة، ويطل االســتهاك للطاق

عاليــة الطاقــة.

في المجالين الجوي والبحري

 »إليترونيكا« تعرض حلواًل متطورة 
في الحرب اإللكترونية

اعتماد الذكاء 
االصطناعي 

وتحليل البيانات 
الضخمة
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ــاركتها  ــال مش ــة )Embraer( خ ــرض رشك تع
 C-390 يف معــرض آيدكــس، مزايــا طائرتهــا
Millennium، وهــي الجيــل الجديــد مــن 
ــددة  ــكرية متع ــوي العس ــل الج ــرات النق طائ
ــة  ــل، ومرون ــة التنق ــر مرون ــي توف ــام، الت امله
ــة،  ــان عالي تشــغيل املطــارات، ومســتويات أم
ــة  ــى منص ــة، ع ــغيلية منخفض ــف تش بتكالي

ــدة. ــة واح حديث
طائــرة  يف  القــوة  جوانــب  بعــض  وتتمثــل 
تنقــل  مرونــة  يف   C-390 Millennium
متفوقــة ضمــن فئتهــا، وبالتصميــم القــوي، 
واملرونــة الفائقــة، والتكنولوجيــا العمليــة التــي 

الصيانــة. أثبتــت جدواهــا، وســهولة 
 وإضافــة إىل املزايــا الســابقة فــإن الطائــرة 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  تــؤدي  أن  ميكــن 
املهــام، مثــل نقــل البضائــع والقوات، وإســقاط 
البضائــع، واإلنــزال الجــوي للمظليــن، والتــزود 
ــاً  ــرة عام ــد الطائ ــث  تع ــّواً، حي ــود ج بالوق

ــة.  ــوة ألي دول ــاً للق ــاً حقيقي مضاعف
C-390 Millen-  وميكــن األســتعانة بطائــرة

nium ألداء العديــد مــن املهــام اإلنســانية؛ 

الطبــي،  واإلخــاء  واإلنقــاذ،  البحــث  مثــل 
وإطــاق عمليــات اإلمــدادات باملســاعدات 
ــا  ــة، ك ــق الجوي ــة الحرائ اإلنســانية، ومكافح
C-390 Millenni- طائــرة باســتطاعة   أنــه 
ــن  ــاً م ــاً مري ــا يصــل إىل 26 طن ــل م um حم
ــدة  ــغ 470 عق ــوى تبل ــة قص ــع، برسع البضائ
)870 كــم / ســاعة(، مــع القــدرة عــى العمــل 
املــدارج  ذلــك  يف  مبــا  قاســية،  بيئــات  يف 

املتــرضرة أو غــري املعبــدة.
ــرة C-390 Millennium قــدرات  ــر طائ وتوف
يف  مبــا  واملهــام،  األدوار  متعــددة  وميــزات 
ذلــك نقــل وإطــاق الجنــود املظليــن، ونقــل 
البضائــع، وإعــادة التــزود بالوقــود جــواً أو 
توفــري الرعايــة الحرجــة املتوســطة، وهــي 
تســتخدم  كــا  فئتهــا،  يف  رائــدة  ذلــك  يف 
ــدث  ــد أح ــل الجدي ــن الجي ــرة م ــذه الطائ ه
التقنيــات واالبتــكارات، وتشــمل هــذه األجهزة 

إلكرونيــات الطــريان املتكاملــة والرقميــة.
 C-390 Millennium طائــرة  وتحلــق 
بشــكل أرسع، وتحمــل شــحنات أكــر، مــن 
أي طائــرة عســكرية أخــرى مــن فئتهــا، كــا 

ــري  ــدارج غ ــن م ــل م ــى العم ــا ع أن قدرته
ممهــدة تعنــي أنهــا توفــر قــدرات تكتيكيــة 
ذات مــدى اســراتيجي، ويكفــي القليــل مــن 
عمليــات الفحــص والصيانــة املبســطة عنــد 
ــتخدم  ــن املس ــل ب ــن التفاع ــزوم لتحس الل
مــن  مزيــد  لتحقيــق   )HMI( واآللــة 
التوافــر، كــا يســهم نظــام التحكــم الكامــل 
يف الطــريان )FBW( إىل حــد كبــري يف تخفيف 
الطاقــم، مــا يســاعد، إىل  عــبء عمــل 
جانــب زيــادة الوعــي الظــريف أو املحيطــي، 
عــى تعزيــز فعاليــة الطاقــم وســامته أثنــاء 

ــام. امله
وتعــد C-390 Millennium طائــرة مثْبتــة 
عمليــاً، وقــد جمعــت بالفعــل أكــر مــن 7500 
ســاعة طــريان حتــى اآلن يف وقــت قصــري جــداً 
بعــد دخولهــا عــام 2019 يف الخدمــة لــدى 
تقــوم  حيــث  الرازيليــة،  الجويــة  القــوات 
ــة بتشــغيل خمســة  ــة الرازيلي ــوات الجوي الق
ــن  ــخ م ــي نس ــراز KC-390، وه ــرات ط طائ
ــواً،  ــود ج ــزود بالوق C-390 Millennium للت

ــليم.  ــات التس ــن عملي ــد م ــري املزي ويج

C-390 Millennium
مستويات أمان عالية وتكاليف تشغيلية منخفضة

طائرة من »إمبراير«
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     PARTNERING FOR SECURITY
AND PROSPERITY.

ــه  ــه وفاعليت ــن« كفاءت ــاروخ »جافل ــت ص أثب
ــة  ــل منظوم ــه أفض ــدات لكون ــد التهدي يف ص
للدبابــات  مضــادة  موجهــة  صواريــخ 
Jave- ــاج ــر وإنت ــم تطوي ــث ت )ATGM(، حي
lin مــن خــال مــروع جافلــن املشــرك 
)Javelin Joint Venture( )JJV( بــن رشكتــي 
 )Raytheon Missiles & Defense( ريثيــون
يف توكســون، بواليــة أريزونــا، ولوكهيــد مارتــن 
يف أورالنــدو بواليــة فلوريــدا، وهــو يف الواقــع 
نظــام ســاح متعــدد االســتخدامات ومحمــول 
ــى  ــب ع ــه التغل ــراض، وبإمكان ــدد األغ ومتع
جميــع الــدروع املعروفــة واملتوقعــة يف ســاحة 

ــة. املعرك
ــض  ــى بع ــب ع ــن أن التدري ــم م ــى الرغ وع
منظومــات األســلحة قــد يســتغرق أســابيع أو 
ــتخدمن  ــتعداد املس ــان اس ــهراً لض ــى أش حت
ــم  ــم تصمي ــد ت ــغيلية، فق ــة التش ــن الناحي م
صــاروخ Javelin للســاح للمشــغل بالتدريــب 
ــون 72  ــاكاة يف غض ــال املح ــن خ ــل م والتأه

ــل. ســاعة أو أق
 Javelin صــاروخ  عــى  التدريــب  ويتــم 
ــارات  ــى امله ــب ع ــام التدري ــال نظ ــن خ م
األساســية للطاقــة اإلنتاجيــة املعــززة لجافلــن 
Jave-( ويســتخدم نظــام التدريــب ،)EPBST(
lin EPBST ( ســيناريوهات تدريــب مرمجــة 
مســبقاً، تســمح باملارســة للمراقبــة امليدانيــة 

وتحديــد موقــع الهــدف واالســتحواذ والتحكــم 
ــار. ــة إطــاق الن يف مهم

تطويــر  مديــر  ســتانتون،  تومــاس  وقــال 
 Lockheed Martin ــة ــة لرك ــال الدولي األع
 Javelin للصواريــخ التكتيكيــة: »تســمح مرونــة
بــن وضعيــات الهجــوم باالشــتباك الرسيــع مــع 
ــأي  ــة ب ــل مقارن ــدل القت ــادة مع ــدف، وزي اله
نظــام منافــس، كــا أن قدراتــه العديــدة تجعلــه 
ســاحاً مثاليــاً عندمــا يتعــرض املقاتــل مجموعــة 
ــة يف  ــة القريب ــدات القتالي ــن التهدي ــعة م واس

ــث«. ــر الحدي ــة يف الع ــاحة املعرك س
 Javelin وتابــع: »عــاوة عــى ذلــك يســتخدم
ــة  ــة منخفض ــريان صاروخي ــاق وط ــدرة إط ق
البصمــة لتقليــل إمكانيــة اكتشــافه مــن قبــل 
يف  تســهم  إطاقــه  ميــزة  أن  كــا  العــدو، 
ــن  ــه م ــي ومتكين ــامة الرام ــى س ــاظ ع الحف

إطــاق الصــاروخ بأمــان مــن داخــل الحظرية«.
 Javellin ــه رغــم أن قــدرات صــاروخ وبــن أن
عــى االشــتباك مــع الهــدف وإصابتــه رضوريــة 
ــاف  ــة االكتش ــل إمكاني ــى تقلي ــاعدة ع للمس
يف ســاحة املعركــة، فــإن إرشــادات إطــاق 
ــود التشــغيلية  الصــاروخ ونســيانه تلغــي القي
التــي تتطلــب مــن املشــغل الحفــاظ عــى 
خــط الرؤيــة مــن نقطــة إطــاق النــار إىل 
لطــريان  الكامــل  الوقــت  طــوال  الهــدف 

الصــاروخ.
ــه  ويعــد Javelin ســاحاً حاســاً، أثبــت قدرت
ــى  ــل ع ــار أو اللي ــة يف النه ــاز املهم ــى إنج ع
حــد ســواء. ويظــّل تعــدد اســتخداماته وقوتــه 
نظــام  يجعــل  للحمــل  وقابليتــه  الفتاكــة 
األســلحة الدقيــق املضــاد للدبابــات قــادراً عــى 

ــدات. ــن التهدي ــة م ــة متنوع ــر مجموع دح

صاروخ »جافلين«  
فاعلية في صد التهديدات
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بعد مرور عام على كشف »ريثيون 
ميسلز آند ديفينس« النقاب عن 

اإلضافة األحدث لمجموعة رادارات 
GhostEye، يواصل البرنامج تقديم 

أداء استثنائي في االختبارات 
والعروض التقديمية

وقــال كارل هارتفــورد، املهنــدس األول للرنامج 
ــد  ــلز آن ــون ميس ــدى »ريثي ــي ل ــر الفن واملدي
ــم  ــق حج ــب تصدي ــن الصع ــس«:  »م ديفين
ــم تحقيقــه عــى مــدار عــام  ــذي ت اإلنجــاز ال
واحــد فقــط منــذ عــرض الــرادار الجديــد ألول 
ــام  ــذا الع ــدار ه ــى م ــا ع ــد أحرزن ــرة، لق م
ــة  ــاث املتقدم ــن األبح ــدءاً م ــاً، ب ــاً الفت تقدم
ــة وصــوالً  ــع األهــداف الحي والقــدرة عــى تتب
إىل العــرض التوضيحــي الــذي تــم تقدميــه 
األمريكيــة واســتمر عــى مــدار  للحكومــة 
أســبوع، حيــث قمنــا خالــه بتســليط الضــوء 

ــام«. ــدد امله ــعر متع ــدرات املستش ــى ق ع
للدفــاع  متقدمــاً  راداراً  »باعتبــاره  وتابــع: 
الجــوي والصاروخــي متوســط املــدى، تــم 
تصميــم GhostEye MR الكتشــاف وتتبــع 

مــن  بــدءاً  الجويــة  التهديــدات  وتحديــد 
ــار إىل  ــدون طي ــرات ب ــروز والطائ ــخ ك صواري
الطائــرات التقليديــة واملروحيــات. وميتلــك 
مستشــعر املراقبــة والتحكــم بالنــريان الجديــد 
درجــة   360 بزاويــة  تغطيــة  يوفــر  الــذي 
الدفــاع  مستشــعر  مــع  مشــركة  قواســم 
األدىن  املســتوى  ذي  والصاروخــي  الجــوي 
»ريثيــون  تطــوره  والــذي   ،)LTAMDS(

ميســلز آنــد ديفينــس« .
ومنــذ اكتــال عمليــات تصميــم وتطويــر 
أجهــزة وبرامــج GhostEye MR يف منتصــف 
املســؤول عــن  الفريــق  قــام  عــام 2021، 
الرنامــج بتطويــر منــوذج أويل كامــل للنظــام،  
ويف هــذا الصــدد، قــال هارتفــورد: »عملنــا يف 
ــد  ــو إنجان ــي يف ني ــار الخارج ــأة االختب منش
الكشــف  قــدرات  وتكامــل  دمــج  عــى 
ــز  ــاهم بتعزي ــا س ــزة، م ــع األجه ــع م والتتب
ــرادار عــى تتبــع األهــداف بنجــاح.  قــدرة ال
والرامــج  األجهــزة  محــاكاة  خــال  مــن 
ــدأ الفريــق  ونتائــج التتبــع املبــارش، حيــث ب
ــن  ــد م ــام والتأك ــن أداء النظ ــق م يف التحق
التطــور  لحجــم  ونظــراً  الكاملــة.  قدراتــه 

والتكامــل الرسيــع الــذي حققــه فريقنــا، 
 GhostEye فقــد بتنــا مســتعدين لعــرض
ــن،  ــاء املحتمل ــن العم ــد م ــى مزي MR ع
الواليــات  حكومــة  مــع  رشاكــة  وإبــرام 
املتحــدة إلجــراء تجــارب متعــددة املهــام يف 

2023س. عــام 
وخــال األشــهر القادمــة، ســيواصل فريــق 
إجــراء  ديفينــس”  آنــد  ميســلز  “ريثيــون 
والرامــج  لألجهــزة  إضافيــة  اختبــارات 
باســتخدام أهــداف ُمجهــزة للتحقــق مــن دقــة 

التحكــم.
وقــال روب ليســانيك، مديــر قســم املتطلبــات 
الريــة  الحــرب  وحــدة  يف  واإلمكانــات 
ــد  ــون ميســلز آن ــدى »ريثي ــاع الجــوي ل والدف
ديفينــس«:  »مــن املهــم مواصلــة الحفــاظ 
ــذي اســتطعنا اكتســابه خــال  عــى الزخــم ال
الفــرة املاضيــة. الســيا وأن الواليــات املتحــدة 
معقــدة  تهديــدات  يواجهــون  وحلفاءهــا 
متزايــدة، مثــل صواريــخ كــروز والطائــرات 
املتقدمــة والطائــرات بــدون طيــار. وقــد أدت 
هــذه التهديــدات إىل ارتفــاع الطلــب عــى 

ــدى«. ــطة امل ــوي متوس ــاع الج ــول الدف حل

 GhostEye
رادار بزاوية 360 درجة

من »ريثيون ميسلز آند ديفينس«
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الحــدث  العاملــي  الدفــاع  معــرض  أعلــن 
واألمــن  الدفــاع  صناعــة  مجــال  يف  األبــرز 
ــراتيجية  ــة االس ــه الوطني ــد رشاكت ــن تجدي ع
 SAMI ــة ــع رشك ــة م ــاث القادم ــخ الث للنس
الريــك الوطنــي الرائــد يف قطــاع الصناعــات 
الدفاعيــة واألمــن، إحــدى رشكات صنــدوق 
ــك بعــد إعــان  االســتثارات العامــة، جــاء ذل
ــة العامــة للصناعــات العســكرية الجهــة  الهيئ
املنظمــة للمعــرض عــن رعايــة خــادم الحرمــن 
الريفــن امللــك ســلان بــن عبــد العزيــز 
ــي  ــرض والت ــة للمع ــخة الثاني ــعود للنس آل س
ســيتم تنظيمهــا خــال الفــرة مــن 4 إىل 8 
حيــث  الريــاض،  بالعاصمــة  2024م  فرايــر 
شــهدت نســخته األوىل نجاحــاً كبــرياً عــى 
كافــة األصعــدة، مــن خــال عقــد رشاكات 
عقــود  عــن  واإلعــان  نوعيــة  اســراتيجية 

تســليح وصفقــات ملياريــه. 
مقــر  يف  الرعايــة  توقيــع  مراســم  وجــرت 
وليــد  املهنــدس  بحضــور   ،SAMI رشكــة 
ــذي  ــس التنفي ــد الرئي ــد أبوخال ــن عبداملجي ب
لركــة SAMI, وســلطان املالــك املستشــار 

ــذي ملعــايل  ــب التنفي ــن يف املكت ــري اإلداري وكب
محافــظ الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية 
الدفــاع  ملعــرض  اإلرشافيــة  اللجنــة  وأمــن 
العاملــي، ووائــل بــن محمــد الرسحــان الرئيــس 
املســاندة  والخدمــات  للتواصــل  التنفيــذي 
ــتير  ــدا س ــرض أمان ــل املع ــا مثّ يف SAMI في

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون التجاريــة. 
ــة إىل  ــعى الرك ــة تس ــذه الرعاي ــب ه ومبوج
تحقيــق مســتهدفاتها وفــق عمــل تكامــي 

وبتظافــر الجهــود مــع معــرض الدفــاع العاملــي 
توطــن  دعــم  يف  املســاهمة  يف  واملتمثلــة 
ــاق الحكومــي عــى املعــدات  %50 مــن اإلنف
ــام 2030،  ــول الع ــكرية بحل ــات العس والخدم
فضــاً عــن تحقيــق تطلعــات حكومــة اململكــة 
العربيــة الســعودية الراميــة إىل تنظيــم معرض 
معــارض  أفضــل  ضمــن  متخصــص  عاملــي 
الدفــاع واألمــن يف العــامل، وأن تكــون اململكــة 

ــارض.  ــم املع ــاً لتنظي ــزاً عاملي مرك

 SAMI معرض الدفاع العالمي وشركة
يوقعان شراكة استراتيجية حتى 2028

تعــرض رشكــة »جــرال أتوميكــس آيرونوتيكال 
»آيدكــس«  يف   )GA�ASI( أدفانســمنتس« 
 MQ�9A بــدون طيــار إمكانــات طائرتهــا 
ــد  ــغ التعقي ــراً بال ــل تطوي ــي متث Reaper، الت
ــن  ــبة م ــربة املكتس ــتند إىل الخ ــور، يس والتط
خــالل طائــرة الرشكــة Predator RPA املثبتة 
كفاءتهــا يف ســاحات املعــارك، كــا متثــل قفــزة 

ــة. ــكي واملوثوقي ــة يف األداء ال نوعي
وبينــت الرشكــة أنــه يف اآلونــة األخــرية، أجــرت 
والحــرس الوطنــي الجــوي )ANG(، بدعــم 
األمريكيــة  البحريــة  مشــاة  مــن  مشــرتك 

األمريكيــة  الجويــة  والقــوات   )USMC(
)USAF(، اختبــاراً لطائــرة موجهــة عــن بعــد 
قيــادة  بنظــام  مجهــزة   )MQ�9A )RPA
وتحكــم باالتصــاالت الفضائيــة ذات املــدار 

.)SATCOM( املنخفــض 
الرائــدة  اإلمكانيــة  هــذه  »توفــر  وقالــت: 
مــن  ســيمكنان  عامليــن  واتصــاالً  تغطيــة 
القيــام بالعمليــات عــربة الكــرة األرضيــة كلهــا 
GA�  مــن إنتــاج رشكــة RPA ألرسة طائــرات
 MQ�9B ؛ مبــا يف ذلــك منــاذج مثــل ASI
MQ� و   SkyGuardian / SeaGuardian

.Gray Eagle 25M و   9A Reaper
ــة  ــس رشك ــندر رئي ــد آر ألكس ــال ديفي وق
يف  الواقــع  يف  هــذا  »يســهم   :GA�ASI
 LEO تغيــري قواعــد اللعبــة، فاســتخدام
اتصــال  عــى  يحافــظ  ال   SATCOM
ــايل  ــب الش ــن القط ــرات GA�ASI م طائ
ــات  ــاح بالعملي ــويب للس ــب الجن إىل القط
يف أكــر البيئــات صعوبــة فحســب، بــل 
يوفــر أيضــاً مرونــة يف االتصــال تســمح 
للمشــغلن بنقــل املزيــد مــن البيانــات مــن 

الطائــرة وإليهــا«.

Reaper قفزة نوعية في الطائرات بدون طيار
من »جنرال أتوميكس آيرونوتيكال أدفانسمنتس«
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تعرض شركة »بوينغ« خالل 
مشاركتها معرض ومؤتمر الدفاع 

 الدولي )أيدكس(، الطائرة
 Chinook، وأنظمة تسلحها، مثل 

القنابل صغيرة الحجم واألنظمة 
المستقلة، كما تشارك في 

المناقشات الدائرة حول إمكانية 
زيادة حجم أسطولها في دولة 

اإلمارات.

وقــال مــارك باليــو، نائــب رئيــس مجلــس 
ــة  ــر األعــال والشــؤون الحكوم اإلدارة لتطوي
ــاع  ــغ للدف ــة بوين ــة برك ــة والدفاعي الخارجي
ــارات  ــة اإلم ــت دول ــن:  »قام ــاء واألم والفض
Chi- الطائــرة بتشــغيل  املتحــدة   العربيــة 
ــرة  ــتخدمت الطائ ــنوات واس ــدة س nook لع
يف عمليــات نــر القــوات وتقديــم الخدمــات 

اإلنســانية«.
عــدة  اتخــذت  الركــة  أن  عــى  وشــدد 
التشــغيلية  الفعاليــة  لتحســن  مبــادرات 
ونطــاق بعــض منصاتهــا التــي يتم تشــغيلها يف 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إذ تتعــاون 
ــارات يف  ــة اإلم ــع دول ــب م ــن كث ــة ع الرك
ــل  ــات الجي ــم منتج ــل دع ــاالت مث ــدة مج ع
ــايل، واســتخدام كميــات أقــل مــن الوقــود  الت
وزيــادة االســتدامة، والتعــاون مــع الصناعــات 
ــد مــن فــرص  ــة مــن أجــل جلــب املزي املحلي
ــتعداد  ــة االس ــع درج ــة ورف ــل إىل الدول العم
التشــغيي، كــا أقامــت رشكــة بوينــغ رشاكات 
ــوازن«  ــل »ت ــة مث ــع  رشكات إماراتي ــة م قوي

و»مبادلــة« و»إيــدج«. 
وأوضــح بــأن رشكــة بحجــم »بوينــغ« تتمتــع 

ــركاء  ــن لل ــه ميك ــا أن ــزات منه ــدة مي بع
التجــاري  الجانبــن  يف  معــك  التعــاون 
والدفاعــي، فعــى ســبيل املثــال، تقــوم رشكة 
»ســراتا«، إحــدى الــركات التابعــة لركــة 
العموديــة  الزعنفــة  بتصنيــع  »مبادلــة«، 
لجميــع طائراتنــا مــن طــراز 787 التــي 
ــاوث  ــة س ــتون، بوالي ــا يف شارلس ــم بناؤه ت
هــذه  زيــادة  بفضــل  لذلــك،  كارولينــا. 
القــدرة املركبــة والتعــاون مــع رشكــة ســراتا، 
ســنكون قادريــن عــى اســتقطاب فــرص 
إضافيــة عــى الجانبــن الدفاعــي والتجــاري 
نتطلــع  كــا   ،787 و   777 طــرازي  بــن 
املواهــب  تنميــة مجموعــة  إىل مواصلــة 
املحليــة واســتخدام ورش ومرافــق اإلصــاح 

ــط  ــس فق ــارات لي ــة اإلم ــة يف دول والصيان
أمــام الطائــرات اإلماراتيــة ولكــن أيًضــا أمــام 

اإلقليميــة.
ــدى  ــارات، ل ــة إىل اإلم ــه باإلضاف وأشــار إىل أن
الركــة أيًضــا العديــد مــن العمــاء يف منطقــة 
الــرق األوســط، فعــى ســبيل املثــال، تواصــل 
دول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر 
تطويــر أســاطيلها مــن طــراز Chinook و 
Apache و F-15. وتابــع: »لقــد عملنا بشــكل 
ــادة  ــل زي ــن أج ــدول م ــذه ال ــع ه ــق م وثي
قدراتهــا ومنصاتهــا. عــاوة عــى ذلــك، متتلــك 
الكويــت طائــرات Apache و F-18 وتســتعد 
 F-18 Super ــرات ــن طائ ــد م الســتقبال املزي
ــع  ــق م ــل بشــكل وثي Hornets. ونحــن نعم
ــر  ــرت م ــك، اش ــى ذل ــاوة ع ــن. ع البحري
ــتحصل  ــراز Chinook وس ــن ط ــرة م 25 طائ
ــوًدا  ــة. كــا ســتوقع عق ــرات إضافي عــى طائ
ــن طــراز  ــة أســطولها م ــدة ســنوات لخدم لع
األوســط  الــرق  ميثــل  لذلــك،   .Apache
منطقــة مهمــة للغايــة بالنســبة لركــة بوينــج 
مــن الناحيتــن التجاريــة والدفاعيــة عــى حــد 

ســواء«.

»بوينغ«
Chinook تعرض الطائرة

مع الشراكة القوية لها في الشرق األوسط

»ستراتا« تصنيع 
الزعنفة العمودية 

لجميع طائرات 
طراز 787

مارك باليو
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تشــارك )Otokar(، الركــة العامليــة املصنعــة 
ــس 2023؛  ــا، يف آيدك ــة يف تركي ــة الري لألنظم
ــات مــن مجموعــة  ــث تعــرض ســت مركب حي

ــا املدرعــة املتنوعــة خــال املعــرض. مركباته
مركباتهــا  تصــّدر  التــي  الركــة،  وتقــوم 
العســكرية إىل أكــر مــن 40 دولــة، بعــرض 
َمواطــن قوتهــا يف معــرض آيدكــس 2023، أحــد 
ــث  ــرى؛ حي ــة الك ــة الدولي ــارض الدفاعي املع
ــاً  ــة عاملي ــكرية املعروف ــا العس ــروج ملركباته ت
إذ  الريــة؛  املتقدمــة يف األنظمــة  وقدراتهــا 
تعــرض أوتــوكار ســت مركبــات خــال الحــدث.
كــا تعــرض أوتــوكار املركبــات التاليــة: مركبــة 
AKREP II لاســتطاع واملراقبــة واألســلحة 
 COCKERILL املدرعــة، مــع نظــام بــرج

CSE 90LP 90 ملــم ؛ ومركبــة قتــال مصفحــة 
للمشــاة ARMA 8x8 مــزودة بنظــام بــرج 
MIZRAK مقــاس 30 مــم ومركبــة قتــال 
مصفحــة للمشــاة مجنــزرة TULPAR مــزودة 
؛  بــرج MIZRAK مقــاس 30 مــم  بنظــام 
 COBRA ــراد مصفحــة مــن طــراز ــة أف وناقل
ــن ومقاومــة  ــة مــن الكائ ــة محمي II ؛ ومركب
لأللغــام COBRA II MRAP ؛ وناقلــة أفــراد 
مصفحــة 6 × 6 مــن طــراز ARMA. وســيجد 
الــزوار الفرصــة الستكشــاف هــذه املركبــات يف 

.Otokar جنــاح
ســريدار  للركــة  العــام  املديــر  وبــن 
جورجوتــش أن معــرض »آيدكــس« ذو أهميــة 
ترتقــي  حيــث  أوتــوكار؛  لركــة  خاصــة 

ــة  ــاع العاملي ــة الدف ــا يف صناع ــة مبكانته الرك
ــة إىل  ــام، “باإلضاف ــى كل ع ــتويات أع إىل مس
كونهــا مــورّداً لحلــف شــال األطلــيس واألمــم 
املتحــدة، لدينــا حاليــاً مــا يقــرب مــن 33 
ــرب  ــا يق ــم مل ــكرية يف قوائ ــة عس ــف مركب أل
مــن 60 مســتخدماً يف أكــر مــن 40 دولــة. 
يف  نكتســبها  التــي  الخــرات  نــرز  ونحــن 
مختلــف املناخــات واملناطــق الجغرافيــة حــول 
ــا؛  ــر مركباتن ــطة تطوي ــال أنش ــن خ ــامل م الع
ــاع  ــة الدف ــز يف صناع ــن نتمي ــم فنح ــن ث وم
العامليــة مبنتجاتنــا وخراتنــا ذات املســتوى 
العاملــي والتصميــم الناجــح والبحــث والتطوير 
ــا آيدكــس  ــر لن ــة. ويوف والقــدرات التكنولوجي
فرصــة ال تقــدر بثمــن متاشــياً مــع هــدف 
أوتــوكار املتمثــل يف تعزيــز الــراكات الدوليــة، 
وخاصــة يف منطقــة الخليــج، ويف االنفتــاح عــى 

أســواق جديــدة “.
ــش إىل أن  ــريدار جورجوت ــار س ــه أش ــن جانب م
العديــد مــن النــاذج يف مجموعــة أوتــوكار 
الواســعة مــن املركبــات العســكرية قــد خدمــت 
الــرق  منطقــة  مختلفــة يف  قــوات  بنجــاح 
األوســط والخليــج منــذ أوائــل العقــد األول مــن 
ــة  ــال: »إن منطق ــادي والعرين،وق ــرن الح الق
بالنســبة  الــرق األوســط والخليــج مهــان 
Otokar Land Sys- أســهمت  )إلينا،حيــث 
ــام 2016،  ــي أنشــأناها يف ع ــة الت tems(، الرك
لتقربنــا مــن عمائنــا يف املنطقــة؛ حيــث متكننــا 
وتوقعــات  احتياجــات  مراقبــة  مــن  الركــة 
بشــكل  واملحتملــن  الحاليــن  مســتخدمينا 
ــا  ــة، أنجزن ــبع املاضي ــنوات الس ــل. يف الس أفض
مشــاريع كــرى مــع “أوتــوكار النــد سيســتمز”.  

»أوتوكار«
تعرض 6 مركبات مدرعة
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ــس  ــرض آيدك ــا« يف مع ــة »باتري ــارك رشك تش
2023 منــذ الــدورة األوىل التــي أقيمــت قبــل 
30 عاًمــا، حيــث أصبــح »آيدكــس« أحــد أكــرب 
املعــارض الدفاعيــة يف العــامل التــي تربــط 
صانعــي القــرار الرئيســن يف الصناعــة عــى 

ــامل.  ــتو ى الع مس
ــه الحاليــة  ــا يف املعــرض يف دورت وتطلــق باتري
ســيارتها باتريــا 6 × 6 والتــي تتميــز بأنهــا 
عاليــة األداء، ولكنهــا يف نفــس الوقــت بســيطة 

ــة. ــة وبأســعار معقول وقوي
وحركــة  حديثــة  حايــة  الســيارة  وتوفــر 
إن  قتاليــة حيــث  أدوار دعــم  قصــو ى ألي 

 Patria نظامهــا مبنــي عــى تــراث سلســلة
 Patria ــك عــى نجــاح XA األســطورية وكذل
AMV 8x8 التــي أصبحــت جــزًءا مميــزًا مــن 
مهــام حفــظ الســالم وإدارة األزمــات املختلفــة 

ــود. ــل الجن ونق
ــوء  ــس الض ــا« يف آيدك ــاح »باتري ــلط جن ويس
عــى قــدرات أنظمــة التنقــل والدفــاع املحميــة 
ــاع  ــة الدف ــا وأنظم ــات باتري ــة إىل مركب إضاف
ــن  ــدا ع ــتقبل ع ــن املس ــة م ــلحة الواقي واألس
الحلــول املتفوقــة لتعزيــز القــدرات التشــغيلية 
ــا  يف جميــع الظــروف واألداء املوثــوق بــه جنًب
إىل جنــب مــع األمــان الفريــد لتجربــة التوريد 

مــع الرشيــك املوثــوق بــه.
إي«  »أريــس  نظــام  الرشكــة  وتســتعرض 
Patria ARIS�E وهــو نظــام قابــل للتشــغيل 
عــن بعــد ويســتخدم العــرتاض بواعــث الــرادار 
ــرايف  ــا الجغ ــد موقعه ــا وتحدي ــرف عليه والتع
وتتبعهــا كــا ينتــج النظــام صــورة ظرفيــة 
ــن  ــغيل وميك ــة التش ــل منطق ــداف داخ لأله
ــالً  ــر تفصي ــل أك ــراء تحلي ــا إج ــغل أيًض للمش
إلشــارات الــرادار املســتقبلة. وعــى صعيــد 
Patria MUS�  الــرادارات تقــدم باتريــا نظــام
ــة  ــر مراقب ــلبي يوف ــام رادار س ــو نظ CL وه

ــة. ــة مرن جوي

»باتريا« 
سيارة لحفظ السالم وإدارة األزمات

بــدأت رشكــة أمريكيــة تتخــذ مــن ســلطنة 
إىل  الطلبــات  توصيــل  يف  لهــا  مقــراً  عــان 
العمــاء مــن خــال طائــرات الــدرون املتقدمــة 
ــل  ــع العمي ــات موق ــط إحداثي ــم ضب ــث يت حي
يف الطائــرة ومــن ثــم توصيــل الطلبــات برسعــة 
ــة تخــره  فائقــة وإشــعار العميــل برســالة نصي

ــات. ــتام الطلب باس
وتعتــزم رشكــة »يــو يف إل روبوتيكــس« التوســع 
ــن  ــداء م ــة ابت ــرة املقبل ــة خــال الف يف املنطق
إمــارة أبوظبــي التــي يجــري يف الوقــت الحــايل 
طلــب الراخيــص الخاصــة بعمليــات التشــغيل 
ــة ودول  ــج كاف ــم إىل دول الخلي ــن ث ــا وم منه

ــة. املنطق
ــة  ــر التقني ــوايت مدي ــي الل ــن ع ــد ب ــد زي وأك
ــس«  ــو يف إل روبوتيك ــة »ي ــات يف رشك والعملي
ــرات  ــص يف طائ ــي تتخ ــان والت ــلطنة ع يف س
املجــال  يف  االصطناعــي  والــذكاء  الــدرون 
اللوجســتي، أن طائــرات الــدرون لــدى الركــة 
الطــرود  توصيــل  األول  مجالــن  يف  تتخــص 

واألطعمــة والثــاين يف جــرد املخــازن.
ــي  ــة والت ــوايت: إن الركــة األمريكي وأضــاف الل
للبحــث  تتخــذ مــن ســلطنة عــان مركــزاً 

ــة الــرق  ــة يف منطق ــر، تعــد أول رشك والتطوي
األوســط لتوصيــل الخدمــات والطلبــات، كاشــفاً 
عــن وجــود خطــة توســعية يف دول الخليــج 
واملنطقــة تبــدأ مــن إمــارة أبوظبــي حيــث 
ــص أنشــطتها داخــل  ــة يف طــور ترخي إن الرك

ــايل. ــت الح ــي يف الوق ــارة أبوظب إم
الشــخصية  الطلبــات  توصيــل  إن  وأضــاف: 

بواســطة طائــرات الــدرون توفــر أكــر مــن 
%50 يف الكلفــة عــى املســتهلك إضافــة إىل 
توفريهــا أكــر %50 مــن الوقــت املســتخدم يف 
توصيــل الطلبــات بالطــرق االعتياديــة حيــث إن 
طائــرات الــدرون تعتــر أرسع 3 مــرات مقارنــة 
بالوســائل األخــرى يف بعــض األماكــن ويف أماكــن 

ــن. ــون أرسع بضعف ــرى تك أخ

»يو في إل روبوتيكس«
طائرات الدرون لتوصيل الطلبات للمنازل
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للدفــاع«  موتــورز  »جــرال  رشكــة  وقعــت 
هامــش  عــى  أمــس  تــوازن،  ومجلــس 
فعاليــات معــرض »آيدكــس 2023« اتفاقيــة 
ــورز«  تعــاون، ســتجلب مبوجبهــا »جــرال موت
منتجاتهــا وتقنياتهــا املتطــور، لتلبيــة متطلبــات 

املنطقــة.  واحتياجــات عمائهــا يف 
ووفقــاً ملذكــرة التفاهــم املوقعــة، ستســمح 
»جــرال  رشكــة  بدخــول  الراكــة،  هــذه 
ــا  ــاالت عمله ــيع مج ــاع«، وتوس ــورز للدف موت
الخارجيــة، وفتــح أســواق جديــدة، بحيــث 
ــزز  ــا يع ــط، مب ــرق األوس ــة ال ــمل منطق تش
ــا كاعــب  ــة ويرســخ دوره ــة الرك ــن مكان م

مهــم يف مجــال الصناعــات العســكرية.
ــمي،  ــم الهاش ــن هاش ــة كل م ــع االتفاقي ووق
ــتيف  ــوازن، وس ــس ت ــذي ملجل ــس التنفي الرئي
دومونــت، رئيــس رشكــة »جــرال موتــورز 

للدفــاع«.
مذكــرة  بنــود  فــإن  االتفاقيــة،  وبحســب 
تغطيــة مجــاالت  عــى  التفاهــم، ســتعمل 
ــد  ــا بع ــاج ودعــم م ــر، واإلنت البحــث والتطوي
اإلنتــاج، والخدمــات اللوجســتية للمركبــات، 

وغريهــا مــن املجــاالت.
 وقــال رشيــف الهاشــمي: »“متثــل اتفاقيــة 

اليــوم عاقــة مهمــة وجديــدة تعــزز القاعــدة 
ــة اإلمــارات  الصناعيــة الدفاعيــة املحليــة لدول
ســتفتح  وانهــا  خاصــة  املتحــدة،  العربيــة 
ــا  ــر التكنولوجي ــدة لتطوي ــرص جدي ــواب وف أب
ورشاكــة التوريــد مــع رشكــة »جــرال موتــورز 
للدفــاع«، مبينــاً يف الوقــت نفســه، أن »تــوازن« 
ــول إىل  ــن أن تتح ــايس، م ــت قي ــت بوق نجح
مقــر ومركــز اســراتيجي يف املنطقــة، باعتبارهــا 
مــورد رئيــيس لعمليــات اإلنتــاج والتطويــر 

ملعظــم رشكات التكنولوجيــا العاملــي.

 مــن جانبــه أضــاف ســتيف دومونــت، رئيــس 
جــرال موتــورز ديفينــس: »إن مذكــرة التفاهم 
ــري يف  ــل خطــوة مهمــة وكب ــوم، متث ــع الي املوق
ــدد  ــادة ع ــة وزي ــل الرك ــاق عم ــيع نط توس
وإن  األوســط،  الــرق  منطقــة  عمائهــا يف 
ــة  ــات طويل ــاء عاق ــى بن ــة ع ــة حريص الرك
ــم  ــر تقدي ــة، ع ــا يف املنطق ــع رشكائه ــد م األم
الحلــول  مــن  متكاملــة  وحزمــة  خدمــات 
التقنيــة املميــزة، والتــي أثبتــت كفاءتهــا نظــراً 

ــة. ــة عالي ــة وموثوقي ــن مرون ــح م ــا متن مل

 »جنرال موتورز للدفاع« ومجلس توازن 
يوقعان مذكرة تفاهم

 NAVAL SPIKE NLOS صــاروخ  يتميــز 
الجديــد مــن الجيــل الســادس بعــدد مــن 
ــوق يف  ــن التف ــي تضم ــدة الت ــدرات الرائ الق
أكــر البيئــات البحريــة تعقيــداً اليــوم، إذ 
يســهم هــذا الصــاروخ  يف تحويــل كل قــارب 
ــة،  ــة الفعالي ــة عالي ــفينة قتالي ــة إىل س دوري
مــع قــدرات متقدمــة ضــد جميــع التهديــدات 

البحريــة والســاحلية.
النظــام  »يتميــز   :Rafael رشكــة  وقالــت 
املستشــعر  بــن  الحلقــة  برسعــة  املتطــور 
ومطلــق النــار، مــا يــؤدي يف الوقــت نفســه 

إىل إصابــات أهــداف متعــددة، كــا يتيــح 
ونهــاراً  ليــالً  البــري  اإللكــرتوين  الباحــث 
ــح  ــز بــن األهــداف، وتتي القــدرة عــى التميي
معلوماتــه االســتخباراتية التكتيكيــة يف الوقــت 
ــار الهــدف، مــن أجــل  ــة اختي الفعــي إمكاني
ــة  التشــغيل الفعــال يف ســيناريوهات هجومي
ودفاعيــة مختلفــة، كــا يســهم مــداه املمتــد 
الــذي يصــل إىل 32 كــم يف متكــن النظــام مــن 
ــخ  ــخ تصــل إىل 4 صواري إطــالق عــدة صواري
ــة  ــا، مــن قاذف يف وقــت واحــد والتحكــم فيه

ــد.  ــغل واح ــطة مش ــدة وبواس واح

تفوق في أكثر البيئات البحرية تعقيدًا

Spike NLOS صاروخ من الجيل السادس
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اإلمــارات،  وريثيــون  التــوازن  مجلــس  أعلــن 
ــاع  ــر الدف ــرض ومؤمت ــاركتها يف مع ــال مش خ
ــل  ــن تفاصي ــس ع ــس 2023(، أم ــدويل )آيدك ال
لنظــام  الرئيســية  املكونــات  لتصنيــع  خطــة 
»كايــويت« )Coyote®( املضــاد للطائــرات مــن 
ــدد  ــاعدة ع ــارات مبس ــة اإلم ــار يف دول دون طي

مــن الــركاء املحليــن يف قطــاع الدفــاع.
ــدرة  ــايل الق ــوراً وع ــاً متط ــويت نظام ــر كاي ويعت
ــدات  ــه يف مواجهــة مختلــف تهدي أثبــت فعاليت
ــر  ــز(، ويوف ــار )الدرون ــن دون طي ــرات م الطائ
ــة  ــراض أنظم ــه الع ــم تصميم ــذي ت ــام، ال النظ
الطائــرات مــن دون طيــار املعاديــة، مســتويات 
ــى  ــراد والبن ــة لألف ــان والحاي ــن األم ــة م عالي

ــكرية. ــآت العس ــة واملنش ــة الحيوي التحتي
ــدد  ــع ع ــارات« م ــون اإلم ــة »ريثي ــاون رشك وتتع
ــع  ــاع لتصني ــن يف قطــاع الدف ــركاء املحلي ــن ال م
ــة. ويف  ــويت يف الدول ــراض كاي ــات نظــام االع مكون
هــذا الصــدد، وقعــت »ريثيــون اإلمــارات« يف اليوم 
األول مــن معــرض »آيدكــس« خمــس مذكــرات 
مــن »إي يب آي« و»هالكــن«  مــع كل  تفاهــم 
و»روكفــورد  الدفاعيــة«  لألنظمــة  و»لهــب 
اكســلريكس«، و»ميلكريــا«، لدراســة إمكانيــات 

ــاً. ــا جزئي ــام وتجميعه ــات النظ ــع مكون تصني
يف  منشــأة  اإلمــارات«  »ريثيــون  وستؤســس 

مجمــع تــوازن الصناعــي لتجميــع نظــام كايــويت 
ــخ  ــة الراس ــزام الرك ــد الت ــا يؤك ــاره، م واختب
املنظومــة  تطويــر  يف  مســاهمتها  بزيــادة 

اإلمــارات. الصناعيــة يف دولــة 
ــال طــارق الحوســني، األمــن العــام ملجلــس  وق
التــوازن: »نؤمــن يف مجلــس تــوازن بقــوة قطــاع 
الصناعــات الدفاعيــة املحــي وقدرته عــى النمو. 
ــون اإلمــارات عــن  وسيســهم إعــان رشكــة ريثي
إنتــاج مكونــات نظــام كايــويت محليــاً يف تعزيــز 
ــات  ــاع الصناع ــة يف قط ــة للدول ــة الريادي املكان
فــرص  توفــري  دوره يف  عــن  فضــاً  الدفاعيــة 

ــة«. ــركات املحلي ــدة لل جدي
لركــة  العــام  املديــر  املهــريي،  فهــد  وقــال 

»ريثيــون اإلمــارات«:  »تفخــر ريثيــون اإلمــارات 
بتعاونهــا مــع تــوازن يف تصنيــع مكونــات نظــام 
العاقــة  وبحكــم  محليــاً.  كايــويت  االعــراض 
ــارات  ــة اإلم ــون بدول ــط ريثي ــي ترب ــة الت الوثيق
مــدى  جيــداً  نــدرك  عامــاً،   40 مــدى  عــى 
قدرتهــا عــى امتــاك املواهــب والبنيــة التحتيــة 
والدعــم الحكومــي الــازم إلنجــاز هــذه الخطــوة 
ــرك  ــاج املش ــيؤدي اإلنت ــع. وس ــى أرض الواق ع
ــدرات  ــر ق ــذي يوف ــويت، ال ــام كاي ــات نظ ملكون
ــدات  ــة التهدي ــدول يف مواجه ــة لل ــة مهم دفاعي
املتناميــة للطائــرات مــن دون طيــار، إىل االرتقــاء 
ــة  ــز سلس ــع تعزي ــة م ــاع املحلي ــة الدف مبنظوم
التوريــد العامليــة لركــة ’ريثيــون تكنولوجيــز«.

تعــرض رشكــة »جــدارا« األردنيــة للمعــدات 
يف  مشــاركتها  خــالل  الدفاعيــة،  واألنظمــة 
أحــدث  الــدويل »آيدكــس«  الدفــاع  معــرض 
منتجاتهــا لألنظمــة الدفاعيــة والتــي يــأيت عــى 
ــاع  ــام دف ــي، نظ ــرت الرباع ــام تريميني ــها نظ رأس
جــوي محمــول »الصيــاد«، الطائــرة املســرية 
»الرعــد«،  املوجــه  الصــاروخ  شــاهن،  نــوع 
نظــام صواريــخ ضــد الــدروع »رابــرت«، صــاروخ 
التدريبــي،  الصــاروخ  إســطوانة  تريمينيــرت، 

وغريهــا الكثــري.
وتعمــل الرشكــة يف الوقــت الحــايل عــى تطويــر 
نظــام صــاروخ محمــول قصــري املــد ى »رابــرت«، 
ــرت �ف  ــاً )تريميني ــه ليزري ــاروخ موج ــام ص ونظ
م(، نظــام مســرية »شــاهن« تحمــل صــاروخ 

نظــام  إىل  إضافــة  »الرعــد«  ليزريــاً  موجــه 
ــاد«. ــرات »الصي ــد الطائ ــاروخ ض ص

وتنتــج الرشكــة الطائــرة املســرية نــوع »شــاهن« 
ــث  ــاً حي ــة ليزري ــخ موجه ــل صواري ــي تحم الت
تتعــدد األدوار التــي تقــوم بهــا الطائــرة املســرية 
حيــث ميكــن اســتخدامها للمراقبــة واالســتطالع 
ومهاجمــة  االســتخبارتية  املعلومــات  وجمــع 
وتصحيــح  اإللكرتونيــة  والحــرب  األهــداف 
نــريان املدفعيــة وتحديــد األهــداف بالليــزر 
وغريهــا مــن األهــداف. كــا تنتــج الرشكــة 
ــم يف  ــذي يتحك ــي« وال ــرت الرباع ــام »يرميني نظ
الصواريــخ  مــن عيــار 107 ملــم ويبلــغ أقــى 
مــد ى لــه 2500 مــرت حيــث يكــون وزن النظــام 
ــد عــن 400 كيلوغــرام. ــخ اليزي ــأً بالصواري معب

»جدارا« األردنية تطور 4 أنظمة صاروخية

المضاد للطائرات من دون طيار
»ريثيون اإلمارات« تشارك في إنتاج نظام »كايوتي«
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أعلنــت جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
متعــددة  الركــة  ليونــاردو،  وأكادمييــة 
ــريان  ــاالت الط ــة يف مج ــيات املتخصص الجنس
اختتــام  عــن  إيطاليــا،  والدفــاع يف  واألمــن 
ــب  أنشــطة النســخة األوىل مــن برنامــج تدري
ــذي ضــم ســبعة خــراء مرشــحن  املدربــن  ال
للتعيــن كمدربــن يف أكادمييــة جامعــة خليفــة 
لألمــن اإللكــروين التــي تــم تطويرهــا مؤخــراً.
جــاء ذلــك عــى هامــش فعاليــات معــرض 
  )2023 )آيدكــس  الــدويل  الدفــاع  ومؤمتــر 
الــذي يُعقــد يف أبوظبــي  ونتيجــة للتميــز 
ــة،  ــة خليف ــه جامع ــع ب ــذي تتمت ــي ال البحث
ــرة يف  ــب املبتك ــات التدري ــن منص ــٍم م وبدع
األمــن اإللكــروين التابعــة ألكادمييــة ليونــاردو، 
لألمــن  خليفــة  جامعــة  أكادمييــة  ســتقدم 
الرئيــيس  بالحــرم  تقــع  التــي  اإللكــروين، 
لجامعــة خليفــة يف أبوظبــي، يف تقديــم برامــج 
تدريبيــة ومبــادراٍت مميــزٍة باللغتــن العربيــة 
واإلنجليزيــة بــدًءا مــن منتصــف العــام الحــايل، 
املتطلبــات  كافــة  اســتيفاء  بهــدف  وذلــك 
األساســية لتكــون معتمــدة يف هــذا املجــال 

بدولــة اإلمــارات.
وأمــى املتخصصــون يف األمــن اإللكــروين مــن 
ــب  ــن التدري ــة ســتة أســابيع م ــة خليف جامع

يف أكادمييــة ليونــاردو لألمــن اإللكــروين مبدينــة 
ــا  ــزًا دوليً ــم مرك ــي تض ــة، والت ــوة اإليطالي جن
ــز يختــص يف األمــن اإللكــروين املتقــدم،  للتمي
والــذي يتبــع منهجيــة تجمــع بــن الجلســات 
النظريــة واملارســات التطبيقيــة التدريبيــة يف 
نطــاق واســع مــن مجــاالت األمــن اإللكــروين 

ومنصــات املدربــن.
لرنامــج  الدراســية  الخطــة  اشــتملت  كــا 
تدريــب املدربــن الخاصــة بخــراء جامعــة 
خليفــة عــى 14 مــادة تركــز عــى الدفــاع 
وبخاصــٍة  اإللكرونيــة؛  واإلدارة  اإللكــروين، 
عمليــات الرصــد، واملعلومــات األمنيــة، وإدارة 

األحــداث لرصدهــا فــور وقوعهــا، وتحليــل 
الوقائــع، وتتبــع املخاطــر، وإدارة األزمــات، 
وأمــن  التســلل،  حــاالت  عــن  والكشــف 

الســحابية. التقنيــات 
مــن جهــة أخــرى، قــام وفــد ضــم ممثلــن مــن 
ــا،  ــدة يف روم ــة املتح ــارات العربي ــفارة اإلم س
ومجلــس األمــن الســيراين اإلمــارايت، وجامعــة 
خليفــة، بزيــارة أكادمييــة ليونــاردو لألمــن 
اإللكــروين، حيــث التقــوا باملدربــن املرشــحن، 
والذيــن ســتقع عــى كاهلهــم، عنــد تعيينهــم، 
ــة وتأهيلهــم ملواجهــة  مســؤولية إعــداد الطلب

ــة. ــة املتواصل ــات الرقمن تحدي

جامعة خليفة تختتم  برنامج تدريب المدربين 
بأكاديمية ليوناردو لألمن اإللكتروني في إيطاليا

تركــز رشكــة LACROIX يف »آيدكــس« عــى 
التدريــب  مجــاالت  يف  االبتــكارات  أحــدث 
الواقعــي والتدابــري املضــادة املحمولــة جــواً، 
الناريــة  التقنيــات  يف  خرباتهــا  تعــرض  كــا 
التحديــات  ملواجهــة  املتفجــرة  املركبــات  أو 
ــم  ــة يف تصمي ــطت الرشك ــث نش ــة، حي املختلف
وتطويــر أنظمــة التدريــب ومؤثراتــه منــذ أكــر 
مــن 50 عامــاً، بدعــم مــن املديريــة العامــة 
للتســليح )DGA( الفرنســية، لتلبيــة املتطلبــات 

الواقعيــة لربنامــج »تــدرب وأنــت تقاتــل«.
ــذي  ــي ال ــج التدريب ــة أن الربنام ــت الرشك وبين
ــة  تقدمــه LACROIX يضــم مشــّبهات متحرك
للتقانــة الناريــة، ومؤثــرات متحركــة لســاحة 
تغطــي جميــع مســتويات  واقعيــة،  معركــة 

ــد  ــواء، وق ــعبة إىل ل ــن ش ــرتاوح م ــب، ت التدري
تــم تطويــر الســيناريوهات بالتــآزر مــع أحــدث 
مراكــز التدريــب القتــايل؛ حيــث ميكــن تصميمها 
وفقــاً الحتياجــات القــوات، مــا يســمح بتنــاول 
ــة،  ــن الرماي ــع مراحــل التدريــب، يف ميادي جمي
محــددة  بيئــات  يف  أو  بيئــات حرضيــة،  ويف 

ــك(. ــري ذل ــر ى )CTC ، MOUT، وغ أخ
يف  قــوي  بحضــور   LACROIX وتتمتــع 
ــات  ــة املتطلب ــدة لتلبي ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــالل  ــن خ ــك م ــال، وذل ــكل فع ــغيلية بش التش
حضورهــا املحــي مبكتبهــا اإلقليمــي، حيــث 
ــرار  ــة تك ــب املحــي إمكاني ــز التدري ــح مرك يتي
إطــالق النــار مــن أنظمــة األســلحة املثبتــة عــى 

املركبــات.

LACROIX  تستعرض خبراتها في التدريب المكثف
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وقع مجلس التوازن وشركة 
»بوينغ« اتفاقية إلقامة مركز للتميز 

في مجال األنظمة غير المأهولة 
بمجمع توازن الصناعي بأبوظبي، 

وذلك بغرض دعم القوات المسلحة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

ــس  ــاح مجل ــس بجن ــة أم ــى االتفاقي ــع ع ووق
ونافدكــس   2023 آيدكــس  مبعــريض  التــوازن 
2023 كل مــن عبداللــه ســيف العــواين، الرئيــس 
مجلــس  يف  االقتصــادي  للرنامــج  التنفيــذي 
ــس اإلدارة  ــس مجل ــس، رئي ــن فوك ــوازن، ول الت
ــك  ــيتيو، وماي ــة إنس ــذي لرك ــس التنفي والرئي
وودوارد، نائــب الرئيــس للــراكات االســراتيجية 

ــن. ــاء واألم ــاع والفض ــج للدف ــة ، بوين الدولي
وســيقوم املركــز، واململــوك بالكامــل لركــة 
بتوفــري خدمــات   لبوينــج،  التابعــة  إنســيتيو 
ــة واإلصــاح ملحــركات الطائــرات إضافــة  الصيان
لتدريــب مشــغي األنظمــة غــري املأهولــة يف 
املنطقــة. كــا ســيقوم بتوظيــف كــوادر إماراتية 
مؤهلــة يف إطــار الســعي لتطويــر الكفــاءات 
ــلحة. ــوات املس ــات الق ــم عملي ــة ودع الوطني

وقــال عبداللــه العــواين: »إن افتتــاح املركــز 

هــو إنجــاز جديــد يضــاف للســجل الحافــل 
للمجلــس يف دعــم وتطويــر ومتكــن الصناعــات 
الدفاعيــة والتكنولوجيــة، مجــددا التــزام تــوازن 
ــل  ــدة مث ــة الرائ ــركات العاملي ــع ال ــل م بالعم
بوينــج يف مجــال التصنيــع الدفاعــي لإلســهام يف 
ــاءات يف  ــز الكف ــة لتعزي دعــم طموحــات الدول

ــوي«”. ــاع الحي ــذا القط ه
أن  االتفاقيــة  هــذه  شــأن  »مــن  وأضــاف: 
تعــزز مــن ريــادة املجلــس يف متكــن قطــاع 
تدعــم  وأن  واألمنيــة  الدفاعيــة  الصناعــات 
ــارف  ــات واملع ــل التقني ــة لنق ــوده املتواصل جه
التكنولوجيــة الحديثــة لألســواق والتوجهــات 

ــراكات  ــن خــال ال ــادة الصــادرات م نحــو زي
األجــل«. طويلــة  االســراتيجية 

يف  اســتثاراتها  خــال  مــن  بوينــج  وتســعى 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للمســاهمة يف 
تطويــر قطــاع صناعــات الطــريان بالدولــة وتوفري 

ــكار. ــم االبت ــة ودع ــاءات الوطني ــف للكف وظائ
مــن جانبهــا، أكــدت لــن فوكــس، رئيــس مجلس 
إنســيتيو  لركــة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة 
التــزام بوينــغ بدعــم جاهزيــة القــوات املســلحة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واإلســهام يف 
ــب  ــن جوان ــال توط ــن خ ــف م ــل التكالي تقلي

ــة والتدريــب والدعــم. الصيان

مركز للتميز في األنظمة الذاتية
بمجمع توازن الصناعي

ــا  ــة العلي ــة التقني ــق طــاليب مــن كلي متكــن فري
الهندســة  علــوم  يف  متخصــص  أبوظبــي  يف 
امليكانيكيــة مــن ابتــكار ســرتات واقيــة مــن 
الرصــاص خفيفــة الــوزن بنســبة أكــر مــن 
ــه يف الســرتات  ــوزن املتعــارف علي %50 عــن ال

الواقيــة.
وأكــدت الطالبــة مهــرة عمــر أحــد أعضــاء 
الفريــق، أن الســرتات املبتكــرة ال يتخطــى وزنهــا 
ــارف  ــرتات املتع ــة بالس ــات مقارن 4.8 كيلوغرام
عليهــا يف الوقــت الحــايل والتــي يتخطــى وزنهــا 

ــر. ــن تقدي ــات يف أحس 10 كيلوغرام

وأضافــت: تــم اختبــار كفــاءة الســرتات املبتكــرة 
باســتخدام مســدس عيــار 9 ملــم وقــد أثبتــت 
ــك  ــن أداء تل ــري اآلن تحس ــة ويج ــاءة عالي كف
الســرتة الواقيــة لتغطــي معظــم أجــزاء الجســم، 
مشــرية إىل أن االبتــكار اشــرتك فيــه فريــق مــن 
الطلبــة يف كليــة التقنيــة العليــا يف أبوظبــي 
وهــو  كبــري  محمــد  الدكتــور  مــن  بــإرشاف 
مــرشف البحث.ولفتــت إىل أن الســرتات تحتــوي 
ــون  ــاف الكرب عــى 30 طبقــة مدمجــة مــن ألي
وغريهــا مــن العنــارص املختلفــة مــا يزيــد مــن 

ــة. ــا العالي كفاءته

أقل 50% من الوزن الطبيعي
سترات واقية من الرصاص بأيدي فريق طالبي إماراتي
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وقعــت كل مــن رشكــة »نافــال غــروب« 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة خليف وجامع
يف أبوظبــي أمــس عــى هامــش املعــرض 
مذكــرة  »آيدكــس«  للدفــاع  الــدويل 
تفاهــم تهــدف إىل التعــاون يف املجــاالت 
البحثيــة املبتكــرة يف دولــة اإلمــارات، 
فرانســوا  مــن  كل  االتفاقيــة  ووقــع 
الــرشاكات  مديــر  بولفــريت،  ريغيــس 
يف  والتطويــر   البحــث  يف  والتعــاون 
ــري  ــور س ــتاذ الدكت ــروب واألس ــال ج ناف
ــة  ــة خليف ــس جامع ــي، رئي ــون أوراي ج
ســلطان  عــارف  الدكتــور  وبحضــور 

ــذي يف  ــس التنفي ــب الرئي ــادي نائ الح
جامعــة خليفــة.

وقــال فرانســوا ريغيــس بولفــريت، عقــب 
ــة: »يســعدنا أن  ــع االتفاقي مراســم توقي
نتعــاون مــع جامعــة خليفــة كرشيــك يف 
ــرص  ــث تح ــد، حي ــرشوع الواع ــذا امل ه
مواصلــة  عــى  جــروب  نافــال  رشكــة 
يف  اإلمــارات  دولــة  طموحــات  دعــم 
ــاع  ــن والدف ــاع األم ــر  قط ــال تطوي مج
مــن خــالل تنفيــذ الــرشاكات املســتدامة 
طويلــة األمــد والتــي تســاهم بدورهــا يف 

ــة«. ــيادة الوطني ــى الس ــاظ ع الحف

»نافال غروب« وجامعة خليفة
تتعاونان في المجاالت البحثية المبتكرة

قــال ديدييــه فويــي، املنــدوب العــام ملجموعة 
نافــال يف اململكــة العربيــة الســعودية والرئيس 
التنفيــذي لركــة »نافــال جــروب«: مــن املقرر 
الفرنســية  الصناعيــة  املجموعــة  تقــوم  أن 
املتخصصــة يف تصميــم وتطويــر وبنــاء الدفــاع 
البحــري، بتســلم طــرادات Gowind  املتعاقــد 
نهايــة  بحلــول  اإلمــارات،  دولــة  إىل  عليهــا 
ــل  ــام 2024 املقب ــة ع ــاري أو بداي ــام الج الع

كأقــى موعــد.
ويف حديثــه إىل مجلــة »درع الوطــن«، أفــاد 
ــرادات يف  ــاء الط ــاً بن ــم حالي ــه يت ــي بأن فوي
فرنســا، وعنــد إمتــام الركــة لكافــة اإلجــراءات 
ــارات، ســيتعن عــى  ــة اإلم وتســليمها إىل دول
رشكــة Naval Group، الــروع يف تدريــب 
ــة يف  ــة املختص ــرق الصيان ــارة وف ــم البح لطاق

ــارات. ــة اإلم دول
وقــال: »ســنكرر مــا نواصــل القيــام بــه يف 
اإلمــارات  يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
العربيــة املتحــدة مــن حيــث نقــل التكنولوجيا 
ودعــم مبــادرات التوطــن مبــا يســهم يف تــويل 
املرتبطــة  املهامــة  كافــة  الدولــة  مواطنــي 

بعمــل هــذه الطــرادات«.
ــارشت  ــروب« ب ــال ج ــة »ناف ــأن رشك ــاد ب وأف

منــذ 40 عامــاً يف تقديــم حزمــة خدماتهــا 
لحكومــة اململكــة العربيــة الســعودية، وتعــد 
دولــة اإلمــارات ثــاين دولــة مــن بــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، تدخــل ضمــن 

قامئــة عمــاء الركــة.
وتابــع: »يف عــام 2019، طلبــت دولــة اإلمــارات 
ــراز  ــن ط ــن م ــاء طرادي ــدة ،بن ــة املتح العربي
Gowind® يف فرنســا، مشــرياً يف الوقــت نفســه 
بــأن املجموعــة تتمتــع بعاقــات واســعة مــع 
ــكرية يف  ــة العس ــة والدفاعي ــات البحري الكيان

جميــع الــدول التــي تعمــل فيهــا«.
وأضــاف: »لنــا رشاكــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية مــع جامعــة امللــك عبــد اللــه 
للعلــوم والتكنولوجيــا، نعمــل مبوجبهــا يف عدة 
مجــاالت، مبــا يف ذلــك التصنيــع، واملراقبــة 

البحريــة«.
وأضــاف: »منتلــك رؤيــة وخطــط لتطويــر كافــة 
القطاعــات التــي نعمــل فيهــا، ســواء يف دولــة 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  أو  اإلمــارات 
وهــذه الرؤيــة ترتكــز عــى نقــل املعــرف 
إىل  ومتريرهــا  اكتســبنها  التــي  والخــرات 
مواطنــي هــذه الــدول، مبــا يعــزز مــن قدرتهــا 
ويؤهلهــم يف العمــل بكفــاءة ومهنيــة، وبالتــايل 
قيادتهــم  تطلعــات  تحقيــق  يف  املســاهم 

للمســتقبل«.
ويتميــز طراد Gowind® الذي ســيتم تســليمه 
كبــري،  تجــاري  بنجــاح  اإلمــارات  دولــة  إىل 
ــه  ــم تصميم ــا ت ــة، ك ــر املعني ــاً للتقاري ووفق
وبنــاء ضمــن هيــكل فــوالذي أحــادي الهيــكل، 
ــاورة يف  ــة عــى املن ــه العالي ــز بقدرت كــا يتمي
كافــة الظــروف والتقلبــات املناخيــة التــي قــد 
يشــهدها البحــر، فضــاً عــن تزويــده بأســلحة 

ــة. ــات الحربي ــادات للغواص ومض

»نافال غروب« 
رؤية وخطط لتطوير القطاعات

ديدييه فويي
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تعــرض رشكــة »الجســور« اإلماراتيــة املتخصصة 
يف املركبــات املدرعــة، والتــي تشــكل جــزءا مــن 
 Platforms & ــة ــات واألنظم ــة املنص مجموع
 ،Edge ضمــن مجموعــة  Systems cluster
مركبــة ربــدان Rabadan القتاليــة املدرعــة 
ذات الدفــع الثــاين خــال معــرض ومؤمتــر 
العــام.  هــذا  )آيدكــس(  الــدويل  الدفــاع 
ــارة عــن نظــام مركبــات  ــة املذكــورة عب واملركب
متقــدم جاهــز للمهــام تــم تصميمــه ليناســب 
مجموعــة مــن األهــداف والتضاريــس األرضيــة.
الجيــل  الرمائيــة  »ربــدان«  مركبــة  ومتثــل 
التــايل، وتعتمــد عــى هيــكل معيــاري متعــدد 
تكتيكيــة  مزايــا  عــى  للحصــول  العجــات 
أنظمتهــا  تــأيت  حيــث  عديــدة،  وتقنيــة 
املتكاملــة ذات الدعــم العســكري لتجعلهــا 

متكاملــة. وحــدة 
وجــرى تصميــم املركبــة لتكــون أحــدث مركبــة 
ــأيت يف  ــع، وت ــة الدف ــة مثاني ــال مشــاة مدرع قت
ــن التشــكيات، بســعة قصــوى تصــل  ــدد م ع
إىل 12 جنديـًـا عــى الخطــوط األماميــة. وتتميــز 
املركبــة برسعتهــا العاليــة وخفــة حركتهــا عــى 
القصــوى  امليــاه، وتبلــغ رسعتهــا  األرض ويف 
ــز  ــن تجهي ــاعة، وميك ــم / س ــن 100 ك ــر م أك
املركبــة »ربــدان« ذات الدفــع الثــاين بأنظمــة 
حايــة مختلفــة للــدروع وأنظمــة تســلح ذات 

ــار كبــري تعتمــد عــى الــرج )حتــى مدفــع  عي
ــر  ــا توف ــا أنه ــم(. ك ــل إىل 105 مل ــار يص بعي
املســتوى الرابــع مــن الحايــة ضــد القذائــف 
الباليســتية واأللغــام، وهــي معتمــدة بالكامــل 

ــة. ــري الدولي ــا للمعاي وفًق
كــا تــم تصميــم املركبــة »ربــدان« مبوجــه 
يف   foresight تصويــب(  )مهــداف  أمامــي 
والديناميكيــة،  املرنــة  العمليــات  مســارح 
ــدة  ــة فري ــدرات مرن ــع بق ــي تتمت ــايل فه وبالت
ــل  ــل الجي ــا متث ــد. إنه ــات الغ ــة تحدي ملواجه
القــادم مــن نظــام املركبــات املدرعــة الرمائيــة 
املعياريــة  املتعــددة العجــات مــع أداء تكتيــي 
وتقنــي متفــوق، وتتميــز املركبــة “ربــدان” ذات 
الدفــع الثــاين بتعــدد االســتخدامات وكفاءتهــا 
القتاليــة يف املســتقبل، وهــي مركبــة فائقــة 
الحركــة عــى األرض وفــوق املياه، وهــي متوفرة 
يف عــدد مــن التشــكيات والفئــات املتخصصــة.

ــا  ــاين مب ــع الث ــة ذات الدف ــر املركب ــم تطوي وت
ــر وعــرض  ــام الجســور لتطوي ــع مه ــاىش م يت
ــن  ــة تؤم ــة متقدم ــة ودفاعي ــدرات هجومي ق
للقــوات امليدانيــة الرشــاقة وخفــة الحركــة 
والتنــوع، ووفًقــا للركــة، توفــر ســاحة املعركــة 
ــع  ــًدا م ــا وتعقي ــر تنوًع ــة أك ــتقبل بيئ يف املس
وهــذا  تحديًــا،  أكــر  قتاليــة  ســيناريوهات 
ــة  ــات الري ــن املركب ــًدا م ــًا جدي ــب جي يتطل
الرسيعــة  األفــكار  طــرح  عــى  القــادرة 
ــرن  ــط امل ــل التخطي ــات وعم ــم املعلوم وتقدي

والتكتيــكات رسيعــة االســتجابة.
وميثــل برنامــج املركبــة “ربــدان” للمركبــات 
مــن إنتــاج رشكــة “الجســور” جيــًا جديــًدا مــن 
ــص  ــة ذات الخصائ ــة الرمائي ــات املدرع املركب
ــات  ــة. ويف كل الفئ ــة املتفوق ــة والفني التكتيكي
ــم  ــم تصمي ــاين، ت ــدايس والث ــع الس ذات الدف
ــة  ــة املدرع ــة القتالي ــدان” للمركب ــج “رب برنام
ــن  ــة م ــب مجموع ــات ليناس ــددة العج املتع
ــر  ــرف النظ ــس. وب ــام والتضاري ــداف امله أه
عــن مركبــة القتــال املدرعــة “ربــدان” ذات 
الدفــع الثــاين، تشــتمل املجموعــة األخــرى 
عــى مركبــة قتــال مشــاة مثانيــة الدفــع مــزودة 
ــال  ــة قت ــلح EOS R800S ومركب ــام التس بنظ
ــة  ــة إنقــاذ مثاني مشــاة سداســية الدفــع ومركب

ــع.  الدف

»ربدان«
مركبة قتالية مدرعة ثماني الدفع

من »الجسور« اإلماراتية

سرعة عالية 
وخفة حركة 

على األرض وفي 
المياه
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إكســبورت«،  بــورون  »روس  رشكــة  تنظــم 
صناعــة  ملؤسســات  النطــاق  واســع  عرضــاً 
الدفــاع الروســية الرائــدة يف جنــاح روســيا 
ــة ورشكات  ــث ســتعرض الرك باملعــرض،   حي
ــات  ــدث املنتج ــية أح ــاع الروس ــة الدف صناع
فــروع  لجميــع  التقنيــة  عاليــة  العســكرية 

املســلحة. القــوات 
ــكان زوار  ــيكون بإم ــه س ــج أن ــدت الرك وأك
املركبــات  عــى  التعــرف  الــرويس  الجنــاح 
Typhoon-fam-  املدرعــة املدولبــة مــن طــراز
ily MRAP، وأنظمــة إزالــة األلغــام الروبوتيــة 
 ،Uran-6 التــي يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد
واألســلحة الصغــرية، وحايــة األفــراد الحديثــة، 
الجيــش  لوحــدات  العتــاد  ومجموعــات 
والقــوات الخاصــة، وكذلــك الذخــرية الخاصــة 
باملدرعــات، وأنظمــة املدفعيــة والصواريــخ، 
عــرض  وســيتم  القريــب،  القتــال  وأســلحة 
قذائــف املدفعيــة املوجهــة املتطــورة مــن 
وغريهــا   Kitolov-2M و  Krasnopol نــوع 

ــركاء. ــى ال ع
ــلحة  ــة األس ــن منص ــة ضم ــرض الرك ــا تع ك
بنــادق  مــن  واســعة  مجموعــة  الصغــرية 
سلســلة  تشــمل  الهجوميــة،  الكاشــينكوف 
AK-200 و AK-12 و AK-15 و AK-19 و 
ــاً،  ــص Chukavin أيض ــة قن AK-308 وبندقي
إضافــًة إىل أســلحة مدنيــة وأســلحة إنفــاذ 
بندقيــة   :ORSIS عامــة  تحمــل  القانــون 
القنــص مــن نــوع ORSIS-375ST، والبنــادق 
 ORSIS القصــرية عاليــة الدقــة مــن نــوع

ملــم.  12.7 عيــار   ORSIS و   F-17M
أمــا بالنســبة إىل القــوات الجويــة، فتعــرض 
الطائــرات   Rosoboronexport رشكــة 
 ،Checkmate الخفيفــة  التكتيكيــة 
و   Ka-52E طــراز  الهجوميــة  واملروحيــات 
Mi- وطائــرة النقــل العســكرية ،Mi-28NE
171Sh. ويجــري عــرض مجموعــة واســعة مــن 
ــرات،  ــذه الطائ ــة الخاصــة به األســلحة الحديث
مبــا يف ذلــك صواريــخ موجهــة مــن النــوع 
305E و Vikhr-1 التــي أثبتــت فاعليتهــا ضــد 
املركبــات املدرعــة. ويســتطيع زوار الجنــاح 
الــرويس أيضــاً مشــاهدة الطائــرات بــدون 

.Orlan-30 و Orlan-10E و Orion-E طيــار
ــعة  ــة واس ــتعراض مجموع ــيتم اس ــك س وكذل
مــن أنظمــة الصواريــخ املضــادة للطائــرات 
ــا  ــراض وعرضه ــاالت واألغ ــف املج ــن مختل م
ــة  ــتعرض رشك ــرض. وس ــركاء يف املع ــى ال ع
 Almaz-Antey Air and Space Defense
Corporation أنظمــة الدفــاع الجــوي )أرض-
جــو( S-400 Triumf و Antey-4000 بعيــدة 
املــدى و S-350E Vityaz وأنظمــة أرض-جــو 
متوســطة املــدى مــن نــوع Viking، باإلضافــة 
إىل أنظمــة الدفــاع الجــوي Tor قصــرية املــدى 
 High Precision رشكــة  وســتعرض   .SAM
 ،Rostec رشكات  إحــدى  وهــي   ،Systems

Pant- املحمولــة الجــوي  الدفــاع   أنظمــة 
.Verba و   sir-S1M SPAAGM

عــرض  أيضــاً  ســيتم  أنــه  الركــة  وبينــت 
مجموعــة متنوعــة مــن الــرادارات، مبــا يف ذلــك 
الحلــول الفريــدة غــري املســبوقة التــي طورهــا 
للمراقبــة   Sula رادار  الــروس:  املصممــون 
الفضائيــة، ورادار االســتحواذ عــى االرتفاعــات 
ورادار   ،Gamma-DE العاليــة   / املتوســطة 
P-18- منخفــض االرتفــاع، و رادار Kasta-2E2
ــدرة  ــرادارات بالق ــذه ال ــز ه Prima 2، وتتمي
عــى اكتشــاف األهــداف الجويــة الحاليــة 
والناشــئة التــي ال ميكــن ماحظتهــا بشــكل 

ــبحية. ــرة ش ــك أي طائ ــا يف ذل ــال، مب فع

»روس بورون إكسبورت« 
منتجات عسكرية عالية التقنية
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مشــاركتها  اثنــاء   ،Nexter رشكــة  تعــرض 
املنتجــات  مختلــف  »آيدكــس«،  معــرض  يف 
دعمــت  حيــث  التكنولوجيــة،  والخدمــات 
الركــة دولــة اإلمــارات منــذ أكــر مــن 22 عاًمــا 
Le- ــة ــي لدباب ــم الفن ــة والدع ــال الصيان  يف مج

.)clerc )XL
ــذه  ــز ه ــب يف تعزي ــا ترغ ــة أنه ــت الرك وبين
العاقــة طويلــة األمــد، مــن خــال تجديــد 
ــاريع  ــة مش ــة، وإقام ــن ناحي ــة Leclerc م دباب
جديــدة،  محليــة  أنشــطة  لتطويــر  مشــركة 
ــا  ــتمرت ريادته ــث اس ــرى، حي ــة أخ ــن ناحي م
يف صناعــة الدفــاع، وحققــت النجــاح يف عــام 
2022. وتجــى ذلــك عندمــا وقّــع وزيــرا الدفــاع 
تقنيــة  ترتيبــات  عــى  والليتــواين  الفرنــيس 
للتعــاون يف مجــال املدفعيــة، مبــا يف ذلــك طلبيــة 
 CAESAR 6X6 MkII لـــ 18 مدفعاً مــن طــراز

للقــوات املســلحة الليتوانيــة.
 10 طلبــت  التشــيك  جمهوريــة  أن  وأكــدت 
أنظمــة مــن طــراز CAESAR 8X8 إلنجــاز 52 
نظامــاً تــم طلبهــا يف عــام 2021، حيــث تســهم 
CAE- ــة ــدد أنظم ــادة ع ــود يف زي ــذه العق  ه

SAR بجميــع إصداراتهــا التــي تــم طلبهــا يف 
ــة  ــاء Nexter األربع ــل عم ــن قب ــام 2022 م ع

إىل 55 دبابــة.
ــذي  ــة، ال ــام املدفعي ــق نظ ــام 2022، حق ويف ع
عــدة   ،Nexter رشكــة  وصنعتــه  صممتــه 
املشــريات  وكالــة  طلبــت  فقــد  نجاحــات: 
الدفاعيــة الفرنســية )DGA( 18 نظامــاً مــن 
يف  ستســهم   ،CAESAR 6X6 MkI طــراز 

تجديــد أســطول الجيــش الفرنــيس بعــد عمليات 
الجيــش األوكــراين. النقــل إىل 

كــا تعاقــدت Nexter يف العــام املــايض مــع 
طلبــت  إذ  جديدتــن؛  مســتخدمتن  دولتــن 
بلجيــكا 9 دبابــات وليتوانيــا 18 نظامــاً مــن 

 .CAESAR 6X6 MkII طــراز 

Nexter
منتجات وخدمات تنكولوجية

في قطاع الصناعات الدفاعية  
34 شركة ناشئة تتنافس على جائزة أفضل الشركات ابتكارًا

ــع  ــاون م ــك بالتع ــة أدني ــت مجموع أعلن
وزارة الدفــاع عــن اختيــار 34 رشكــة ناشــئة 
ــرشكات  ــل ال ــزة »أفض ــى جائ ــس ع للتناف
الصناعــات  قطــاع  يف  ابتــكاراً  الناشــئة 
الدفاعيــة« مــن بــن 83 رشكــة متثــل 25 
دولــة تشــارك يف منصــة »آيدكــس نيكســت 
ضمــن  مــرة  ألول  تقــام  التــي  جــن« 
ونافدكــس  )آيدكــس  معــريض  فعاليــات 
شــهر  مــع  بالتزامــن  وذلــك   ،)2023

لالبتــكار. اإلمــارات 
ريــادة  لتحفيــز  الجائــزة  إطــالق  ويــأيت 
األعــال واالبتــكار للــرشكات الناشــئة يف 
ــن  ــك م ــة، وذل ــات الدفاعي ــال الصناع مج

الــرشكات  أمــام  الفرصــة  إتاحــة  خــالل 
والتقنيــات  واألنظمــة  الحلــول  الناشــئة 
دوراً  تلعــب  أصحبــت  التــي  املتطــورة 
الصناعــات  تطــور  دعــم  يف  محوريــاً 

العــامل.  مســتو ى  عــى  الدفاعيــة 
وتتضمــن املنافســات 4 مراحــل رئيســية 
تــم يف املرحلــة األوىل  ومتتاليــة، حيــث 
ــار املنتجــات والــرشكات الـــ 34 التــي  اختي
لجنــة  عــى  ابتكاراتهــا  بعــرض  ســتقوم 
تحكيميــة متخصصــة وذلــك مــن أصــل 83 
رشكــة ناشــئة مشــاركة مــن 25 دولــة حــول 
ــة  ــة الثاني ــن املرحل ــن تتضم ــامل، يف ح الع
اختيــار 10 رشكات مــن املتأهلــن، ومــن ثم 

ــار أفضــل 3  ــة بعدهــا باختي ســتقوم اللجن
رشكات ناشــئة تتنافــس عــى الفــوز باملركــز 
ــكاراً  ــرشكات الناشــئة ابت األول يف أفضــل ال

ــة. ــات الدفاعي ــال الصناع يف مج
العضــو  الظاهــري،  مطــر  وقــال حميــد 
التنفيــذي ملجموعــة  املنتــدب والرئيــس 
ــة يف  ــر الزاوي ــكار حج ــكل االبت أدنيك:»يش
كافــة الربامــج واألنشــطة التــي تضطلــع بهــا 
قطاعــات أعــال املجموعــة الســت، والتــي 
تنــدرج ضمــن جهودنــا الراميــة للمســاهمة 
يف تحقيــق النمــو املســتدام عــى إمــارة 
االقتصاديــة  القطاعــات  يف  أبوظبــي 

واملجتمعيــة املختلفــة«.
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اإلعاشــة  لخدمــات  الــوالء  رشكــة  تقــدم 
 »2023 »آيدكــس  معــرض  يف  املشــاركة 
ــة  ــن األطعم ــة م ــة متنوع ــي، مجموع بأبوظب
ــة،  ــوات األمني ــراد الق املعــدة للعســكرين وأف
ــع  ــظ جمي ــى حف ــادرة ع ــا ق ــز بكونه وتتمي
مكوناتهــا الغذائيــة وصالحيتهــا لاســتخدام 
ملــدة تصــل إىل عامــن دون تعرضهــا للتلــف أو 

ــا. ــواع البكري ــن أن ــوع م ــاي ن ــة ب اإلصاب
ونوهــت بــأن منتجاتهــا تتميــز بأنــه يتــم 
تحضريهــا يف مراكــز معــدة ســلفاً، تتــوىل مهــام 
ــواد  ــة أي م ــات مــن دون إضاف تحضــري الوجب
حافظــة لهــا، وتعريضهــا لدرجــة حــرارة عاليــة 
تعمــل عــى قتــل جميــع أنــواع البكريــا التــي 
ــت  ــرية يف الوق ــام، مش ــى الطع ــر ع ــد تظه ق
نفســه بأنهــا تقــوم بتصنيــع الوجبــات املحليــة 
ســواء الخليجيــة أو العربيــة وغريهــا بحســب 

طلــب العميــل.
وقالــت الركــة: إنهــا تعتــر املــورد األكــر 

لخدمــات اإلعاشــة يف األردن، وهــي املــورد 
الرئيــيس لوجبــات القــوات املســلحة األردنيــة، 
ــا  ــد عمائه ــا تعمــل عــى تزوي مشــرية إىل أنه
ــبة  ــة مناس ــة وتكلف ــودة عالي ــات بج بالخدم
تتــاءم مــع متطلباتهــم املتنوعــة، وذلــك مــن 
خــال فريــق مختصــة مكونــه، مــا يزيــد عــن 
8100 موظــف، ينالــون تدريبــاً متواصــاً يف 

ــة. ــن الرك ــراتيجية ضم ــات اس ــدة قطاع ع

ــم  ــغيل قس ــوم بتش ــا تق ــة  أنه ــت الرك وبين
الجاهــزة  الطعــام  وجبــات  بإنتــاج  مختــص 
لــألكل، وذلــك مــن خــال منشــأة مصممــة 
بأحــدث التقنيــات، كــا تعمــل عــى دمــج 
إنتــاج  يف  املســتخدمة  التقنيــات  أحــدث 
ــودة،  ــة الج ــري مراقب ــى معاي ــع أع ــام م الطع
ــزاً  ــاً ممي ــة صيت ــدت الرك ــك حص ــل ذل وبفض
بفضــل هــذه الوجبــات، بجانــب جوائــز دوليــة 

وعامليــة.
ــم  ــن عل ــا تعمــل عــى الجمــع ب وأكــدت أنه
لتقديــم  الطبــخ  مهــارات  وأعــى  التغذيــة 
العميــل  وجبــات محــرضة حســب حاجــة 
ومتطلباتــه العمليــة التــي ســيقوم بهــا وحالــة 
ــرية إىل  أن  ــه، مش ــد تصادف ــي ق ــس الت الطق
جميــع الوجبــات متتــاز بقيمتهــا الغذائيــة 
ــى  ــادر ع ــدي ق ــل الجن ــي تجع ــة والت الكامل
القيــام بجميــع مهامــه املوكلــة إليــه ملــدة 24 
ــرى. ــة آخ ــاول وجب ــة لتن ــاعة دون الحاج س

طعام للعسكريين
يدوم عامين دون تلف

دون أي مواد حافظة

دمج أحدث 
التقنيات في 
إنتاج الطعام 

مع أعلى معايير 
مراقبة الجودة
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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. 
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