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دشن معالي محمد بن أحمد 
البواردي وزير الدولة لشؤون 

الدفاع أمس الزورق »مسبار« الذي 
يعد أحد الوحدات الرئيسة في 

تقديم اإلنذار المبكر وتنفيذ عمليات 
األمن البحري لقيادة الحرس 

الوطني.

ــدورة الســابعة  ــات ال ــك ضمــن فعالي جــاء ذل
ملعــرض الدفــاع البحــري »نافدكــس 2023« 
الوطنــي  أبوظبــي  مركــز  يف  يعقــد  الــذي 
للمعــارض تزامنــا مــع معــرض الدفــاع الــدويل 

ــه الــــ 16.  ــس 2023« يف دورت »آيدك
ــغ  ــذي يبل ــزورق ال ــة يف ال ــه بجول وقــام معالي
ــا  ــر  في ــر  وعرضــه  9.41 م ــه  50.1 م 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 معاليــه لــرح حــول أهــم مواصفات 

األنظمــة  وأحــدث  »مســبار«  الــزورق 
ــزورق. ــا ال ــاز به ــي ميت ــة الت ــات الذكي والتقني
الوطنيــة  الكــوادر  بــدور  معاليــه  وأشــاد 
املؤهلــة والقــدرات الدفاعيــة التــي يتمتــع بهــا 
ــتمر  ــور املس ــدم والتط ــيداً بالتق ــزورق مش ال
والــذي  الوطنيــة  الدفاعيــة  الصناعــات  يف 
ــاه  ــيدة تج ــادة الرش ــة القي ــة لرؤي ــأيت ترجم ي
ــات  ــع مقوم ــة وتنوي ــات الوطني ــاء اإلمكاني بن
بصناعــات  وتعزيــزه  الوطنــي  االقتصــاد 
متطــورة تغطــي جميــع القطاعــات املختلفــة. 

وحــر حفــل التدشــن ســعادة اللــواء الركــن 
ــان  ــون آل نهي ــن طحن ــد ب ــار الشــيخ أحم طي
نائــب رئيــس أركان القــوات املســلحة واللــواء 
الركــن ســامل ســعيد بــن غافــان الجابــري قائــد 
الركــن  اللــواء  وســعادة  الوطنــي  الحــرس 
حمــدان أحمــد الزيــودي نائــب قائــد الحــرس 
الدكتــور  الركــن  اللــواء  وســعادة  الوطنــي 
ــل  ــري الوكي ــان الجاب ــن غاف ــعيد ب ــارك س مب
املســاعد لإلســناد والصناعــات الدفاعيــة وعــدد 

ــاع. ــاط وزارة الدف ــار ضب ــن كب م

محمد  البواردي:
صناعاتنا الدفاعية بتطور مستمر

دشن الزورق »مسبار«
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تفقــد معــايل محمــد بــن أحمــد البــواردي وزير 
ــة لشــؤون الدفــاع ،عــدداً مــن األجنحــة  الدول
يف  املشــاركة  والدوليــة  والعربيــة  الوطنيــة 

ــس«. ــدويل »ايدك ــاع ال ــرض الدف مع
ــن  ــدداً م ــة ع ــال الجول ــه خ ــى معالي والتق
رؤســاء الوفــود ومســؤويل الــركات والجهــات 
مــن  تعــرف  حيــث  املعــرض  يف  املشــاركة 
خالهــم إىل أهــم املعروضــات واملنتجــات 
والحلــول  الحديثــة  واألنظمــة  الدفاعيــة 

املتطــورة يف مجــال الدفــاع واألمــن.
 واســتمع إىل رشح مــن مســؤوليها بشــأن 
أهــم املعروضــات والتقنيــات التــي يشــاركون 
ــث  ــم األحادي ــادل معه ــرض، وتب ــا يف املع به
معــريض  يشــكلها  التــي  األهميــة  بشــأن 

الــذي  والنجــاح  و»نافدكــس«  »آيدكــس« 
حققــاه يف إبــرام الصفقــات واالتفاقيــات بــن 
ــه  ــا ميثل ــة إىل م ــات إضاف ــن الجه ــد م العدي

املعرضــن كونهــا أحــد املنصــات العامليــة 
لتبــادل األفــكار والتجــارب وعــرض الصناعــات 

الجديــدة واملتطــورة.

البواردي يتفقد عدد من أجنحة المعرض

ــواردي  ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــى مع التق
وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع عــدداً مــن 
ــدول املشــاركة يف معــرض  ــي ال ــوزراء وممث ال
ــع  ــوم الراب ــات الي آيدكــس 2023 خــال فعالي
أبوظبــي  مركــز  يف  يقــام  الــذي  للمعــرض 

الوطنــي للمعــارض.
فقــد التقــى معاليــه كا عــى حــده معــايل 
ــر الدفــاع يف أنغــوال  جــواو دوس ســانتوس وزي
و معــايل مــادات غولييــف وزيــر الصناعــات 
الدفاعيــة االذربيجــاين وســعادة ســريدار دميــريل 
نائــب رئيــس وكالــة الصناعــات الدفاعيــة الــريك 
و الفريــق باكتيبيــك بيكبولوتــوف وزيــر الدفــاع 
يف قريغيزســتان ومعــايل عبدالقــادر محمــد نــور 
وزيــر الدفــاع الصومــايل والفريــق الركــن ياســن 

ابراهيــم ياســن وزيــر الدفــاع الســوداين. 
ــواردي   ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــب مع ورح
بضيــوف املعــرض وبحــث معهــم عاقــات 
تعزيــز ودعــم  والتعــاون وســبل  الصداقــة 
الصديقــة  بلدانهــم  تجمــع  التــي  الروابــط 
مــع دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة خاصــة 
فيــا يتعلــق مبجــاالت الشــؤون الدفاعيــة 
والصناعيــة وتبــادل الخــرات والتجــارب يف 

هــذه املجــاالت.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي عددًا 
من الوزراء ورؤساء الوفود في »آيدكس«
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رئيس األركان
يلتقي وزيرة دفاع جزر المالديف

اســتقبل معــايل الفريــق الركــن عيــى ســيف 
ــوات  ــس أركان الق ــي، رئي ــان املزروع ــن عب ب
املســلحة مبكتبــه أمــس يف معــرض الدفــاع 
الــدويل »آيدكــس«، معــايل ماريــا أحمــد وزيــرة 
ــا. ــق له ــد املراف ــف و الوف ــاع جــزر املالدي دف

جــرى خــال اللقــاءات اســتعراض عاقــات 
ــة ذات  ــن خاص ــط الجانب ــي ترب ــاون الت التع
والدفاعيــة  العســكرية  بالشــؤون  الصلــة 
وســبل تعزيزهــا وتنميتهــا مبــا يخــدم املصلحــة 

املشــركة.
كــا تــم تبــادل األحاديــث حــول أهميــة 
الدفاعيــة  املعــارض  هــذه  مثــل  تنظيــم 
معــرض  مقدمتهــا  ويف  عامليــاً،  املتخصصــة 
ــاع  ــرض الدف ــس« ومع ــدويل »آيدك ــاع ال الدف
ــم  ــد أه ــا أح ــس« باعتباره ــري »نافدك البح
امللتقيــات العامليــة لشــؤون الدفــاع، ومصــدراً 
مهــاً للمعرفــة الدفاعيــة والعســكرية يف ظــل 
تزايــد أعــداد العارضــن واملشــاركن ، إىل جانب 
ــرار واملختصــن  ــاع الق ــن صن وجــود حشــد م

واملهتمــن يف شــؤون الدفــاع .
كــا قــام معــايل الفريــق الركــن عيــى ســيف 
ــوات  ــس أركان الق ــي، رئي ــان املزروع ــن عب ب
املســلحة بجولــة تفقديــة يف املعــرض، وزار 
معاليــه خــال الجولــة عــددا مــن أجنحــة 
املشــاركة  والدوليــة  الوطنيــة  الــركات 
إليــه  توصــل  مــا  أحــدث  تعــرض  والتــي 
ــا  ــن تكنولوجي ــة م ــات الدفاعي ــاع الصناع قط

متطــورة. ومعــدات 
وتعــرف معاليــه مــن ممثــي الــدول والركات 
ــات  ــم منتج ــا وأه ــات أجنحته ــى معروض ع
والعســكري  الدفاعــي  التصنيــع  وابتــكارات 
مــن أنظمــة تكنولوجيــة دفاعيــة متطــورة 
تجســد آخــر مــا توصلــت إليــه الــركات 

الوطنيــة والعامليــة.

زار عدد من األجنحة المشاركة
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ــيخ  ــار الش ــري طي ــن بح ــواء الرك ــتقبل الل اس
ــان،  ــد آل نهي ــن محم ــدان ب ــن حم ــعيد ب س
ــرض  ــه يف مع ــة يف مكتب ــوات البحري ــد الق قائ
الفريــق  حــدة  عــى  كا   2023 نافدكــس 
ــاع  ــارين الدف ــري مستش ــون كب ــن سامبس مارت
ــواء  يل  ــا والل ــرق األوســط وشــال افريقي ال
شــانغ ســيك نائــب رئيــس العمليــات البحريــة 

ــة. الكوري
ــز  ــبل تعزي ــث س ــن بح ــال اللقاءي ــرى خ وج
التعــاون العســكري املشــرك  خاصــة املتعلقــة 

ــة. بالجوانــب البحري

ــد  ــعيد راش ــن س ــواء الرك ــعادة الل ــتقبل س اس
الشــحي قائــد القــوات الريــة أمــس ، الفريــق 
محمــد بــن عبدالرحمــن نائــب قائــد القــوات 
الريــة املاليزيــة، وذلــك عــى هامــش معــرض 
الدفــاع الــدويل »آيدكــس 2023«. وتــم خــال 
اللقــاء بحــث عاقــات التعــاون والتنســيق 
ــكري  ــال العس ــن يف املج ــن البلدي ــرك ب املش
وســبل تنميتهــا مبــا يحقــق املصالــح املشــركة، 
ــاون العســكري  ــة للتع ــان اتفاقي ــع الجانب ووق
وتبــادل  والتنســيق  التدريــب  مجــال  يف 
ــن  ــة ب ــوات الري ــتوى الق ــى مس ــرات ع الخ
ــع  ــاء وتوقي ــر اللق ــن. وح ــن الصديق البلدي
ــاء  ــاط وأعض ــار الضب ــن كب ــدد م ــة ع االتفاقي

ــف. ــق للضي ــد املراف الوف

قائد القوات البحرية
يلتقي ضيوف من »نافدكس«

قائد القوات البرية
يبحث مع نظيره الماليزي عالقات التعاون
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ــس  ــريض »آيدك ــن مع ــع م ــوم الراب ــهد الي ش
ونافدكــس 2023« اللذيــن ينعقــدان تحــت 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح رعاي
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، القائــد األعــى 
للقــوات املســلحة  »حفظــه اللــه«، إعــان 
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 الرائي القيم
عمليــات االســتحواذ واملوازنــة، عــن توقيــع 
10 صفقــات لصالــح وزارة الدفــاع بقيمــة 2.7 
مليــار درهــم موزعــة عــى 6 صفقــات محليــة 
ــات  ــة الصفق ــع قيم ــك ترتف ــة، وبذل و4 دولي
ــس 2023«  ــس ونافدك ــريض »آيدك ــة ملع املرم
إىل 21.14  انطاقهــا  منــذ  أيــام  أربعــة  يف 
مليــار درهــم بواقــع 44 صفقــة لصالــح وزارة 

ــي. ــة أبوظب ــاع ورشط الدف
جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي عقد 
بحضــور ماجــد أحمــد الجابــري، وزايــد ســعيد 
املريخــي، املتحدثــن الرســمن ملجلــس التوازن، 
وســعيد املنصــوري، الرئيــس التنفيــذي لركــة 
كابيتــال للفعاليــات التابعــة ملجموعــة أدنيــك.
وقــال زايــد املريخــي: »إن إجــايل الصفقــات 
»آيدكــس  ملعــريض  الرابــع  لليــوم  املحليــة 
الدفــاع  وزارة  لصالــح   ،»2023 ونافدكــس 
ــار درهــم،  بلغــت 6 صفقــات بقيمــة 1.2 ملي
شــملت التعاقــد مــع رشكــة اإلمــارات لألبحــاث 

ملجموعــة  التابعــة  املتقدمــة  والتكنولوجيــا 
حراريــة  كامــريات  لــراء  إيــدج  رشكات 
للبنــادق بقيمــة 91 مليــون درهــم، والتعاقــد 
TAMALEX INTERNATON�  مــع رشكــة
AL لتقديــم الدعــم الفنــي  واإلصــاح وتوريــد 
قطــع غيــار لآلليــات بقيمــة 53 مليــون درهــم، 
انرناشــونال جولــدن  والتعاقــد مــع رشكــة 
جــروب لــراء كامــريا ت حراريــة واملنظــار 
ــد  ــم، والتعاق ــون دره ــة 65 ملي ــراري بقيم ح
جــروب  جولــدن  انرناشــونال  رشكــة  مــع 
 SAP لتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي لنظــام
بقيمــة 21 مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة 
انرناشــونال جولــدن جــروب لتقديــم خدمــات 
الدعــم الفنــي والخدمــات اللوجســتية ألنظمــة 
اتصــاالت ســفن بقيمــة 24 مليــون درهــم، 
الصينيــة  نورينكــو  رشكــة  مــع  والتعاقــد 
ــدن جــروب  ــة انرناشــونال جول بواســطة رشك
لــراء الراجــات مــن نــوع    AR3  وصواريخهــا 
مــع تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي يف الدولــة 

ــم. ــون دره ــة 902 ملي بقيم
مــن جانبه أشــار ماجــد الجابــري إىل أن إجايل 
الصفقــات الدوليــة التــي أُبرمــت لصالــح وزارة 
الدفــاع لليــوم الرابــع للمعرضــن بلغــت 4 
ــت  ــار درهــم، تضمن صفقــات بقيمــة 1.5 ملي
الفرنســية   MBDA رشكــة  مــع  التعاقــد 
لــراء صواريــخ امليــكا بقيمــة 1.26 مليــار 
 LEONARDO درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة
اإليطاليــة لــراء قطــع غيــار ألنظمــة القيــادة 
والســيطرة بقيمــة 36 مليــون درهــم، والتعاقد 
 HARRIS INTERNATIONALــة ــع رشك م
ــي  ــناد الفن ــات اإلس ــم خدم ــة لتقدي األمريكي
ــيطرة  ــادة والس ــة القي ــى أنظم ــب ع والتدري
بقيمــة 79 مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة 
 KAMAN PRECISION PRODUCTS
ــة  ــر بقيم ــات الذخائ ــراء مكم ــة ل األمريكي

ــم. ــون دره 165 ملي
الرابــع  اليــوم  وقــال ســعيد املنصــوري: »إن 
مــن فعاليــات املعرضــن شــهد ختــام فعاليــات 
التــي   ”IDEX Talks“ أديكــس  محادثــات 
شــهدت مشــاركة كــرى صنــاع القــرار والخــراء 
يف العــامل حيــث ناقشــوا عــى مــدار ثاثــة 
ــاع  ــتقبل قط ــع ومس ــوض بواق ــبل النه ــام س أي
الصناعــات الدفاعيــة، مضيًفــا أنــه ســيتم اإلعان 
ــزة أيدكــس نكســت جــن لابتــكار يف  عــن جائ
اليــوم الختامــي حيــث تنافــس عليهــا مــا يزيــد 
ــامل.« ــول الع ــة ح ــن 25 دول ــة م ــن 34 رشك ع

21.14 مليار درهم
إجمالي صفقات »آيدكس ونافدكس« 

في 4 أيام

10 صفقات 
في اليوم الرابع 
بقيمة 2.7 مليار 

درهم
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discover the Next Generation
of Maritime Patrol Aircraft

ــن ســبت  ــن عبدالرحم ــواء الرك ــع ســعادة الل وق
ــدرات  ــس األركان للق ــاعد رئي ــري مس ــارك امل مب
املشــركة، وبحضــور معــايل امبــارو بالــكاريس 
جارســيا وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع االســبانية، 
شــهادة اعتــاد هيئــة الجــدارة الجوية العســكرية 
)DGAM( التابعــة لــوزارة الدفــاع األســبانية مــن 
قبــل وزارة الدفــاع بدولــة االمــارات العربيــة 
ــر  ــرض ومؤمت ــش مع ــى هام ــك ع ــدة، وذل املتح

ــس 2023. ــس ونافدك ــدويل آيدك ــاع ال الدف

»الدفاع« توقع شهادة اعتماد هيئة الجدارة 
الجوية العسكرية  اإلسبانية

انضمــت رشكــة ســكوبا للصناعــات العســكرية 
العاملــي  الدفــاع  معــرض  رشكاء  قامئــة  إىل 
2024، وذلــك بعــد أن وقــع الطرفــان اتفاقيــًة 
ــايس  ــك األس ــكوبا« الري ــا »س ــح مبوجبه تصب

ــرض. للمع
وجــرت مراســم التوقيــع يف جنــاح الهيئــة 
املشــارك يف  العســكرية  للصناعــات  العامــة 
ــارة  ــاً يف إم ــام حالي ــرض IDEX2023 املق مع
أبوظبــي، حيث وقــع االتفاقية كل مــن الرئيس 
التنفيــذي ملعــرض الدفــاع العاملــي أنــدرو 
التنفيــذي  الرئيــس  بــرييس، وفــواز العقيــل 

ملجموعــة الدفــاع واألمــن يف الركــة.
ــه بانضــام  ــدرو بــرييس عــن ترحيب وأعــرب أن
الدفــاع  »ســكوبا« إىل قامئــة رشكاء معــرض 
العاملــي 2024، مشــرياً إىل أن املعــرض يهــدف 
الوطنيــة  الكيانــات  مــع  إىل خلــق رشاكات 
العســكرية  الصناعــات  مجــال  يف  العاملــة 
التطــور  يعكــس  مبــا  واألمنيــة  والدفاعيــة 
الكبــري الــذي يعيشــه قطــاع صناعــة الدفــاع يف 
ــاب أمــام كــرى الــركات  ــح الب اململكــة، وفت
الســعودي،  الســوق  إىل  للدخــول  الدوليــة 

ــد. ــقف واح ــت س ــا تح وجمعه

»سكوبا«
شريك رئيسي 
لمعرض الدفاع 
العالمي 2024
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أســهم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، »حفظــه اللــه«، 
ــة  ــات الدفاعي ــر الصناع ــرية يف تطوي ــة كب بدرج
حتــى  بتنافســيتها،  واإلرتقــاء  اإلمــارات  يف 
ــة، إذ  ــدول املتقدم ــا يف ال ــل نظرياته ــدت متاث غ
ميتلــك ســموه خــرة كبــرية يف مجــال الصناعــات 
الدفاعيــة والعســكرية، ويحــرص بشــكل مســتمر 
ــه املنتجــات  ــت إلي االطــاع عــى أحــدث توصل
العامليــة يف هــذا املجــال، ولديــه رؤيــة طموحــة 
ــذه  ــه ه ــا حققت ــر مب ــاع، ويفخ ــتقبل القط ملس
الصناعــات مــن إنجــازات، قــادرة عــى املنافســة 

ــة. ــواق العاملي يف األس
للصناعــات  ســموه  يقدمــه  الــذي  والدعــم 
الدفاعيــة يعــد شــاماً، وال يقتــر عى االســتثار 
يف بنــاء الكــوادر الوطنيــة يف هــذا املجــال فقــط، 
ــات  ــري املتطلب ــى توف ــتمر ع ــل املس ــا العم وإمن
ــكار  ــز واالبت ــي تضمــن لهــذه الصناعــة التمي الت

ــة. ــواق العاملي ــة يف األس واملنافس
وبفضــل رؤية ســموه، اســتطاعت دولــة االمارات 
خــال الســنوات املاضيــة، أن تبنــي قاعــدة صلبة 
متطــورة للصناعــات الدفاعيــة والعســكرية، عــر 
امتاكهــا العديــد مــن الــركات الوطنيــة، حيــث 

تشــارك نحــو 180 رشكــة وطنيــة يف النســخة 
ونافدكــس  »آيدكــس  معــريض  مــن  الحاليــة 
ــري  ــى معاي ــا أع ــق جميعه ــي تطب 2023«، والت
ــى  ــا تحظ ــل أن منتجاته ــودة، بدلي ــز والج التمي
باإلشــادة الدوليــة ويتزايــد اإلقبــال عليهــا يف 
الصعيديــن  عــى  واألمــن  الدفــاع  معــارض 

ــي. ــي والعامل اإلقليم
ــة  ــة وواثق ــارات بخطــى ثابت ــوم متــي االم والي
نحــو تعزيــز  تنافســية صناعاتهــا الدفاعيــة، 
متســلحة بذلــك بكوادرهــا املواطنــة املؤهلــة 
لانخــراط يف هــذه الصناعــات، ومســتندة إىل 
ــرى:  ــاالت أخ ــازات يف مج ــن إنج ــه م ــا حققت م
كالتعليــم والبحــث العلمــي والصناعــة الوطنيــة 
لانتقــال  أهلهــا  مــا  التكنولوجيــا،  وتوطــن 
ــذه  ــاً له ــزاً إقليمي ــح مرك ــة أن تصب ــوة ملرحل بق
الدفاعيــة  فالصناعــات  املتطــورة،  الصناعــات 
والعســكرية يف الدولــة متتلــك ســمعة طيبــة ملــا 
تتســم بــه مــن كفــاءة وجــودة عاليــة وتنافســية 
يف مختلــف األســواق االقليميــة والدوليــة، ولعــل 

ــك: ــى ذل ــؤرشات ع ــن أهــم امل م

أواًل: االنتقال إلى قائمة الدول المصدرة
ــة  ــال إىل قامئ ــارات االنتق ــة االم ــتطاعت دول اس
الــدول املصــدرة لعــدد كبــري مــن املعــدات 

 مؤشرات تكشف سر نجاح 
»الصناعات الدفاعية« في اإلمارات

تستند على رؤية رئيس الدولة في استشراف المستقبل

»الصناعات الدفاعية« 
من أهم مؤشرات القوة 

الشاملة لالمارات

االمارات تجاوزت الخطوط 
التقليدية بتطوير 

الصناعات الدفاعية 
بأنواعها 

تطوير التعليم والبحث 
العلمي والذكاء 

االصطناعي يؤثر إيجابًا 
على الصناعة

االمارات نجحت في 
تثبيت دعائم صناعتها 
الوطنية المتطورة في 

القطاع

المعارض العسكرية 
تسهم بدور كبير في 

تطوير الصناعات الدفاعية 
بالدولة

»الصناعات الدفاعية« 
فرعًا أساسيًا من فروع 

الصناعة الوطنية 

8

العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
رئيس التحرير
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واآلليــات املندرجــة ضمــن التصنيــع العســكري 
الحديــث وعــايل املســتوى وإىل العديــد مــن 
أنهــا  أثبتــت  حيــث  والعــامل،  املنطقــة  دول 
ــد  ــن العدي ــا ب ــال م ــذا املج ــدرة يف ه ــر ق األك
ــدة إىل  ــر ع ــري تقاري ــة، إذ تش ــن دول املنطق م
حققــت  االماراتيــة  الدفاعيــة  الصناعــات  أن 
الــرق  منطقــة  يف  مســبوقة  غــري  إنجــازات 

األوســط عــر رشكاتهــا الوطنيــة العماقــة. 

ثانيًا: القدرة على المنافسة في األسواق 
اإلقليمية والعالمية

ــة  ــة اإلماراتي ــات الدفاعي ــدرة الصناع ــى ق تتج
رئيســين،  أمريــن  يف  عامليــاً  املنافســة  عــى 
مهــاً  مركــزاً  أصبحــت  اإلمــارات  أن  األول: 
مســتوى  عــى  العســكرية  األنظمــة  لتوريــد 
منطقــة الــرق األوســط، بفضــل جــودة منتجهــا 
الــركات  تقدمــه  ومــا  أســعارها،  وتنافســية 
الوطنيــة مــن خدمــات مــا بعــد البيــع، والثــاين: 
يتعلــق بنجــاح الصناعــات اإلماراتيــة وخاصــة يف 
ــدة. ــواق جدي ــام أس ــرية يف اقتح ــنوات األخ الس

ثالثًا: الريادة في صناعة المعارض 
الدفاعية

ــة يف  ــادة عاملي ــق ري ــارات يف تحقي نجحــت اإلم
ــا  ــو م ــة، وه ــارض الدفاعي ــة املع ــال صناع مج
يتضــح مــن تزايــد املشــاركن يف هــذه املعــارض 
مــن عــام آلخــر، و»آيدكــس ونافدكــس« يعــدان 
مــن أكــر معــارض الدفــاع املتخصصــة عــى 
مســتوى املنطقــة والعــامل، بــل إن االمــارات 
اســتطاعت أن تحــول املعــارض الدفاعيــة إىل 
ــاد  ــد االقتص ــا، وترف ــد ذاته ــة يف ح ــة قامئ صناع
الوطنــي بروافــد جديــدة تعــزز مــن سياســة 

ــل. ــوع الدخ تن

رابعًا: التنوع في المنتجات
اليــوم  اإلماراتيــة  الدفاعيــة  الــركات  تنتــج 
دون  طائــرات  تشــمل  متنوعــة،  منتجــات 
طيــار، وســفناً حربيــة، وآليــات متعــددة املهــام، 
الكثــري،  وغريهــا  تدريــب  ووســائل  وذخائــر 
حيــث أصبحــت هــذه املنتجــات وغريهــا تحظــى 
باإلشــادة واإلعجــاب مــن دول املنطقــة والعــامل.

خامسًا: ارتفاع نسبة التوطين في 
الصناعات الدفاعية

لعــل أهــم مــؤرشات نجــاح الصناعــات الدفاعيــة 
الــركات  أغلــب  تحقيــق  هــو  اإلمــارات  يف 
الوطنيــة نســبة توطــن كبــرية، وهــو أمــر يعيــد 

ــة  ــه الدول ــعى إلي ــا تس ــة م ــان أهمي إىل األذه
ــات  ــول يف الصناع ــن للدخ ــز املواطن ــن تحفي م
الدقيقــة كالدفــاع والفضــاء والطاقــة املتجــددة.

سادسًا: تحول االمارات إلى مركز إقليمي 
للشركات الدفاعية الكبرى

والبيئــة  اإليجــايب  األعــال  ملنــاخ  نتيجــة 
االســتثارية املشــجعة، أضحــت اإلمــارات مركــزاً 
جاذبــاً للــركات الدوليــة العاملــة يف الصناعــات 
ــه  ــا يعكس ــذا م ــا، وه ــة له ــة أو الداعم الدفاعي
اتخــاذ العديــد مــن الــركات العامليــة مــن 
اإلمــارات مقــراً لتوســيع أنشــطتها يف منطقــة 

الــرق األوســط.

سابعًا: تحول االمارات إلى مركز إقليمي 
الختبار األسلحة والمعدات

تقنيــة  إمكانــات  مــن  متتلكــه  ملــا  نتيجــة 
مــن  متتلكــه  عــا  وناهيــك  هائلــة،  وفنيــة 
تكــون  أن  مــن  مكنهــا  والقــدرات،  الخــرات 
ــة، إذ  ــلحة الناري ــودة األس ــارات ج ــزاً الختب مرك
يقــوم  مركــز أبوظبــي لفحــص جــودة األســلحة 
جــودة  فحــص  يف  رئيــي  بــدور  والذخائــر، 
ــة  ــر املصنعــة يف الدول ــة والذخائ األســلحة الناري
ــارات  ــوم باختب ــا يق ــا، ك ــواردة إليه ــك ال وكذل

األمــن والســامة لألســلحة التــي أعيــد إصاحهــا، 
ويعمــل عــى إيجــاد الحلــول املناســبة للوقايــة 

مــن تكرارهــا مســتقباً.

ثامنًا: الثقة الدولية المتزايدة بالصناعات 
الدفاعية

جميــع املســؤولن والخــراء العســكرين الدولين 
اإلمــارات  أن  أكــدوا  املتخصصــة،  والــركات 
تطويــر  يف  التقليديــة  الخطــوط  تجــاوزت 
الصناعــات الدفاعيــة بأنواعهــا كافــة، فاإلمــارات 
باتــت منوذجــاً قويــاً متناميــاً يف منظومــة تطويــر 
ــي  ــة، وه ــة العاملي ــدات الدفاعي ــلحة واملع األس
ــال  ــذا املج ــامل يف ه ــل دول الع ــايك أفض اآلن تح
ــب  ــي تواك ــة الت ــا املتاحق ــال انجازاته ــن خ م

ــة. ــة الثالث ــكارات يف األلفي ــدث االبت أح
االمــارات يف  نهــج دولــة  مــا مييــز  أهــم  إن 
املنــاخ االســتثاري  تطويــر األعــال وتهيئــة 
تتســم  التــي  سياســاتها  هــو  املناســب، 
باالســتدامة والتطويــر والتحديــث واملســتمر، 
لــذا فــإن جهــود الحكومــة وقطاعاتهــا املختلفــة 
ــا  ــد أدت إىل نجاحه ــة ق خــال الســنوات املاضي
وجــذب  مشــجعة،  أعــال  بيئــة  تهيئــة  يف 
االســتثارات يف مختلــف القطاعــات، وخاصــة يف 

الدفاعيــة. الصناعــات  قطــاع 
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الرائــدة  وقّعــت رشكــة »الطيــف«، املــزود 
ــدات  ــرة املع ــاح وَعم ــة وإص ــات صيان لخدم
ــرة  ــارات، أمــس مذك ــة اإلم العســكرية يف دول
تفاهــم مــع رشكــة L3Harris إنرناشــونال، 
للتكنولوجيــا   L3Harris لركــة  التابعــة 
مجــال  يف  الرائــدة  املبتكــرة  األمريكيــة، 
تكنولوجيــا الطــريان والدفــاع، وذلــك عــى 
هامــش فعاليــات معــرض ومؤمتــر الدفــاع 
الــدويل )آيدكــس 2023(، حيــث ســتتعاون 
ــة  ــرص التجاري ــد الف ــدف تحدي ــان به الركت
االتصــاالت  محفظــة  ضمــن  املحتملــة 
الــدول  ويف  اإلمــارات  دولــة  يف  وصيانتهــا، 

باملنطقــة. األخــرى  الريكــة 
ــذي  ــس التنفي ــايش، الرئي ــيف الدهب ــال س وق
لركــة »الطيــف«: »بصفتهــا مركــز التميــز 
األول للدعــم الكامــل لــدورة حيــاة أنظمــة 
ــات  ــف خدم ــدم الطي ــة، تق ــاع يف املنطق الدف
منهجهــا  ويعــزز  شــاملة،  وإصــاح  صيانــة 
التقنــي املوســع مكانتهــا كريكــة مثاليــة 
ويرفنــا   .L3Harris لركــة  ومســتمرة 
العمــل مــع تلــك الركــة املرموقــة يف مجــال 
تكنولوجيــا الدفــاع ونتطلــع إىل االســتفادة مــن 
ــا املشــركة يف  ــي ســتولدها جهودن الفــرص الت

قطــاع أنظمــة االتصــاالت وصيانتهــا«.
عامليــاً  الرائــدة   ،L3Harris وتُعتــر رشكــة 
يف مجــال الحلــول املرنــة الشــاملة والتــي 
إحــدى  عمائهــا،  احتياجــات  أهــم  تلبــي 
يف  والدفــاع  التكنولوجيــا  متعهــدي  أكــر 
ــادة  ــة القي ــر أنظم ــدة، وتوف ــات املتح الوالي
ــاع  ــر والدف ــاالت والكمبيوت ــم واالتص والتحك
ــة،  ــتخبارات واملراقب ــال واالس ــيراين والقت الس
ــة  ــتخدامات الدفاعي ــتطاع لاس ــول االس وحل

والتجاريــة.
وقــال كيفــن ســتويبنغ، املديــر األول للمبيعات 
وتطويــر األعــال يف دولــة اإلمــارات لــدى 

رشكــة L3Harris إنرناشــونال: »تعــد الطيــف 
رشيــكاً متميــزاً لركــة L3Harris، إذ نواصــل 
تعزيــز عاقــات التعــاون الفعالــة يف مــا بيننــا. 
ــعة  ــا الواس ــا ومعرفته ــأن خرته ــة ب ــا ثق وكلن
الصيانــة  حلــول  مجــال  يف  رائــدة  كركــة 
برامــج  عــن  ســتثمر  والَعمــرة  واإلصــاح 

تحويليــة يف مجاالتنــا املســتهدفة«.
ــوال  ــية ط ــات أساس ــف« خدم ــدم »الطي وتق
فــرة صيانــة املعــدات، إضافــة إىل خدمــة 
األداء  لضــان  التقنيــة  القــدرات  تطويــر 
ملهــام  واســتعدادها  للمعــدات  األفضــل 

عمائهــا. 

»L3Harris «ايدج« و«
تتعاونان في االتصاالت وصيانتها

وقعــت »أبوظبــي لبنــاء الســفن«، الركــة 
ــة  ــاح وصيان ــاء وإص ــم وبن ــدة يف تصمي الرائ
وتجديــد وتحويــل الســفن البحريــة والتجاريــة 
و»ســاغار  »ايــدج«،  ملجموعــة  والتابعــة 
تفاهــم  مذكــرة  الدفاعيــة«،  للهندســة 
جــدوى  تقييــم  يف  للتعــاون  اســراتيجية 
الدخــول يف اتفاقيــة نهائيــة لتوفــري ســفن 
ــل  ــج لنق ــة إىل برنام ــراً، باإلضاف ــول 12 م بط

الهنديــة.  للســوق  التكنولوجيــا 
الهنــدي،   الجانــب  مــن  االتفاقيــة  ووقــع 
نيكونــج باراشــار، املؤســس والرئيــس التنفيذي 
ــد  ــة، وديفي ــة الدفاعي ــاغار للهندس ــة س لرك
مــايس، الرئيــس التنفيــذي لركــة أبوظبــي 

ــفن. ــاء الس لبن

اتفاقية إلنشاء سفن بطول 12 مترًا في الهند
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بتطوير أجهزة االستعالم واإلرسال 
واالستقبال الخاصة بأنظمة تحديد 
العدو والصديق )IFF( األكثر تقدًما 
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لضمان تكامل األنظمة بشكل 

صحيح.

يف  مســاعد  مديــر  تشــوي،  يوجــن  وقــال 
قســم أنظمــة تحديــد العــدو والصديــق لــدى 
الركــة: »نعمــل مــع عمائنــا لرقيــة املنصــات 
النمــط 5، للســاح  متعــددة املجــاالت إىل 
بالتعــرف بشــكل إيجــايب عــى  للمشــغلن 
الطائــرات الصديقــة باســتخدام رمــز آمــن 
ــدوث  ــة ح ــن احتالي ــل م ــا يقل ــّفر، م ومش
ويزيــد  األصدقــاء  بــن  القتاليــة  األخطــاء 

الوعــي«.
وقــال لـــ»درع الوطــن«: »إن الركة متتلك أكر 
ــد  مــن 60 عامــاً مــن الخــرة يف أنظمــة تحدي
العــدو والصديــق، وقمنــا بركيــب وصيانــة 
واالســتقبال  واإلرســال  االســتعام  أجهــزة 
ــق  ــدو والصدي ــد الع ــة تحدي ــة بأنظم الخاص
عــى أكــر مــن 120 منصــة حــول العــامل، 
كــا نوفــر مجموعــة مــن األنظمــة املتقدمــة 
ــام  ــدة كنظ ــوع Mark XII A، واملعتم ــن ن م
 )AIMS�certified( إدارة معلومــات متحالفــة
للعديــد مــن التطبيقــات العســكرية � يف الجــو 

أو عــى األرض أو يف البحــر«.
وتابــع: »إن أنظمــة تحديــد العــدو والصديــق 
املتحــدة  الواليــات  حكومــة  مــع  مشــغلة 
والــدول الحليفــة وهــي تقلــل مــن احتاليــة 
ــاء يف  ــن األصدق ــة ب ــاء القتالي ــدوث األخط ح

ســيناريوهات الحــرب مــن خــال التمييــز 
بــن الطائــرات الصديقــة ومركبــات العــدو 
عــى  النــار  إطــاق  تجنــب  إىل  باإلضافــة 

بعضهــا البعــض«.
وقامــت الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو 
العــدو  تحديــد  أنظمــة  جميــع  برقيــة 
والصديــق إىل النمــط 5، حيــث تســمح األجهزة 
باســتجواب  للطياريــن  الجديــدة  والرامــج 
األنظمــة املركبــة عــى الطائــرات الصديقــة 

ــن  ــز آم ــتخدام رم ــول باس ــات أط ــى نطاق ع
ومشــّفر.

وقــال تشــوي: »إن أنظمــة تحديــد العــدو 
ــية  ــر تنافس ــة تعت ــة بالرك ــق الخاص والصدي
مــن حيــث التكلفــة وهــي ذات موثوقيــة 
قدرتهــا  أنظمتنــا  “أثبتــت  مضيفــاً  عاليــة، 
الفائقــة مــا يوفــر أقــى قــدر مــن الوعــي«.

وأضــاف: »يحّســن النمــط الخامــس قــدرة 
ــرات  ــع الطائ ــد وتتب ــى تحدي ــتخدمن ع املس
الصديقــة بشــكل كبــري، فيزيــد اســتيعابهم 
ــات القتاليــة.  ملهــام القيــادة والتحكــم واملعرّف
وتتضمــن تحســينات النمــط الخامــس اعتــاد 
ــوى،  ــة أق ــا أمني ــدة، ومزاي ــفري جدي ــة تش آلي
وتقنيــات حديثــة لتعديــل اإلشــارة، وتوفــري 
ــعة  ــادة س ــد زي ــر. ويفي ــات أك ــوى بيان محت
البــث املشــّفر،  البيانــات يف متكــن آليــات 
يف  مبــا  الجديــدة  البيانــات  صيــغ  ودعــم 
ــف  ــام تعري ــي وأرق ــوز املنشــأ الوطن ــك رم ذل

املنصــا«..

Raytheon Technologies
أنظمة تحدد العدو والصديق في ساحة المعركة

الشركة تمتلك 
أكثر من 60 عامًا 
من الخبرة في 

األنظمة

يوجن تشوي
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أعلــن مجلــس التــوازن، الجهــة الحكوميــة 
املســتقلة التــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع 
وزارة الدفــاع والقــوات املســلحة واألجهــزة 
األمنيــة ورشطــة أبوظبــي، عــن إصــدار معايــري 
فحــص وتأهيــل الذخائــر ذات األعــرية الصغرية 
ــتناًدا  ــة املتحــدة اس ــارات العربي ــة اإلم يف دول
إىل معايــري عامليــة مثــل معايــري حلــف شــال 
ضــان  بهــدف  وذلــك  )الناتــو(  األطلــي 
ــر يف  ــوع مــن الذخائ جــودة وســامة هــذا الن
الدولــة .وســيتم تعميــم املعايــري وتطبيقهــا 

ــة. ــتة املقبل ــهر الس ــال األش خ
األســلحة  فحــص  مركــز  املجلــس  واعتمــد 
والذخائــر التابــع ملركــز تــوازن لاختبــارات 
ــون  ــي، ليك ــوازن الصناع ــع ت ــل مبجم والتأهي
الجهــة املعتمــدة للفحــص والتأكــد مــن جــودة 
الذخائــر ضمــن املعايــري الدوليــة ذات الصلــة.

وســتكون املوافقــة الصــادرة مــن املركــز بشــأن 
الذخائــر ذات األعــرية الصغــرية، رشطًــا لعقــود 
التوريــد الدفاعيــة واألمنيــة، إضافــة إىل إصــدار 
تراخيــص املنتــج ألغــراض رقابــة االســترياد 

ــر. والتصدي
وأكــد طــارق عبــد الرحيــم الحوســني، األمــن 

التــزام املجلــس  التــوازن،  العــام ملجلــس 
الجــودة  معايــري  أعــى  عــى  بالحفــاظ 
ــة،  ــة واألمني ــات الدفاعي ــامة يف املنتج والس
يف  املتمثلــة  مســؤوليته  إطــار  يف  وذلــك 
والتصديــر  االســترياد  عمليــات  تنظيــم 
مــن  شــكل  بــأي  والتــرف  واالســتغال 
ــاع  ــا والدف ــات التكنولوجي ــكال يف منتج األش

واألمــن.
املعايــري  هــذه  وضــع  »ميثــل  وأضــاف: 
ــة  الجديــدة خطــوة مهمــة نحــو األمــام للدول
يف قطاعــي الدفــاع واألمــن. وســيوفر مركــز 
فحــص األســلحة والذخائــر دعــاً كبــرياً لــركاء 
والجهــات  االســراتيجين  التــوازن  مجلــس 
ــى  ــن أع ــتفادة م ــعى لاس ــي تس ــرى الت األخ
فحــص  يف  والخدمــة  الخــرة  مســتويات 

الذخائــر«.

الحفاظ على 
أعلى معايير 

الجودة 
والسالمة في 

المنتجات

The IRIS-T SL Air Defence System protects urban areas,  
critical infrastructure sites and military units.

www.diehl.com/defence

FEEL 
PROTECTED 

مجلس التوازن يحدد معايير فحص وتأهيل 
الذخائر ذات األعيرة الصغيرة
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شــاركت رشكــة )Diehl Defence(، الركــة 
الجــوي،   الدفــاع  نظــم  مجــال  يف  الرائــدة 
بعــرض الدفــاع الجــوي »متعــدد املســتويات« 
ــة  ــا أنظم ــرض مزاي ــس« لع ــرض »آيدك يف مع
ــة الســكان  الدفــاع الجــوي املســتخدمة لحاي
واملبــاين املهمــة واألشــياء، وكذلــك القــوات 
الريــة ضــد الهجــات الجويــة، فالدفــاع قــادر 
ــة عــى  ــة مســتمرة للمنطق ــري حاي عــى توف

ــل. ــدى الطوي امل
ــي  ــي العامل ــع األمن ــة أن الوض ــت الرك وبين
ــر  ــي توف ــاع الت ــة الدف ــل إىل أنظم ــايل ميي الح
مــن  متنوعــة  مجموعــة  ضــد  الحايــة 
الهجــات العدائيــة، مثــل هجــات الطائــرات 
طيــار  بــدون  الجويــة  واألنظمــة  املأهولــة 
وبالتــايل  مختلفــة؛  مبََديــات  واملروحيــات 
ــات  ــة منتج ــتندة إىل عائل ــة املس ــإن املقارب ف
IRIS�T، ملواجهــة التهديــدات وســيناريوهات 
ــداً  ــري ج ــدى القص ــن امل ــة م ــد املختلف التهدي

ــخ  ــد الصواري ــاع ض ــد، وللدف ــدى البعي إىل امل
التــي تفــوق رسعتهــا رسعــة الصــوت، أصبحــت 
مــّورداً رائــداً ألحــدث أنظمــة الدفــاع املتطــورة 

ــة. ــات مختلف ــي نطاق يغط
ونجحــت رشكــة Diehl Defense يف إطــاق 
يف   IRIS�T SLM الجــوي  الدفــاع  نظــام 
الصــاروخ  إىل  باالســتناد  الدوليــة  الســوق 
تطويــره  تــم  الــذي   ،IRIS�T SL املوجــه 
وتأهيلــه بنــاًء عــى مواصفــات املعتمــدة مــن 

الجيــش األملــاين، وبخاصــة ضــد صواريــخ كروز 
والطائــرات بــدون طيــار عاليــة التحليــق. وإىل 
ــب نظــام IRIS�T SLM متوســط املــدى  جان
ــاع 20  ــم، بارتف ــة 40 ك ــر الحاي ــف قط )نص
كــم(، تعــرض Diehl Defense أيضــاً يف إطــار 
مقاربتهــا للدفــاع الجــوي متعــدد املســتويات، 
نظــام الدفــاع الجــوي IRIS�T SLS قصــري 

ــم(. ــر( 12 ك ــف قط ــدى )نص امل
الدفــاع الجــوي  وأكــدت الركــة أن أنظمــة 
IRIS�T SLM و IRIS�T SLS تشــكل  نخبــة 
“الدفــاع  متطلبــات  يلبــي  الــذي  األنظمــة 
متعــدد املســتويات” ضــد مجموعــة التهديــدات 
البعيــد  للمــدى  النظــام  فنســخ  الحديثــة. 
)IRIS�T SLX، نصــف قطــره 80 كــم( وللدفــاع 
ــة  ــا رسع ــوق رسعته ــي تف ــدات الت ــد التهدي ض
الصــوت )IRIS�T HYDEF، نصــف قطرهــا 
أجــل  مــن  حاليــاً  التطويــر  قيــد  كــم(   100
  . IRIS�T GBAD اســتكال مجموعــة منتجــات

Diehl Defence
دفاع جوي »متعدد المستويات«

لحماية السكان والمباني المهمة

توفير حماية 
مستمرة 

للمنطقة على 
المدى الطويل
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وزيــرة  موديــي،  ثانــدي  معــايل  أكــدت 
الدفــاع واملحاربــن القدامــى يف جمهوريــة 
»آيدكــس«  معــرض  أن  أفريقيــا،  جنــوب 
ناحيــة  مــن  لإلعجــاب  مثــري 
تنظيمــه والــدول املشــاركة 
املعروضــة. والصناعــات 

وقالــت لـــ»درع الوطــن«: 
آيدكــس  معــرض  »إن 
بالعــروض  يتعلــق  ال 
بــل  وحدهــا، 

ــذه  ــون وراءه، وإن ه ــن يقف ــخاص الذي باألش
هــي زيارتهــا الثالثــة إىل »آيدكــس«، وقــد 
متكنــت هــذا العــام مــن مشــاهدة مجموعــة 
مــن املنتجــات الدفاعيــة الرائعــة املعروضــة«.

ــة اإلمــارات  وفيــا يتعلــق بالتعــاون بــن دول
ــتقرار  ــاء االس ــبيل إرس ــا يف س ــوب إفريقي وجن
ــدداً  ــاك ع ــرة: »إن هن ــت الوزي ــي، قال اإلقليم
مــن املوضوعــات ذات االهتــام املشــرك بــن 
البلديــن، ونحــن بالفعــل نتشــارك مصالــح 
التعــاون  فــإن  وبالتــايل  مشــركة،  تجاريــة 

سيســتمر يف املســتقبل«.
صناعتــان  هنــاك  يكــون  »عندمــا  وأضافــت: 
دفاعيتــان معــاً، ســيكون هنــاك فائــدة  القتصــاد 
قــد  جديــدة  تقنيــات  هنــاك  وإن  الدولــة”، 
ــا  ــوب إفريقي ــاع، وأن جن ــاع الدف ــرت يف قط ظه
تنظــر إىل األمــر باهتــام، وميكــن لإلمــارات 
أن  الواســعة  بخرتهــا  املتحــدة  العربيــة 

تســاعدنا«.

نتطلع إلى 
التعاون المستمر 

مع اإلمارات

ــاع  ــرض الدف ــال مع ــة CAE خ ــرض رشك تع
ــة  ــب بحري ــز تدري ــس( مراك ــري )نافدك البح
ــة  ــة، وأنظم ــج تعليمي ــا، وبرام ــن تصميمه م
ــل،  ــة للتعدي ــب متعــددة األغــراض قابل تدري
ــة  ــى كيفي ــب ع ــم يف اآلالت، والتدري والتحك
اســتخدام غــرف العمليــات، وأنظمــة تدريــب 
ــة  ــات تركيبي ــة للســفن، وبيئ جاعــي متكامل

ــة الدقــة. عالي
نتيجــة خربتهــا يف  أنــه  الركــة  وأكــدت 
مجــال تقنيــة املحــاكاة أنشــأت لكنــدا جهــاز 
 Naval Combat ــري ــال البح ــاكاة القت مح
الــذي   ))System Simulator )NCSS
يعتمــد عــى طائــرات تدريــب متعــددة 
 Multi-purpose األغــراض قابلــة للتعديــل

  )Reconfigurable Trainers )MRT
ــة  ــام أو مجموع ــل أي نظ ــى متثي ــادرة ع ق
أنظمــة عــى ســطح أي ســفينة، وكذلــك 
نظــام التدريــب عــى الحــروب البحريــة 
ــويدي ــي الس ــة املل ــاح البحري ــع لس التاب

 Naval Warfare Training System
البحريــة  العقيــدة  ومركــز    ))NWTS
ــع لســاح البحريــة  ــايل التاب والتدريــب القت
 Naval Doctrine and Combat اإلمــارايت
يقــوم   ،)Training Centre )NDCTC
املركــز بتدريــب البحــارة والضبــاط يف عــدة 

مناطــق للحــروب البحريــة.
تصميــم  مســؤولية  تتــوىل  أنهــا  وبينــت 
التابــع  القتــايل  التدريــب  مركــز  وتطويــر 

لســاح البحريــة اإلمــارايت بصــورة شــاملة 
باعتبــاره أهــم عنــر يف نظــام التدريــب 
ــز  البحــري املــوزع واملتصــل بالشــبكة، ويتمي
مبجموعــة  الغــرض  لهــذا  املصمــم  املركــز 
مــن أنظمــة التدريــب القامئــة عــى محــاكاة 
إىل محطــات  باإلضافــة  املتكاملــة،  الســفن 
لتنفيــذ  البحريــة  الطائــرات  استشــعار 
الفرديــة  املهــام  عــى  التدريــب  عمليــات 

املشــركة.  / والجاعيــة 
الشــامل  البحــري  التدريــب  ويوفــر مركــز 
ــة وســائل  ــة اإلماراتي الجاهــز للقــوات البحري
أفــراد  وإعــداد  لتفريــخ  التكلفــة  قليلــة 
البحريــة مــن ذوي الكفاءة التكتيكيــة والفنية 

للمهــام. الجاهزيــن 

 CAE تعرض مراكز تدريب بحرية وأنظمة تعليمية

وزيرة دفاع إفريقية لـ»درع الوطن«:

»آيدكس«
مثير لإلعجاب بتنظيمه العالمي

17



تعرض مجموعة إنترناشونال جولدن 
جروب اإلماراتية »آي جي جي« 

والمتخصصة في مجال الدفاع 
واألمن خالل مشاركتها في معرض 

»ايدكس« للطائرات المسيرة 
العسكرية المتنوعة  بقدراتها 
مختلفة بالتعاون مع شركات 
عالمية رائدة في هذا المجال.

وقال فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي 
ملجموعة إنرناشيونال جولدن جروب: »إن 

املجموعة تركز عى االبتكار والذكاء الصناعي 
يف قطاع التصنيع العسكري بالتعاون مع 

الركاء االسراتيجين لتقديم أحدث املنتجات 
يف الصناعات الدفاعية واألمنية، وبالتايل تلبية 
متطلبات وحاجات القوات املسلحة اإلماراتية 

يف هذا القطاع«.
البلــويش  مــراد  لفــت خليفــة  مــن جهتــه 
جنــاح  أن  إىل  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
ــاحة  ــم مس ــروب يض ــدن ج ــونال جول إنرناش
الطائــرات  أنــواع  أحــدث  لعــرض  كبــرية 
ــدرات واملهــات العســكرية  املســرية ذات الق
ــرية  املنتوعــة، منهــا االســتطاع الصغــرية والكب
والهجوميــة بحمــوالت مختلفــة، حيــث تتميــز 
ــدة  ــافات بعي ــق ملس ــريات بالتحلي ــذه املس ه
العســكرية  املهــات  وفــق  وارتفاعــات 
املطلوبــة، وهنــاك طائــرات مســرية تحمــل 
الصواريــخ والقنابــل وكامــريات املراقبــة عاليــة 
تحــت  واألشــعة  بالليــزر  والتوجيــه  الدقــة 
الحمــراء، إضافــة إىل مســريات تحلــق ملســافات 
ــوالت  ــل حم ــة وتحم ــاعات طويل ــدة وس بعي

مختلفــة بكافــة أشــكالها.
واســتقطب جنــاح رشكــة إنرناشــيونال جولــدن 
جــروب يف اليــوم الرابــع للمعــرض العديــد مــن 

الشــخصيات الرســمية والقادة العســكرين. 
كــا تــم التوقيــع عــى العديــد مــن االتفاقيات 
ــع رشكات   ــراتيجية م ــة االس ــرات الراك ومذك
والصناعــات  الدفــاع  مجــال  يف  متخصصــة 

ــكرية. العس

»إنترناشونال جولدن جروب«
تعرض الطائرات العسكرية المسيرة 

بقدرات مختلفة
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شاركت منظومة الصناعات 
الدفاعية بجمهورية السودان في 

معرض آيدكس 2023 في دورته 
السادسة عشر، بجناح متميز، 

يضم منصات مختلفة للعديد من 
المنتجات الدفاعية من األسلحة 

والذخائر وتسليح الطيران والمركب 
المدرعة وأجهزة االتصاالت الي 

جانب الطائرات المسيرة والمواد 
الدافعة والمتفجرات وخدمات 

التأهيل وصيانة الطائرات.

الســودان بوجــود مجموعــة  ومتيــز جنــاح 
ــو 144  ــل إىل نح ــات تص ــن املنتج ــة م متنوع
ــاح  ــاحة الجن ــى مس ــا ع ــم توزيعه ــا، ت منتج
التــي تبلــغ 255 مــرا مربــع يف تصميــم راعــي 
النواحــي الجاليــة ومواكبــة تقنيــات العــرض 

VR .ــرايض ــع االف ــة الواق ــة كتقني الحديث
ومثــن عبــد الرحمــن رشيف ســفري الســودان 
لــدى اإلمــارات بالــدور العظيــم الــذي لعبتــه 
منظومــة الصناعــات الدفاعيــة مــن خــال 
مشــاركتها املتميــزة يف هــذه الفعاليــة العامليــة، 
مؤكــداً أن املشــاركة تؤكــد الــدور الريــادي 

ــة. ــات الدفاعي ــال التقني ــة يف مج للمنظوم
وأضــاف : »إن حــرص الســودان عــى املشــاركة 
ــا  ــن بينه ــارات م ــدة اعتب ــأيت لع ــرض ي يف املع
التصنيعيــة  بإمكانياتنــا وقدراتنــا  التعريــف 
رشاكات  وخلــق  الســودان،  متتلكهــا  التــي 
اســراتيجية مــع نظرائنــا يف العــامل، عــاوة عــى 
الوقــوف عــى أحــدث التقنيــات يف مجــال 

ــامل«. ــكري يف الع ــع العس التصني
ــي  ــق أول مريغن ــر الفري ــار ع ــس اإلط ويف نف
الصناعــات  منظومــة  عــام  مديــر  ادريــس 
الدفاعيــة عــن ســعادته بالتعــاون املســتمر 

مــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، مشــرياً 
اىل عمــق العاقــات بــن البلديــن يف مختلــف 

ــي. ــاون الدفاع ــة التع ــدة وخاص األصع
رشكــة  مديــر  عثــان،  مجاهــد  وأضــاف 
الســودانية:   الدفاعيــة  الصناعــات  منظومــة 
النســخ  جميــع  مــن  خــرج  الســودان  »إن 
ــراكات  ــن ال ــد م ــا بالعدي ــارك فيه ــي ش الت
ــدول الصديقــة والشــقيقة املشــاركة يف  مــع ال

املعــرض«.
وتابــع املديــر التنفيــذي لركــة الصناعــات 
الدفاعيــة: »إن الركــة هــي نفســها هيئــة 
التصنيــع الحــريب يف الســودان وتضــم مجموعة 
كبــرية مــن الــركات املتخصصــة يف الصناعــات 
ــة يف  ــا متخصص ــة منه ــة، كل مجموع الدفاعي
مجــال معــن وجميعهــا تحــت إدارة رشكــة 

الصناعــات الدفاعيــة “إم.أي.يس«.
تســري  صناعاتنــا  اآلن  »حتــى  وأضــاف: 
عــى  وقادريــن  جــدا  ممتــاز  بشــكل 
ــوات  ــة تجــاه الق ــا الداخلي ــاء بالتزاماتن الوف
النظاميــة مــن قــوات مســلحة ورشطــة، 
بالتعهــدات  والوفــاء  االلتــزام  بجانــب 

التصديــر«. واتفاقــات  الخارجيــة 

من السودان
مسيرات متطورة ومدرعات وأنظمة دفاعية
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أكــدت أمــل عثــان، املديــر العــام لركــة 
الــرق  ملنطقــة   »  Collins Aerospace  «
الــركات  قطــاع  أن  وإفريقيــا،  األوســط 
العاملــة يف املجــاالت املرتبطــة بالدفــاع واملهــام 
العســكرية، ســيكون لهــا دور رئيــي ومهــم يف 
ــا  ــع جاهزيته ــامل، ورف ــدرات دول الع ــز ق تعزي
لاســتعداد لكافــة التحديــات التــي قــد تواجههــا 

املســتقبل. يف 
وقالــت عــى هامــش مشــاركتها يف فعاليــات 
معــرض »آيدكــس 2023«، أن الركــة متتلــك 
خــرة واســعة وكبــرية يف مجــاالت الدعــم التقني 
وتوفــري األجهــزة وأنظمــة االتصــاالت املتطــورة، 
مضيفــة أن الركــة عــى اســتعداد ملســاندة 
ــات  ــا بأحــدث التقني ــامل، ودعمه ــة دول الع كاف
االصطناعــي  الــذكاء  ومنظومــات  الرقميــة، 
لتعزيــز قــدرات قواتهــا عــى الحفــاظ عــى 
والتضاريــس  البيئــات  مختلــف  يف  ميزتهــا 

والظــروف املناخيــة.
يف  تتواجــد  )كولينــز(  رشكــة  »إن  وأضافــت: 
مــن  أكــر  منــذ  األوســط،  الــرق  منطقــة 
تخلــق  أن  ســاهم يف  الــذي  األمــر  عقديــن، 
ــا  ــع عمائه ــع جمي ــدة م ــات وطي ــة عاق الرك
مــن جهــة، وتحســن حزمــة الخدمــات والحلــول 
التــي يقدمونهــا مــن جهــة آخــري، مســتعينة يف 

ذلــك بالخــرات والقــدرات الكبــرية التــي متتلكها 
»كولينــز« يف فهــم املتطلبــات التشــغيلية«.

ــن  ــاء إىل رشكاء حقيق ــاج العم ــت: »يحت وتابع
أهدافهــم  إىل  الوصــول  عــى  ملســاعدتهم 
تتــويل  مــا  وهــو  املنشــودة،  وتطلعاتهــم 
الواقــع، مــن  »كولينــز« تطبيقــه عــى أرض 
ــي  ــة الت ــة الذكي ــا واألنظم ــل تقنياته ــال نق خ
متتلكهــا ودمجهــا يف جميــع األجهزة املســتخدمة 

املعــارك«. ســاحات  يف 

وبينــت أن الركــة تعكــف حاليــاً عــى تطبيــق 
ــاركة  ــراره، مبش ــال اق ــمح يف ح ــروع، سيس م
ــك  ــة، وذل ــات بساس ــات واملعلوم ــة البيان كاف

ــورة. ــة ومتط ــات حديث ــر منص ع
وحــول دور الركــة يف دعــم وتطويــر املواهــب 
وضعــت  )كولينــز(  »إن   قالــت:  اإلماراتيــة، 
نســب  ورفــع  الســتقطاب،  شــاملة  خطــة 
ــي  ــاالت الت ــة يف املج ــة املؤهل ــوادر املواطن الك
تعمــل بهــا الركــة، وذلــك مــن خــال اعتــاد 
ــاً  ــا، وفق ــم صياغته ــل ت ــب وتأهي ــج تدري برام
مبــا  املعتمــدة،  العامليــة  املارســات  ألفضــل 
يســهم يف تحقيــق توجهــات حكومــة دولــة 
بتطويــر  املتعلــق  واســراتيجياتها  اإلمــارات، 

الــكادر البــري اإلمــارايت«.
مبكتبيهــا  حاليًــا  تضــم  الركــة  أن  وبينــت 
املتواجــدان يف إمــارة أبوظبــي وديب، مــا يقــرب 
مــن 450 شــخًصا، مضيفــة: »إن الركــة تعمــل 
ــايل  ــم الع ــات التعلي ــن مؤسس ــد م ــع العدي م
يف  بالتدريــب  اإلماراتيــن  للطــاب  للســاح 
منشــآتها انطاقــا مــن التزامهــا بدعــم املبــادرات 
ــرص  ــري ف ــال توف ــن خ ــا م ــة وإثرائه املجتمعي
والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  يف  تعليميــة 
ــوى  ــتثار يف الق ــات، واالس ــة والرياضي والهندس

ــة«. ــة املحلي العامل

»Collins Aerospace«
تدرب الطالب اإلماراتيين

المدير العام للشركة  لـ»درع الوطن«:

أمل عثان
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 Paramount Aerospace رشكــة  وقعــت 
 ،Paramount لركــة  التابعــة   ،Systems
املتخصصــة يف الفضــاء والتكنولوجيــا العامليــة، 
رشكــة  مــع  اســراتيجية  رشاكــة  اتفاقيــة 
إنتــاج حلــول  لتســويق   AAL Group Ltd
ــات طــراز Mi�type لشــفرات مــراوح  املروحي
الطائــرة املروحيــة Mi الرئيســية واملروحيــة 

الخلفيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
 وأفــادت رشكــة )Paramount( ومجموعــة 
AAL، يف بيــان مشــرك، بأنهــا ســيتعاونان 
لخدمــة أســاطيل املروحيــات يف جميــع أنحــاء 
إفريقيــا وترقيتهــا، باإلضافــة إىل إنتــاج شــفرات 
ــة  ــل، لتلبي ــة للتبدي ــة قابل أجنحــة دوارة مركب
الريكــة يف  الــدول  املتزايــد مــن  الطلــب 

ــارة. ــاء الق ــع أنح جمي
هــي  املحــدودة   AAL مجموعــة  وتعــد 
منظمــة طــريان دوليــة رائــدة، تأسســت يف 
عــام 2000، وتوفــر مجموعــة كاملــة مــن 
ــة  ــرات ذات األجنح ــم للطائ ــات والدع الخدم
ــة  ــدم الرك ــا تق ــوع Mi. ك ــن الن ــدوارة م ال
ــع  ــا يف جمي ــة لعمائه ــة وفعال ــوالً متكامل حل
أنحــاء العــامل لدعــم الجاهزيــة التشــغيلية 

مروحياتهــم. ألســطول 
وقالــت أولجــا مارتشــينكو، الرئيــس التنفيــذي 

ملجموعــة AAL Group املحــدودة: »نســعى 
ــدة يف صناعــة  ــة الرائ ــن لنكــون الرك جاهدي
األجنحــة الــدوارة، ونضــع احتياجــات عمائنــا 
العامليــن يف صميــم أعالنــا. وتحقيقــاً لرؤيتنــا، 
ــن  ــذي ميك ــد ال ــاً املزي ــاك دامئ ــدرك أن هن ن
القيــام بــه، وأن مطالــب عمائنــا تتطــور. 
ــاً  ــكاً ملتزم ــا يف Paramount رشي ــد وجدن وق
ــرق  ــا وال ــة أوروب ــي ملنطق ــع الدفاع بالتصني
األوســط وإفريقيــا، مــع فهــم راســخ للتحديات 
التــي تواجههــا الحكومــات  غــري املتكافئــة 
ــع إىل  ــن نتطل ــا. ونح ــاء إفريقي ــع أنح يف جمي
النمــو املســتمر واملشــرك يف أعقــاب هــذا 

ــي«. ــان التاريخ اإلع

الرئيــس  جريســيل،  ســتيف  رصح  وقــال 
ــدأ  ــال: »ب ــت جلوب ــة باراماون ــذي لرك التنفي
ــة  ــية املركب ــدوارة الرئيس ــفرات ال ــر الش تطوي
لركــة »باراماونــت« يف عــام 2006، اســتجابًة 
ملتطلبــات العمــاء. وقــد تــم تصميم الشــفرات 
املركبــة لتوفــري نفــس القــدرة الوظيفيــة واألداء 
الشــكل  ذلــك  يف  مبــا  املعدنيــة؛  للشــفرات 
والحجــم والــوزن، مــا يتيــح التثبيــت دون 
الحاجــة إىل أي إعــادة اعتــاد لعنــارص منصــة 
عــى  االعتــاد  مــن  يحــد  مــا  املروحيــة، 
الشــفرات املركبــة فقــط. وهــذا يقلــل بشــكل 
كبــري مــن عمليــة التطويــر والتأهيــل، وال يؤثــر 
ــرى«. ــة أخ ــية أو هيكلي ــزاء رئيس ــى أي أج ع

AAL Group و Paramount
تسوقان حلول المروحيات
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تعــرض رشكــة )RAFAEL( مجموعــة مــن 
ــرة، ألول  ــات املبتك ــة والتقني ــول الدفاعي الحل
مــرة يف اإلمــارات تشــمل نظــام ســاح الليــزر 
عــايل الطاقــة IRON BEAM، والــذي تــم 
الدفــاع  تصميمــه لتعزيــز قــدرات أنظمــة 

.)IRON DOME( مثــل الجــوي 
وإىل جانــب مجموعــة حلــول الدفــاع الجــوي 
SPY� و DRONE DOME  املتطــورة مثــل

محفظتهــا  بتوســيع  الركــة  قامــت   ،DER
التهديــدات  ملواجهــة  املحدثــة  وأنظمتهــا 
الناشــئة، حيــث تــم ترقيــة نظــام الدفــاع 
بقــدرات  للســاح   SPYDER الجــوي 
الصواريــخ املضــادة للصواريــخ الباليســتية مــن 
.Derby LR خــال متديــد مــدى الصــاروخ
وتركــز الركــة يف معــرض آيدكــس أيضــاً عــى 
محفظــة الركــة الجديــدة يف مجــال الفضــاء، 
إذ ســيتم متثيــل البحــث والتطويــر يف القــدرات 
LITE�  الفضائيــة الجديــدة مــن خــال نظــام

SAT للرصــد الكهروضــويئ لــألرض، ويعمــل 
ــات  ــري بيان ــق لتوف ــي دقي ــر صناع ــة قم مبثاب

جغرافيــة مكانيــة عاليــة الدقــة.
مثــل  أخــرى  أنظمــة  عــى  ســركز  كــا 

جــوي  نظــام  وهــو    DRONE DOME
مبتكــر شــامل ومضــاد للطائــرات بــدون طيــار 
يف  يوفــر دفاعــاً رسيعــاً  )C�UAS(، حيــث 
جميــع األحــوال الجويــة، بزاويــة 360 درجــة، 

ضــد الطائــرات املعاديــة بــدون طيــار.
نظــام  وهــو    FIRE WEAVER وكذلــك 
متصــل بالشــبكة، يربــط جميــع عنــارص ســاحة 
املعركــة يف الوقــت الفعــي، ويختــار عــى 
ــكل  ــة ب ــار األكــر صل الفــور نظــام إطــاق الن
  IMILITE ــة إىل ــم رصــده، باإلضاف هــدف يت
وهــذه وحــدة تكتيكيــة مدعومــة مــن خــال 
معالجــات متطــورة تعالــج، وتنتــج، وتــوزع 
ــة،  ــة التحتي معلومــات اســتخباراتية عــن البني

واســتهداف  املحدثــة،   GEOINT وبيانــات 
البيانــات لتلبيــة متطلبــات املنــاورة واملســتوى 
القتاليــو نظــام SPICE الــذي يوفــر عائلــة 
ــة الحركــة  ــر جــو�أرض املســتقلة وذاتي الذخائ
الكبــرية،  الهجــوم  أحجــام  يف  بالغــة  دقــة 
بــرف النظــر عــن نظــام املاحــة عــر نظــام 

.)GPS( تحديــد املواقــع العاملــي
كمنصــة   LITENING نظــام  وتعــرض 
يف  اســتخداماً  األكــر  والتنقــل  االســتهداف 
ــن  ــة واســعة م ــامل، تشــتمل عــى مجموع الع
اكتشــاف  تتيــح  التــي  االستشــعار  أجهــزة 
ــك  ــده، وكذل ــه وتحدي ــرف علي ــدف والتع اله
حاضــن  يســمح  الــذي   RECCELITE
ــة  ــة الدق ــور عالي ــع ص ــذا بجم ــتطاع ه االس
ملناطــق واســعة مــن نطاقــات طيفيــة مختلفة، 
ــى  ــدرة ع ــه الق ــاً، ولدي ــاً أو يدوي ــا تلقائي إم
ــة  ــة، وإنشــاء منــاذج ثاثي ــع بدق ــاس املواق قي
األبعــاد، مــع معالجــة البيانــات يف الوقــت 
األرضيــة،  املحطــات  يف  وتفســريها  الفعــي 
وعائلــة BNET SDR، الاســلكية ذات النطاق 
العريــض التكتيــي املتطــور، وتوفــر اتصــاالً 

موثوقــاً عــايل الرسعــة ومنخفــض التأخــري.

RAFAEL
تعرض مجموعة من الحلول الدفاعية

تشمل نظام سالح الليزر
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عرضت شركة »روس بورون 
 )Rosoboronexport( »إكسبورت

مقاربة جديدة إلنشاء نظام دفاعي 
صاروخي غير استراتيجي متعدد 

المستويات )ABMS(. ويرتبط مدى 
أهمية وجود مثل هذا النظام 

بالتهديدات المتزايدة نتيجة 
استخدام الصواريخ الباليستية 

في الصراعات العسكرية، ففي 
سياق الحروب المحلية والصراعات 

العسكرية في السنوات األخيرة 
بصورة خاصة  ازداد كثيرًا دور 

األسلحة غير االستراتيجية 
التي تطير على طول مسار 

باليستي بشكل كبير مثل 
الصواريخ الباليستية التكتيكية 

والتكتيكية-التشغيلية، وللقضاء 
على التهديدات المرتبطة 

باستخدام الصواريخ الباليستية غير 
االستراتيجية ال بد من إنشاء نظام 

فعال لمكافحتها.

نظــام  عــرض  تــم  أنــه  الركــة  وأكــدت 
متعــدد الطبقــات للدفــاع الصاروخــي غــري 
عــى  اعتــاداً  أُنشــئ  الــذي  االســراتيجي، 
فعالــة  كوســيلة  الجــوي   الدفــاع  أنظمــة 
ويتكــون  الباليســتية،  الصواريــخ  ملواجهــة 
هــذا النظــام مــن ثاثــة أنظمــة فرعيــة: نظــام 
ــيطرة،  ــي للس ــام فرع ــتطاع، ونظ ــي لاس فرع
ونظــام فرعــي لتدمــري النــريان مكــون مــن 

مســتويات. ثاثــة 
لتدمــري  األول  املســتوى  تصميــم  تــم  كــا 
املــدى  متوســطة  الباليســتية  الصواريــخ 
والصواريــخ الباليســتية التكتيكيــة والتكتيكية�
الصواريــخ  نظــام  باســتخدام  التشــغيلية 
 ،)AAMS( املضــادة للطائــرات بعيــدة املــدى
ــخ  ــاين اعــراض الصواري وبإمــكان املســتوى الث
ــغيلية�التكتيكية  ــة والتش ــتية التكتيكي الباليس
ــة  ــوي أو أنظم ــاع الج ــة الدف ــاعدة أنظم مبس
متوســطة  للطائــرات  املضــادة  الصواريــخ 
املــدى )SAM(، أمــا املســتوى الثالــث فيدمــر 
الصواريــخ وعنــارص األســلحة عاليــة الدقــة 
ــادة  ــدى املض ــرية امل ــخ قص ــاعدة الصواري مبس

.)ZRPK( املدفعيــة وأنظمــة  للطائــرات 

البحــث،  الفرعــي  االســتطاع  نظــام  يوفــر 
والتتبــع  الباليســتية،  األهــداف  واكتشــاف 
التلقــايئ، وإيصــال معلومــات الــرادار إىل نظــام 
التحكــم الفرعــي. وميكــن تجهيــزه بأنــواع 
مختلفــة مــن الــرادارات، مبــا يف ذلــك محطــة 
رادار Vitim، ونظــام الــرادار املحمــول متعــدد 
متعــدد  ورادار  55Zh6MME؛  النطاقــات 

.55ZH6ME الوظائــف 
فيوفــر  الفرعــي  الســيطرة  نظــام  أمــا 
تحكــاً آليــاً يف نظــام الدفــاع الصاروخــي 
ــد  ــات عن غــري االســراتيجي واملتعــدد الطبق
ــة، وميكــن أن يشــتمل  ــة صاروخي صــد رضب
املســتوى األول عــى أنظمــة الدفــاع الجــوي 
S�400  أو Antey�4000  أو نظــام الدفــاع 
اإلســراتيجي  غــري   Abakan الباليســتي 
فيشــمل  الثــاين  املســتوى  أمــا   .ABMS
 Viking و Vityaz أنظمــة الدفــاع الجــوي
ــة  ــة الثالث ــون الطبق ــدى. وتتك ــطة امل متوس
مــن نظــام مدفــع صاروخــي للدفــاع الجــوي 
ــة  ــتويات الثاث ــذه املس Pantsir�S1M. وه
ــة  ــاء منطق ــن إنش ــن املمك ــل م ــاً تجع مع

ــتمرة. ــري مس تدم

»روس بورون إكسبورت«
تعرض نظام دفاعي صاروخي
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كشفت مجموعة STREIT، الشركة 
الرائدة عالميًا في تصنيع المركبات 

المدرعة الخاصة، خالل مشاركتها 
في معرضي آيدكس ونافدكس 

2023 عن المركبة المصفحة الخفيفة 
.»Cobra 4« ومتعددة األدوار

وأصبحــت الركــة مــع أكــر مــن ثاثــة عقــود 
ــذة  ــاع املنق ــع آالت الدف ــرة يف تصني ــن الخ م
يف  ورائــدة  واســعة  خــرة  متتلــك  للحيــاة، 
ــة  ــع املركب ــث تتمت ــول حفــظ الســام، حي حل
ــز عــى  ــة مــع الركي ــري مــن املوثوقي بقــدر كب
ــام،  ــات النظ ــري، وإمكاني ــل الح ــج النق دم
والقــدرة العســكرية املثــرية لإلعجــاب عــى 

ــرة.  ــرق الوع الط
ــات  ــوات العملي ــب لق ــد Cobra 4 األنس وتع
اإلرهــاب  مكافحــة  ومجموعــات  الخاصــة 

ــاج  ــي تحت ــة الت ــرق االســتخبارات التكتيكي وف
ويجعــل  الحريــة،  القيــادة  قــدرات  إىل 
حجمهــا االســراتيجي الصغــري وتركيزهــا عــى 
التنقــل Cobra 4 مثاليــة للقيــادة يف املناطــق 
ــة  ــة، بينــا متكنهــا آليــة األمــان القوي الحري
مــع  التكيــف  مــن  أيضــاً   4  ×  4 وتكويــن 
التشــكيات العســكرية الحديثــة يف أي لحظــة.
وعــى الرغــم مــن تعــدد الوظائــف، إال أن 
Cobra 4 هــي واحــدة مــن أكــر ســيارات 
بأســعار  تبــاع  التــي   STREIT مجموعــة 
  Cobra 4  معقولــة حتــى اآلن، كــا تعمــل
ــعة 3  ــطوانات س ــدايس األس ــزل س ــرك دي مبح

لــرات بقــوة 225 حصانــاً. 
ــة  ــرًا فــرات طويل ــح الخــزان ســعة 80 ل ويتي
ناقــل  ويســمح  للمركبــة،  االســتخدام  مــن 
بســهولة،  بالقيــادة  األوتوماتيــي  الحركــة 
ــا  ــر حجمه ــن صغ ــم م ــى الرغ ــه ع ــث إن حي
ــه  ــة األخــرى ، إال أن ــات املدرع ــة باملركب مقارن
ميكــن تزويــد  Cobra 4  بــرج عبــور بزاويــة 

360 درجــة ومناســب لركيــب نظــام االعتــداء 
ــات. ــى املركب ع

ــة  ــس مجموع ــب رئي ــا، نائ ــد رض ــد أحم وأك
ــا األوىل  ــت أولويتن ــا كان ــه لطامل STREIT، أن
ــامل  ــاء الع ــع أنح ــاس يف جمي ــد الن ــي تزوي ه
األرواح  تنقــذ  مبتكــرة  ســامة  بتكنولوجيــا 
 ”Cobra 4“ فــإن  لذلــك  موثــوق،  بشــكل 
ليســت اســتثناًء ونحــن نتطلــع إىل رؤيــة كيــف 
يســتخدم عماؤنــا “Cobra 4” يف امليــدان.

وتعتــر STREIT Group هــي رشكــة تصنيــع 
ــاص  ــاع الخ ــة للقط ــة مملوك ــيارات مصفح س
ورائــدة عامليًــا يف هــذه الصناعــة مــع 30 عاًمــا 

مــن الخــرة. 
ومــن خــال مرافــق اإلنتــاج الخمســة الحديثــة 
ــم  ــي تض ــرية الت ــة الخب ــوى العامل ــا والق لديه
ــج  ــامل  تنت ــول الع ــخص ح ــن 1200 ش ــر م أك
مثــل  مدرعــة  مركبــات   STREIT Group
ناقــات الجنــود املدرعــة )APCs(، واملركبــات 
النقديــة العابــرة، واملركبــات الفاخــرة واألمنية.

»Cobra 4«
مركبة مصفحة خفيفة ومتعددة األدوار

STREIT صناعة
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ــة  ــورة واملصنع ــة UAVOS، املط ــت رشك وقع
لألنظمــة املتقدمــة غــري املأهولــة، ومجموعــة 
منصــة  مــن  جــزء  وهــي   ،GradeOne
عاقــة  إلنشــاء  تفاهــم  مذكــرة  »إيــدج«، 
الركتــن، حيــث  بــن  فريــدة  اســراتيجية 
تكتيكيًــا  إطــاًرا  الجديــدة  االتفاقيــة  توفــر 
ــتفيد  ــذي يس ــتقبي ال ــايل واملس ــاون الح للتع
مــن مــوارد ومواهــب وأفــكار الركتــن إلنتــاج 
ــتقلة  ــة املس ــة األنظم ــرة لصناع ــول مبتك حل
كجــزء مــن مختــر البحــث والتطويــر املشــرك.
وتــم التوقيــع عــى مذكــرة التفاهــم يف معــرض 
آيدكــس 2023، أحــد أكــر املعــارض الدفاعيــة 
يف العــامل، وتتضمــن العمــل يف ثاثــة مجــاالت 
ــا  ــاد تكنولوجي ــر واعت ــق بتطوي ــة تتعل رئيس
غــري  والجويــة  األرضيــة  للمنصــات  األمــن 
املأهولــة، تطويــر واختبــار وتصنيــع نظــام 
ــار، وصقــل  ــدون طي ــرات ب ــزر مضــاد للطائ لي
عائلــة مــن أهــداف Arrow الجويــة غــري 
النفاثــة،  بالطاقــة  تعمــل  التــي  املأهولــة 
حيــث ســيكون التعــاون موجًهــا نحــو تطويــر 
ــة املتحــدة  املنتجــات لســوق اإلمــارات العربي

ــرى. ــدول األخ ــك ال وكذل
مجلــس  رئيــس  تاراســوف  فاديــم  وقــال 

إضفــاء  الركــة  »يــرس   :UAVOS إدارة 
ــة األمــد  ــا طويل الطابــع الرســمي عــى رشاكتن
مــع مجموعــة GradeOne حيــث ســيوفر 
االبتــكار  عــى  القــدرة  املشــرك  عملنــا 
ــدة  ــة املعق ــا العاملي ــتجابة للقضاي ــازم لاس ال
وتحديــات صناعــة األنظمــة املســتقلة، حيــث 
ســتعمل عاقتنــا االســراتيجية عــى االســتفادة 
مــن أفضــل املواهــب واألفــكار مــن الركتــن 

إلنتــاج حلــول مبتكــرة ملســتقبلنا«.
وتعتــر UAVOS مطــور ومصنــع للحلــول 
األمنيــة والتجاريــة القامئــة عــى األنظمــة غــري 
ــتثمرين  ــدة مس ــع قاع ــة م ــة املتقدم املأهول

ــا  ــا تكنولوجي ــمل عملياته ــث تش ــن، حي دولي
الطائــرات بــدون طيــار واملنتجــات والخدمــات 
املصممــة خصيًصــا للطائــرات بــدون طيــار 
الفريــد  اآليل  والطيــار  األدوار،  متعــددة 
مــن نوعــه، وأنظمــة االتصــاالت املتقدمــة، 
ومكونــات الطائــرات بــدون طيــار، والتدريــب 

التجريبــي. 
الــراكات  إلنشــاء   UAVOS تســعى  كــا 
ــاء  ــع العم الصحيحــة واألهــداف املشــركة م
يف جميــع أنحــاء العــامل مــن أجــل بنــاء قــدرات 
لصالــح  املتبادلــة  واالبتــكار  التكنولوجيــا 

رشكائهــا وعمائهــا.

GradeOne و UAVOS
تصنعان نظام ليزر مضاد للطائرات بدون طيار

ــا  ــرة التكنولوجي ــة MARSS، مبتك ــزم رشك تعت
األمــن  لحلــول  الرائــدة  واملطــورة  العامليــة 
واملراقبــة، فتــح مكتــب لهــا  يف أبــو ظبــي، 
حيــث تتوقــع الركــة مشــاريع كبــرة تتطلــب 

وجــوًدا عــى األرض.
التنفيــذي  الرئيــس  بينــل،  يوهانــس  وقــال 
واملؤســس للركــة لـــ »درع الوطــن«: »إن الركــة 
تديــر مشــاريعها املدنيــة والعســكرية يف اإلمــارات 
ــاض«. ــا يف الري ــن مكتبه ــط م ــرق األوس ويف ال
وأضــاف: »نحــن بصــدد توقيــع عقــد خــال 
هــذا األســبوع أو املقبــل، ملشــاريع جديــدة 
ــن  ــذا م ــي، ل ــاون الخليج ــس التع يف دول مجل
املهــم أن يكــون لدينــا مكتــب يف أبــو ظبــي مــع 

ــرة«. ــاريع الكب ــض املش ــراب بع اق

ــربة  ــع بخ ــة تتمت ــة تقني ــن رشك ــع: »نح وتاب
متعــددة املجــاالت، ومــا نقــوم بــه هــو 
حايــة األصــول الحساســة مــن التهديــدات 
املســتقلة غــر املأهولــة، حيــث تطــورت 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــات أو الطائ ــذه املركب ه
ــن  ــد ميك ــى مل يع ــت، وحت ــرور الوق ــع م م
التحكــم فيهــا عــن بعــد يف الوقــت الحــايل، 
وال تحتــاج النســخ الجديــدة منهــا إىل نظــام 
تحديــد املواقــع العاملــي ألنهــا تــأيت مربمجــة 

ــبًقا«. مس
ــك اكتشــاف  ــه ميكن وأضــاف: »التحــدي هــو أن
طائــرة بــدون طيــار قادمــة، ولكــن هنــاك 
ــد  ــأيت، وق ــي ت ــرى الت ــياء األخ ــن األش اآلالف م

ــات . ــى بالون ــوراً، أو حت ــون طي تك

»MARSS« تعتزم فتح مكتب في أبوظبي

يوهانس 
بينل
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 »BAE Systems « تتطلع شركة
من خالل مشاركتها في معرض 

الدفاع الدولي »آيدكس« إلى 
خلق فرص جديدة وتعزيز الشراكات 
القائمة مع العديد من المؤسسات 

والشركات العاملة بالدولة.

وقــال جوناثــان بــريد، مديــر الركــة: »إن 
الركــة، وقعــت اتفاقيتــن منفصلتــن مــع 
ــة،  ــاالت الراك ــيع مج ــدف توس ــدج«، به »إي
وإنهــا تعمــل مــع EDGE يف العديــد مــن 
ــوات  ــة فج ــل معالج ــركة، مث ــاالت املش املج
املنتجــات التــي يوجههــا كا الكيانــن عــى 
إلصاحهــا  حلــول  وإيجــاد  املثــال  ســبيل 

وغريهــا«.
وأضــاف:» ســيكون ملذكــرة التفاهــم املوقعــة 
تعزيــز  يف  مهــم  دور   Edge رشكــة  مــع 
تطويــر  دعــم  يف   BAE Systems مكانــة  
يف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  قــدرات 
االتفاقيــة  وأن  التكنولوجيــا، خاصــة  مجــال 
ــن  ــا الركت ــب خــرات كلت ــى جل ســتعمل ع
ــة  ــات اإللكروني ــة بالتقني ــاالت املرتبط يف املج

لدعــم  والدفاعيــة  والجويــة  والبحريــة 
اإلمــارات،  دولــة  يف  التصنيــع  طموحــات 
ــا رائــًدا للحلــول الدفاعيــة  لتصبــح مركــزًا عامليً

املســتقبلية«. واألمنيــة 
وتختــص مذكــرة التفاهــم الثانيــة املوقعــة 
باستكشــاف   BAE Systems و   Edge بــن 
فــرص التعــاون بــن الجانبــن، والتعــرف عــى 
التــي متتلكهــا  الرامــج واألجهــزة  مختلــف 
ــث للبحــث  ــن، يف ظــل ســعيها الحثي الركت

ــركة. ــات املش ــل التحدي ــرص لح ــن الف ع

BAE Systems
فرص جديدة وتعزيز للشراكات القائمة

جوناثان برد

بــدأ العــد التنــازيل ملعــرض » EDEX« مــر، 
ــاق  ــن انط ــهر ع ــو 9 أش ــا نح ــث تفصلن حي
املعــرض يف نســخته الثالثــة، والــذي يقــام، 
تحــت رعايــة عبدالفتــاح الســييس، رئيــس 
األعــى  القائــد  العربيــة،  جمهوريــة مــر 
للقــوات املســلحة املريــة، وذلــك خــال 
الفــرة مــن 4 إىل 7 مــن ديســمرب املقبــل.

ــاركة  ــور ومش ــة حض ــخة الثالث ــهد النس وتش
ــدث  ــرض أح ــارض دويل لع ــن 400 ع ــر م أك
التقنيــات العســكرية، باإلضافــة إىل وفــود 
رســمية ميثلــون أكــر مــن 60 دولــة حــول 

ــاوز  ــع أن يتج ــذي يتوق ــت ال ــامل، يف الوق الع
ــر  عــدد زوار املعــرض أكــر مــن 35 ألــف زائ

ــرار. ــاع الق ــكرين وصن ــن العس م
ــذي  ــس التنفي ــت، الرئي ــاس جاون ــاد توم وأف
بــأن  إيفنتــس«  وورلــد  »أريبيــان  لركــة 
تنظيمــه  ســيتم  الــذي  مــر   »  EDEX«
بدعــم مــن وزارة الدفــاع املريــة ووزارة 
ــح أحــد أهــم املعــارض  ــاج الحــريب، أصب اإلنت
ــر  ــور الكب ــراً للتط ــة، نظ ــة يف املنطق الدفاعي
الــذي شــهده عــى مــدار الدورتــن الســابقتن، 
موضحــاً يف الوقــت نفســه بــأن الركــة تلقــت 

ــدول  ــن ال ــة م ــات املقدم ــن الطلب ــد م العدي
والــركات العامليــة للمشــاركة يف فعاليــات 

ــرض. ــال املع وأع
وأضــاف : »إن العديــد مــن الــركات العامليــة 
أكــدت  العســكرية  للمعــدات  املصنعــة 
 L3 بالفعــل مشــاركتهم يف املعــرض مبــا يف ذلك
Leon- و   General Dynamics و   Harris
ardo و Naval Group و HENSOLDT و 
Korea Aerospace Indus- و Fincantieri

 ThyssenKrupp و Diehl Defense و tries
.».John Cockerill و Sig Sauer و

حضور ومشاركة أكثر من 400 عارض

9 أشهر تفصلنا عن »إيدكس مصر«
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ــة  ــة Guardiaris �املتخصص ــتعرضت رشك اس
التدريــب  قطــاع  يف  العاليــة  التقنيــة  يف 
يف  املتنقــل  التدريبــي  مركزهــا  العســكري� 
معــريض آيدكــس ونافدكــس 2023 يف أبوظبــي 
واملتخصــص يف التدريــب عــى الرمايــة الفورية 

والتدريــب التكتيــي.
وصنعــت الركــة اســاً لها مــن خــال محاكاة 
األســلحة املتقدمــة التــي تســتخدم أحــدث 
التقنيــات بــدون ليــزر، مــا أدى إىل تغيــري 
طريقــة إجــراء التدريــب العســكري، كــا قــدم 
ــاً  ــس عرض ــد يف آيدك ــب املتواج ــز التدري مرك

ــات  ــات وتخصص ــدث منتج ــاً ألح ــاً حري حي
ــة  ــا بالراك ــم تطويره ــي ت Guardiaris، والت
 Dynamit Nobel و Rafaelو Otokar مــع

.Turmaks و   Defense
ــب  ــز التدري ــن مرك ــفت Guardiaris ع وكش
املتنقــل )MTC( on Wheels، وهــو منتــج 
 ،Turmaks جديــد تــم إنشــاؤه بالتعــاون مــع
حيــث يتواجــد املركــز يف حاويــة مقطــورة 
معــدات  مــع  للتوســيع  قابلــة  الشــاحنة 
ــد األدىن  ــن الح ــبًقا تضم ــة مس ــب مثبت تدري
ــرس  ــا يي ــب، م ــري للتدري ــت التحض ــن وق م

ــي يف أي  ــب التكتي ــة والتدري ــة الفوري الرماي
ــه. ــوب في ــكان مرغ م

وميكــن توســيع الحاويــة بســهولة عــن طريــق 
ــتعدادات  ــل االس ــا يجع ــى زر، م ــط ع الضغ
التدريبيــة رسيعــة وســهلة مبجــرد اكتــال 
التدريــب، كــا ميكن طــي الحاويــة إىل حجمها 
األصــي ونقلهــا إىل أي مــكان بواســطة شــاحنة.

مــن  مجموعــة   Training Hub وعرضــت 
ــا  ــة خصيًص ــاكاة املصمم ــج املح ــدث برام أح
ــا  ــاع، ك ــة الدف ــخة يف صناع ــركات الراس لل
نســخة  لتجربــة  الفرصــة  للــزوار  أتيحــت 
Dynamit No� طبــق األصل مــن RGW 110

ــلحة،  ــزات األس ــع مي ــع جمي bel Defence م
ــة  ــة التدريــب االصطناعي ــي تعمــل يف بيئ والت

ــودة. ــة الج عالي
األنظمــة  مبــدريب   Guardiaris وتشــتهر 
املضــادة للدبابــات )MANPAT( املســتقلة 
ــي تضمــن  ــل والت ــص بالكام ــة للتخصي والقابل
ــا شــاماً للغايــة يــراوح مــن التدريبــات  تدريبً
التكتيكيــة األساســية إىل التدريبــات التكتيكيــة 

ــدة. املعق

Guardiaris
مركز تدريبي متنقل للرماية الفورية

من خالل محاكاة األسلحة المتقدمة

27



استطاعت شركة بينونة للمعدات 
العسكرية ترسيخ مكانتها 

وعالمتها التجارية على مستوى 
العالم وخالل فترة وجيزة، نظرًا 

لما تتمتع به الشركة من دقة في 
التعاقدات والتنفيذ والخبرات 

الفنية والمهارات والخبرات 
الواسعة في اتخاذ القرارات.

وقــال ســعيد الغفــي مديــر عــام رشكــة بينونــة  
للمعــدات العســكرية: »إن الركــة اإلماراتيــة 
والتعهيــدات  التوريــدات  يف  املتخصصــة 
ــرض  ــي يف مع ــاع تخص ــل قط ــكرية متث العس
آيدكــس 2023 يســتهدف قطــاع كبــري مــن 
ــف دول  ــن مختل ــن م ــتثمرين املتواجدي املس

ــامل«. الع
ــة يف  ــركات اإلماراتي ــد ال ــاف: »إن تواج وأض
ــن دورة  ــع م ــذ يف التوس ــس آخ ــرض آيدك مع
ــرية  إىل أخــرى بفضــل الجــودة والســمعة الكب

ــا إىل  ــارايت، الفت ــج اإلم ــا املنت ــع به ــي يتمت الت
ــرة  ــس للم ــارك يف آيدك ــة تش ــة بينون أن رشك
الرابعــة عــى التــوايل حيــث تأسســت الركــة 

يف العــام 2012«.
وتابــع الغفــي: ركزنــا يف مشــاركتنا للــدورة 
تتوافــق  بعينهــا  منتجــات  عــى  الحاليــة 
مــع احتياجــات الســوق يف الوقــت الحــايل 
ــدروع  ــة، ال ــريات الحراري ــري الكام ــل مناظ مث
االســلحة  وبعــض  الباليســتية،  التخصصيــة 

النوعيــة.
وتقدمــت رشكــة بينونــة للمعــدات العســكرية 
لتصبــح رشكــة عاملية رائــدة يف مجــال مقاوالت 
الرائديــن  الدفــاع  ملــوردي  كوكيــل  الدفــاع 
يف الصناعــة حيــث متثــل بينونــة مجموعــة 
واســعة مــن الــركات املشــهورة يف مجــال 

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــن ع ــاع واألم الدف
وتعــد بينونــة رشكــة رائــدة يف تجــارة الجملــة 
دولــة  يف  والذخــرية  لألســلحة  والتجزئــة 
ــة املتحــدة ويرجــع هــذا إىل  ــارات العربي اإلم
التــي  باللوائــح  الدقيــق  املنتظــم  االمتثــال 
ــتمد  ــث تس ــة، حي ــلطات املحلي ــا الس تطبقه

يف  االســتثنائية  ومعرفتهــا  خراتهــا  الركــة 
ــا  ــات لديه ــل املارس ــن أفض ــال م ــذا املج ه
الفنيــة  والخــرات  باملهــارات  مدعومــة 
اتخــاذ  يف  الواســعة  والخــرات  واملهــارات 
ــة  ــدات الخاص ــدان ويف الوح ــرارات يف املي الق

العمليــات. وقيــادة 
للمعــدات  بينونــة  رشكــة  وتســتهدف 
العســكرية تقديــم حلــول مخصصــة ومتكاملــة 
مبــا يف ذلــك إدارة املشــاريع وأنظمــة ومعــدات 
الدفــاع والتدريــب التــي تلبــي احتياجــات 
ــة  ــر الرك ــا تفخ ــاً، ك ــر إلحاح ــاء األك العم
ــة  ــد صارم ــاً ملواعي ــل وفق ــى العم ــا ع بقدرته
ومبيزانيــة محــدودة مــع مراعــاة أعــى املعايــري 

ــة. ــول املثالي ــم الحل وتقدي
لــراء  الركــة حلــوالً شــاملة  توفــر  كــا 
وحلــول  اللوجســتية  والخدمــات  املنتجــات 
ــة  ــر الوصــول إىل مجموع ــد ع سلســلة التوري
ــة  ــات ومجموع ــن املنتجــات والخدم ــرية م كب
والعقــود  الــراء  خيــارات  مــن  واســعة 
ــتوى  ــى مس ــم ع ــرة والدع ــة إىل الخ باإلضاف

عاملــي.

»بينونة  للمعدات العسكرية«
ترسخ عالمتها في مجال التوريدات عالميًا
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أكــد عمــر الســويدي، وكيــل وزارة الصناعــة 
الصناعــة  وزارة  أن  املتقدمــة،  والتكنولوجيــا 
رشكات  تدعــم   املتقدمــة،  والتكنولوجيــا 
الصناعــات الدفاعيــة الكــرى العاملــة يف الدولة، 
مــن خــال إطــار عمــل محفــز للنمــو املســتدام، 
الصناعــة  منــو  توجهــات  تعزيــز  أجــل  مــن 
واســتبدالها  الــواردات  وإحــال  الوطنيــة 
باملنتجــات املصنعــة يف اإلمــارات، إضافــة إىل  
ــول  ــة وحل ــا املتقدم ــاد التكنولوجي ــز اعت تعزي
ــركات  ــة، وتشــجيع ال ــة الرابع ــورة الصناعي الث
التكنولوجــي  التحــول  مــؤرش  تبنــي  عــى 
الصناعــي الــذي أطلقتــه الــوزارة الشــهر الجــاري 

عــى مســتوى الدولــة.
وبــن يف حــوار مــع »درع الوطــن«، أن وزارة 
وضعــت  املتقدمــة،  والتكنولوجيــا  الصناعــة 
ضمــن اســراتيجيتها، قطــاع الصناعــات الدفاعية 
كأحــد القطاعــات ذات األولويــة، وتوفــر لــه 
العديــد مــن املمكنــات واملحفــزات واملزايــا 
لجــذب وتنميــة االســتثارات املحليــة واألجنبيــة 
ــة  ــة حمل ــت مظل ــة، تح ــات الدفاعي يف الصناع
»اصنــع يف االمــارات«، ومــن خــال االســراتيجية 

ــة. ــا املتقدم ــة والتكنولوجي ــة للصناع الوطني
ــة  ــة يف دول ــات الدفاعي ــد أن قطــاع الصناع وأك
اإلمــارات يعتــر أحــد القطاعــات ذات األولويــة 
يف االســراتيجية الوطنيــة للصناعــة والتكنولوجيــا 
املتقدمــة »مــروع 300 مليــار«، ويشــهد فــرص 
منــو كبــرية مــن املتوقــع أن يزيــد اإلنفــاق عــى 
قطــاع الصناعــات الدفاعيــة لدولــة اإلمــارات إىل 
أكــر مــن 5 مليــارات دوالر يف املتوســط ســنويًا 
خــال األعــوام الخمســة املقبلــة )حــوايل 15 
ــاع  ــري إىل أن قط ــا يش ــنوياً(، م ــم س ــار دره ملي
ــن  ــد م ــارات واح ــة يف اإلم ــات الدفاعي الصناع
ــة يف  ــة ربحي ــات الدفاعي ــواق الصناع ــر أس أك
املنطقــة، ويشــهد فــرص منــو كبــرية للــركات.

والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزارة  »إن   : وأضــاف 
املعــرض،  يف  مشــاركتها  خــال  املتقدمــة 
ــز  ــم لتعزي ــرات التفاه ــن مذك ــدد م ــت ع وقع
الصناعيــة،  الــركات  أداء  ودعــم  التعــاون  
الصناعــات  قطــاع  يف  التوريــد  وساســل 

»اصنــع يف  مبــادرة  تحــت مظلــة  الدفاعيــة 
ــس  ــع مجل ــرة تفاهــم م ــا مذك ــارات«، منه االم
ــج  ــم وتروي ــة، لدع ــركات الدفاعي ــارات لل اإلم
الصناعــات الدفاعيــة الوطنيــة، ومذكــرة مــع 
ــارات  ــرف اإلم ــي، وم ــوازن الصناع ــع ت مجم
للتنميــة الريــك االســراتيجي للــوزارة، لتمكــن 
الــركات الصناعيــة الناشــئة والصغــرية بحلــول 
هــدف  وهــو  للتنافســية،  داعمــة  متويليــة 
رئيــي نســتهدف مــن خالــه تعزيــز مســاهمة 
الــركات الصناعيــة الصغــرية واملتوســطة يف 

ــاع.  ــذا القط ه
وأشــار إىل أن الــوزارة دامئــاً مــا تنظــم الجلســات 
الحواريــة وامللتقيــات املتخصصــة مــع الــركات 
املحليــة واألجنبيــة خــال املعــارض واملؤمتــرات 

ــرز  ــم أب ــي دويل يض ــف ذهن ــبه عص ــا يش في
املتخصصــن يف القطــاع الصناعــي، واملمولــن، 
واملســتثمرين، واملصنعــن، للوقــوف عــى أبــرز 

فــرص التعــاون والراكــة والتكامــل.
ــة  ــوزارة جلس ــت ال ــس 2023« نظم ويف »إيدك
محليــة  دفاعيــة  رشكات  مبشــاركة  حواريــة 
وعامليــة مبختلــف األحجــام، لعــرض أبــرز مزايــا 
ــة  ــارش يف دول ــي املب االســتثار الصناعــي األجنب
اإلمــارات، واملمكنــات واملحفــزات الكبــرية التــي 
تقدمهــا الدولــة، تحــت مظلــة االســراتيجية 
املتقدمــة،  والتكنولوجيــا  للصناعــة  الوطنيــة 
ــدف  ــك به ــارات«، وذل ــع يف اإلم ــة »اصن وحمل
جــذب املســتثمرين إىل القطاعــات االســراتيجية 
والصناعــات  واألمنيــة  الدفاعيــة  للصناعــات 
بأبــرز  وتعريفهــم  واإللكرونيــة،  الكهربائيــة 
ــز  ــوالً إىل تعزي ــة، وص ــا املقدم ــز واملزاي الحواف

التنميــة املســتدامة للقطــاع الصناعــي.
مــن  عــدد  املســتديرة  الطاولــة  يف  وشــارك 
والــركات  الحكوميــة  املؤسســات  ممثــي 
مكتــب  ذلــك  يف  مبــا  واألجنبيــة،  الوطنيــة 
أبوظبــي لاســتثار، ورشكــة اليــاه ســات، ورشكــة 
ومؤسســة  الدفاعيــة،  للصناعــات  كاليــدوس 
الرميثــي، و رشكــة  »إيربــاص للدفــاع والفضــاء«، 
ورشكــة »طائــرات هليكوبــر إيربــاص«، ورشكــة 
واتكــو، ورشكــة CAE، ورشكــة »إم يب دي إيــه«، 
ــه يب أم  ــة »كي ــن«، ورشك ــد مارت ــة »لوكهي ورشك

ــا. ــي« وغريه ج
ونــوه بالنــاذج الوطنيــة املهمــة للصناعــات 
الصناعــي  تــوازن  مجمــع  مثــل  الدفاعيــة، 
الــذي يقــدم صناعــات متطــورة مثــل املركبــات 
األرضيــة،  الدفاعيــة  واألنظمــة  املدرعــة، 
الدقيقــة  والصناعــات  الذخائــر،  وصناعــات 
املحــاكاة  وأنظمــة  واملدفعيــة،  املرتبطــة، 
ــدج(:  ــك مجموعــة )اي والتدريــب وغريهــا، كذل
ــامل  ــتوى الع ــى مس ــة 23 ع ــل املرتب ــي تحت الت
يف  األوســط  الــرق  منطقــة  يف  رشكــة  وأول 
تصنيــف أكــر 25 رشكــة عســكرية يف العــامل، 
وفقــاً لبيانــات معهــد ســتوكهومل الــدويل ألبحاث 

   .)SIPRI( الســام 

وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ»درع الوطن«:

 »الصناعات الدفاعية« 
أولوية في »اصنع في اإلمارات«

عمر السويدي

5
مليار ات دوالر 
حجم اإلنفاق 

على الصناعات 
الدفاعية سنويًا 
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شكرًا
حانت لحظة 

ختام معرضي 
»آيدكس ونافدكس 

2023«، لنتحفز بما نمتلكه 
من طاقاٍت واستعداد ورؤى.. 

نحن هيئة تحرير مجلة »درع 
الوطن«، وأنتم متابعونا وقراؤنا 

األعزاء، لنبادر لفعٍل إعالمي غير تقليدي 
للدورة المقبلة من »آيدكس ونافدكس 

.»2025
تحية وعرفان بالجميل لكل من عمل معنا 

بجد وإخالص ومثابرة، فجميعكم رغم 
التحديات حملتم على عاتقكم أمانة العمل 

اإلعالمي واإلخالص فيه، ورسمتم طريق 
»درع الوطن« للنجاح والتألق، ولوال تضافر 

جهودكم وتعاونكم وإخالصكم، لما حققنا 
أي نجاٍح أو تقدم، فاقبلوا مني عبارات 

الثناء البسيطة التي ال توفيكم حقكم 
لكنها ُتعبر لكم عن مدى افتخاري بالعمل 
مع فريق ناجٍح مثلكم.. وإلى نجاحات أكبر 

قادمة بإذن الله.

رئيس التحرير   



مجلة شهرية عسكرية واستراتيجية

هيئة التحرير

رئيس التحرير

العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

المقدم/ جميل خميس السعدي

التحرير

مالزم/1 عبيد خليفة الكعبي

اإلخراج والتصميم

أحمد محمود أحمد

أحمد الدياسطي

اإلعالنات والتسويق

ندى بدر الشاطري

شاكا برومود

فريق أبشر اإلمارات

للتنظيم التطوعي

سمية الكثيري

ليلى الحوسني

التصوير

علي حمد الجنيبي

محمود الشرفا

خالد النقبي

التواصل االجتماعي

أسماء الحمادي

مريم الشحي

حذيفة بن حسين

فهد الشحي



عرضت مجموعة KDU    عبر 
جناحها في معرض ومؤتمر الدفاع 

»آيدكس«، مجموعة من الحلول 
المتكاملة المرتبطة بأنظمة 

المالحة واالتصاالت والهندسة 
الكهربائية للصناعات البحرية 

التجارية والعسكرية.

ــك واملؤسســة  ــود الري ــن عب ــى ب ــال يحي وق
لركــة  KDU: »إن الركــة، تضــم يف اقســامها 
وإداراتهــا املعنيــة، نخبــة مــن أبــرع املهندســن 
املهــام  بكافــة  للقيــام  املؤهلــن،  والفنيــن 
املوكلــة إليهــم، بكفــاءة ودقــة عــى مــدار 
الســاعة وطــوال إيــام األســبوع، ويف أي مــكان 
بالعــامل، مــا جعــل الركــة تتبــوء مراكــز 
بتقديــم  املعنيــة،  الــركات  بــن  متقدمــة 
خدمــات وحــول أنظمــة املاحــة والتدريــب«.
ولفــت إىل أن الركــة تعــرض مــن خــال 
ــة  ــس« مجموع ــرض »نافدك ــاركتها يف مع مش
التدريــب  وبرامــج  التقنيــات  أحــدث  مــن 
لتحســن مســتوى الخدمــات، مؤكــداً يف الوقت 
نفســه التــزام الركــة بتزويــد عمائهــا بحلــول 
متنوعــة وذلــك عــر شــبكة مكاتبهــا املنتــرة 
يف منطقــة الــرق األوســط وشــبة القــارة 

ــا. ــرب إفريقي ــا وغ ــة وأوروب الهندي
وأفــاد بــأن مجموعــة »يك دي يــو« تم انشــائها 
كمــزود مهــم للحــول املتكاملــة يف أنظمــة 
الهندســة الكهربائيــة واملاحــة واالتصــاالت 
الســمعة  »إن  مضيفــاً:  البحريــة،  للصناعــة 
املتميــزة التــي كســبتها الركــة منــذ انشــائها 
ــة  ــدور الرك ــة ل ــاءت كنتيج ــى اآلن، ج وحت
الحثيــث يف االلتــزام بالجداول الزمنية للتســليم 
ــال  ــن خ ــة م ــات فائق ــم خدم ــان تقدي وض

امتاكهــا ألعــداد كثــرية مــن املســتودعات 
ــاج  وورشــة العمــل، فضــاً عــن وحــدات اإلنت
يف قلــب اثنــن مــن مــدن اإلمــارات املزدهــرة 

ــارقة«. ــا ديب والش ــا ه اقتصادي
الركــة  متتلــك  التدريبــي  الجانــب  ويف 
ــع  ــتخدام الواق ــل باس ــب تعم ــات تدري منص
االفــرايض املعــزز، منهــا أجهــزة محكيــات 
ــة  ــركات، ومناول ــرف املح ــادة، وغ ــرف القي غ
البضائــع، ومحكيــات أجهــزة عمــل “الكريــن”، 
الديناميكيــة،  املواقــع  أنظمــة  ومحكيــات 

الســفن. مراقبــة حركــة  ومحكيــات 

KDU
حلول متكاملة ألنظمة المالحة واالتصاالت البحرية

منصات 
تدريب تعمل 

باستخدام الواقع 
االفتراضي 

المعزز
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