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بحث صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه الله« وفخامة حسن شيخ 
محمود رئيس جمهورية الصومال 

الفيدرالية الشقيقة، العالقات 
األخوية بين البلدين وتطوير مختلف 

أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق 
بجهود التنمية والسالم واالستقرار 

في الصومال الشقيق.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه فخامــة 
الرئيــس الصومــايل يف معــرض ومؤمتــر الدفــاع 
الــدويل »آيدكــس 2023« الــذي يقــام يف مركــز 

ــك«. ــارض »أدني ــي للمع ــي الوطن أبوظب
ــن  ورحــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
زايــد آل نهيــان يف بدايــة اللقــاء بزيــارة الرئيس 
واســتعرضا  اإلمــارات،  دولــة  إىل  الصومــايل 
ــة وســبل تعزيزهــا. ــات الثنائي مســتوى العاق
وأكــد ســموه حــرص دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة عــى دعــم كل مــا يصــب يف مصلحــة 
الشــعب الصومــايل الشــقيق ويحقــق تطلعاتــه 

إىل الســام والتنميــة واالزدهــار.
كــا قــام صاحــب الســمو رئيــس الدولــة 
الــركات  أجنحــة  مــن  عــدد  يف  بجولــة 
والجهــات الوطنيــة والدوليــة وتبــادل مــع 
ممثليهــا األحاديــث بشــأن أبــرز معروضاتهــم 
وأحــدث ابتكاراتهــم مــن الصناعــات الدفاعيــة 
أنظمــة  مــن  وإنتاجاتهــم  والعســكرية 
تكنولوجيــة دفاعيــة متطــورة، متمنيــاً التوفيــق 

لجميــع ضيــوف الدولــة املشــاركني يف املعــرض 
مــن مختلــف دول العــامل.

ورافــق ســموه خــال الجولــة ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان ومعــايل 

الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن طحنــون آل نهيان 
ــة  ــوان الرئاس ــة يف دي ــؤون الخاص ــار الش مستش
ومعــايل الفريــق الركــن عيــى ســيف بــن عبــان 

املزروعــي رئيــس أركان القــوات املســلحة.

رئيس الدولة:
دعم الشعب الصومالي لتحقيق تطلعاته إلى السالم والتنمية

استقبل حسن شيخ محمود وتفقد أجنحة »آيدكس 2023«
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ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــاع  ــر دف ــوو ســوبيانتو وزي ــه« أمــس، معــايل فراب ــة »حفظــه الل الدول
جمهوريــة إندونيســيا الصديقــة الــذي يــرأس وفــد بــاده املشــارك يف 
الــدورة الــــ 16 مــن معــرض ومؤمتــر الدفــاع الــدويل »آيدكــس 2023«.   
ــاء ــــ  ــال اللق ــة خ ــس الدول ــمو رئي ــب الس ــه إىل صاح ــل معالي  ونق
ــة  ــات فخام ــي ــــ تحي ــر البحــر يف أبوظب ــس ق ــذي جــرى يف مجل ال
ــداً  ــارات مزي ــة اإلم ــه لدول ــس إندونيســيا ومتنيات ــدودو رئي ــو وي جوك
الرئيــس  فيــا حملــه ســموه تحياتــه إىل  التقــدم والرخــاء،  مــن 
ــق دوام  ــعبها الصدي ــيا وش ــه إلندونيس ــن متنيات ــاً ع ــي معرب اإلندوني

التطــور واالزدهــار.  

رئيس الدولة يستقبل وزير 
دفاع إندونيسيا
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وقــال ســموه: »اإلمــارات دولــة ســام وتدعــو لــه 
ــل واملناســبات.. والتطــور املــرّف  يف كل املحاف
الــذي نــراه اليــوم يف قدراتهــا الدفاعيــة ومــا 
ــات  ــال الصناع ــدم يف مج ــن تق ــه م ــت إلي وصل
ــر  ــة ال تدخ ــرة رؤي ــو إال مث ــا ه ــة م ذات الصل
ــر  ــة لن ــات الازم ــر كل املتطلب ــداً يف توف جه
ــتدامته  ــات الســام وضــان رســوخه واس مقوم

ــات«. ــف التحدي ــة مختل يف مواجه
ــارة ســموه، يرافقــه ســمو  ــك خــال زي جــاء ذل
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، ويل عهــد ديب، ملعــرض ومؤمتــر الدفــاع 
الــدويل »آيدكــس 2023« يف دورتــه الـــ16 والذي 
متتــد أعالــه حتــى 24 فربايــر الجــاري يف مركــز 

ــارض. ــي للمع ــي الوطن أبوظب
وهّنــأ ســموه القامئــني عــى معــرض آيدكــس 
مبناســبة مــرور ثاثــة عقــود عــى انطــاق دورتــه 
األوىل، منوهــاً ســموه باملكانــة املتميــزة التــي 
وصــل إليهــا الحــدث الــذي اســتقطب هــذا العــام 
مشــاركة مــا يزيــد عــى 1350 رشكــة مــن مختلف 
ــه كأهــم حــدث عــى  ــداً ملكانت دول العــامل، تأكي
خارطــة الفعاليــات املتعلقــة بالحلــول واملنتجــات 

الدفاعيــة عــى مســتوى العــامل.
ــي حرضهــا  ــارة، الت واســتمع ســموه خــال الزي
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
ــوان الرئاســة،  ــر دي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل رئي
ــد  ــن راش ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ أحم ــمو الش وس
إىل  لإلعــام،  رئيــس مجلــس ديب  مكتــوم،  آل 
رشح حــول التطــور الــذي شــهده املعــرض هــذا 
العــام حيــث بلغــت الزيــادة يف عــدد الــركات 
ــدورة الســابقة  ــة بال العارضــة نحــو %50 مقارن

ــام 2021. يف ع
وأثنــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
اإلماراتيــة  املشــاركة  آل مكتــوم عــى  راشــد 
أكــر مــن  املعــرض مــن خــال  املتميــزة يف 
180 رشكــة وطنيــة، تشــكل مــا نســبته 16% 
مــن إجــايل الــركات العارضــة الدوليــة، يف 
ــرب يف املعــرض  ــارايت األك ــاح اإلم ــد الجن حــني يُع

مبســاحة تقــارب 24 ألــف مــر مربــع.
وتوقـّـف ســموه عنــد جنــاح »إيــدج« املجموعــة 
الدفــاع،  قطــاع  يف  عامليــاً  الرائــدة  اإلماراتيــة 
ومجــال تطويــر وتصنيــع األنظمــة املســتقلة 
ســموه  اطلــع  حيــث  تكنولوجيــاً،  املتقدمــة 

محمد بن راشد: اإلمارات دولة سالم
زار معرض »آيدكس«

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستوى الرفيع الذي 

وصلت إليه القدرات الدفاعية لدولة اإلمارات وما حققته من تقدم الفت 
في مجال الصناعات الدفاعية بابتكارات ومنتجات القت تقدير العالم، هو 

ثمرة نهج واضح اتبعته اإلمارات منذ قيام دولة االتحاد في السعي الدائم 
نحو إقرار مقومات األمن والسالم وإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق 

أعلى مستويات الحماية للوطن وأهله ومكتسباته، بامتالك قوة ردع 
قادرة على التصدي لكافة أشكال التحديات، لتظل دولة اإلمارات شامخة 
بأبنائها وانجازاتهم في شتى المجاالت والذين شهد لهم العالم بالتفوق 

والجدارة بالمشاركة في صنع المستقبل.
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ــك  ــة، الري ــا تقدمــه املجموعــة الوطني عــى م
االســراتيجي للمعــرض، مــن حلــول دفاعيــة 
ــام. متطــورة تخــدم مجموعــة واســعة مــن امله

ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــا زار صاح ك
راشــد آل مكتــوم جنــاح مجلــس التــوازن حيــث 
املجلــس،  مشــاركة  حــول  رشح  إىل  اســتمع 
يف  ومســاهمته  للمعــرض،  الرئيــي  الريــك 

قطــاع الصناعــات الدفاعيــة واألمنيــة.
ــيخ  ــايل الش ــارة مع ــال الزي ــموه خ ــى س والتق
طــال خالــد األحمــد الصبــاح، النائــب األول 
لرئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ووزيــر الدفــاع 
يف دولــة الكويــت الشــقيقة، كــا زار ســموه 
ــة  ــركات العاملي ــدول وال ــن ال ــدد م ــة ع أجنح
املشــاركة يف آيدكــس حيــث شــاهد أحــدث 

الدفاعيــة  واملعــدات  والتجهيــزات  التقنيــات 
املعروضــة ضمــن الــدورة األكــرب يف تاريخــه.

ورافــق ســموه خــال الزيــارة معــايل محمــد 
بــن أحمــد البــواردي، وزيــر الدولــة لشــؤون 
الدفــاع، وســعادة الفريــق الركــن عيــى ســيف 
بــن عبــان املزروعــي، رئيــس أركان القــوات 

ــؤولني. ــار املس ــن كب ــدد م ــلحة، وع املس
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ــد النعيمــي  زار ســمو الشــيخ عــار بــن حمي
الدفــاع  معــرض  أمــس  عجــان  عهــد  ويل 
ــاع البحــري  ــدويل »آيدكــس« ومعــرض الدف ال
تحــت  يقامــان  اللذيــن   2023 »نافدكــس« 
ــن  ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح رعاي
»حفظــه  الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد 
ــارض  ــي للمع ــي الوطن ــز أبوظب ــه« يف مرك الل
ويســتمران حتــى 24 فربايــر الجــاري مبشــاركة 

محليــة ودوليــة واســعة.
وتجــول ســموه يف عــدد مــن األجنحــة الوطنية 
والعربيــة والعامليــة والتقــى عــددا مــن ممثــي 
األجنحــة املشــاركة مــن أهــم الــدول املصنعــة، 
واطلــع عــى مــا تقدمــه هــذه األجنحــة مــن 
العســكرية  الصناعــات  تظهــر  معروضــات 
الذكيــة،  والحلــول  والتقنيــات  املتطــورة 
التكنولوجيــا  إليــه  توصلــت  مــا  وأحــدث 
الحديثــة يف مجــال الصناعــات الدفاعيــة، كــا 
اســتمع ســموه مــن مســؤويل هــذه األجنحــة 
مــن  عرضــه  يتــم  عــا  مفصــل  رشح  إىل 

صناعــات عســكرية ودفاعيــة متطــورة.
 وأكــد ســمو ويل عهــد عجــان أن دولــة 
اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 

ــة  ــة لصياغ ــارة عاملي ــت من ــه( بات )حفظــه الل
القطاعــات  مختلــف  يف  العــامل  مســتقبل 
واملجــاالت، مشــرا إىل أن معــريض )آيدكــس 
ونافدكــس( يشــكان منصــة دوليــة الســتعراض 
الصناعــات  إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث 
العســكرية والدفاعيــة واألمنيــة عــى مســتوى 

ــامل. الع
الــذي  املتقــدم  باملســتوى  ســموه  وأشــاد 
والدفاعيــة  العســكرية  الصناعــات  تشــهده 
ــا  ــا مب ــة عاملي ــى املنافس ــا ع ــة وقدرته الوطني

يســهم يف تعزيــز األمــن اإلقليمــي والــدويل 
وخدمــة الســام العاملــي.

رافــق ســموه خــال الزيــارة الشــيخ راشــد 
ــة  ــرة البلدي ــس دائ ــي رئي ــد النعيم ــن حمي ب
عــار  بــن  حميــد  والشــيخ  والتخطيــط 
النعيمــي والشــيخ راشــد بــن عــار بــن حميــد 
النعيمــي نائــب رئيــس نــادي عجــان الريايض 
ــن فيصــل القاســمي  ــر ب ــايف والشــيخ صق الثق
وســعادة يوســف محمــد النعيمــي مديــر عــام 

ــان. ــة بعج ــات والضياف ــرة التريف دائ

عمار النعيمي
يشيد بتطور الصناعات الدفاعية الوطنية

زار »آيدكس ونافدكس«
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ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــزاع ب ــيخ ه ــمو الش زار س
إلمــارة  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  نائــب 
ــس  ــدويل »آيدك ــاع ال ــرض الدف ــي، مع أبوظب
2023« يف دورتــه السادســة عــرة.     والتقــى 
فرابــوو  معــايل  الزيــارة  خــال  ســموه 
ــاع اإلندونيــي والوفــد  ــر الدف ســوبيانتو، وزي
ــواء  ــعادة الل ــور س ــك بحض ــه، وذل ــق ل املراف
الركــن طيــار إبراهيــم نــارص محمــد العلــوي، 
الجــوي،  والدفــاع  الجويــة  القــوات  قائــد 
وعبداللــه ســامل الظاهــري ســفر الدولــة لــدى 
جمهوريــة إندونيســيا، حيــث جــرى بحــث 
عاقــات التعــاون املشــرك والصداقــة بــني 

دولــة اإلمــارات وإندونيســيا.      
وقــام ســموه بجولــة عــى عــدد مــن األجنحــة 
ــاركني  ــن املش ــتمع م ــة واس ــة والدولي الوطني
مــن  إنتاجاتهــم  أحــدث  تفاصيــل  عــى 
ــة  ــكرية واألنظم ــة والعس ــات الدفاعي الصناع
ــاريعهم  ــن مش ــاً ع ــورة، فض ــرة واملتط املبتك

ورؤاهــم املســتقبلية لهــذه الصناعــات.  
   وأعــرب ســموه يف ختــام جولتــه عــن اعتــزازه 
مبــا توصلــت إليــه الــركات واملنصــات الوطنيــة 
مــن مســتوى تنافــي يضاهــي مســتوى أفضــل 
الــركات العامليــة، معربــاً يف الوقــت نفســه 
عــن ســعادته بالنجــاح الكبــر ملعــرض »آيدكــس 
2023«، ســواء مــن حيــث حجــم املشــاركة 
املنتجــات  نوعيــة  أو  املعقــودة  والصفقــات 

املعروضــة مــن كافــة أنحــاء العــامل.

هزاع بن زايد:
شركاتنا وصلت للتنافسية العالمية

التقى وزير الدفاع اإلندونيسي وتفقد أجنحة »آيدكس« 
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ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ خال ــمو الش ــن س دّش
زايــد آل نهيــان، عضــو املجلــس التنفيــذي 
أبوظبــي  مكتــب  رئيــس  أبوظبــي  إلمــارة 
ــب  ــري »طن ــزال البح ــفينة اإلن ــذي، س التنفي
الكــربى« التابعــة للقــوات البحريــة، ضمــن 
ــاع  ــرض الدف ــابعة ملع ــخة الس ــات النس فعالي

.2023 “نافدكــس”  البحــري 
التفقديــة  جولتــه  خــال  ســمّوه،  واســتمع 
عــى مــن الســفينة، إىل رشٍح عــن القــدرات 
متتلــك  التــي  للســفينة،  النوعيــة  الدفاعيــة 
ــزودة  ــا م ــا أنه ــورة، ك ــة متط ــة مراقب منظوم
مبهبــط للطائــرات العموديــة، مــا يضيــف بعــداً 
آخــر لقدراتهــا يف العمليــات البحريــة الدفاعيــة.

وتــؤدي ســفينة “طنــب الكــربى”، التــي جــرى 
تصنيعهــا محليــاً مــن ِقبَــل رشكــة الفتــان 
لصناعــة الســفن، عــدداً مــن املهــام، مــن 
ــم الدعــم اللوجســتي للوحــدات  أبرزهــا تقدي
ــوات  ــل الق ــة، وتأمــني نق والتشــكيات البحري
ــود اإلخــاء  ــة، ودعــم جه ــدادات البحري واإلم

ــات. ــوارث واألزم ــاء الك ــي أثن الطب
التدشــني،  مراســم  خــال  ســموه،  ورافــق 

معــايل اللــواء الركــن بحــري طيــار الشــيخ 
ــان،  ــد آل نهي ــن محم ــدان ب ــن حم ــعيد ب س
ــواء ركــن  ــة، ومعــايل الل ــوات البحري ــد الق قائ
طيــار فــارس خلــف املزروعــي، قائــد عــام 
ــن ســامل ســعيد  ــواء الرك ــي، والل رشطــة أبوظب
غافــان الجابــري، رئيــس هيئــة اإلدارة والقــوى 

وحميــد  املســلحة،  القــوات  يف  البريــة 
ــس  ــدب والرئي ــو املنت ــري، العض ــر الظاه مط
التنفيــذي لركــة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض 
“أدنيــك”، ومحمــد راشــد مصبــح الرميثــي، 
ــة  ــان القابض ــة الفت ــس إدارة رشك ــس مجل رئي

ــاط. ــار الضب ــن كب ــدد م ــتثار، وع لاس

خالد بن محمد بن زايد
يدّشن سفينة »طنب الكبرى«
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ــس  ــريض »آيدك ــن مع ــث م ــوم الثال 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 
إعــان  اللــه«،  املســلحة »حفظــه  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 ــرب أنظم ــة ع ــة الرائي القيم
ــع 9  ــة، عــن توقي ــات االســتحواذ واملوازن عملي
ــم  ــار دره ــة 5.7 ملي ــة إجالي ــات بقيم صفق
محليــة  رشكات  مــع  الدفــاع  وزارة  لصالــح 
ــة  ــة إجالي ــني بقيم ــع صفقت ــة، وتوقي ودولي
ــي،  ــة أبوظب ــح رشط ــم لصال ــون دره 134 ملي
ليصــل إجــايل قيمــة الصفقــات لليــوم الثالــث 
ــة. ــى 11 صفق ــة ع ــم موزع ــار دره 5.8  ملي
املربمــة  الصفقــات  قيمــة  ترتفــع  وبذلــك 
ــس  ــريض »آيدك ــام األوىل ملع ــة أي ــال الثاث خ
ونافدكــس 2023« إىل 18.44 مليــار درهــم 

بواقــع 34 صفقــة.
جــاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي 
عقــد بحضــور ماجــد أحمــد الجابــري، 
املتحدثــني  املريخــي،  ســعيد  وزايــد 

التــوازن. الرســمني ملجلــس 
ــات  ــايل الصفق ــي: »إن إج ــد املريخ ــال زاي وق
)آيدكــس  ملعــريض  الثالــث  لليــوم  املحليــة 
الدفــاع  وزارة  لصالــح   )2023 ونافدكــس 
ــار درهــم،  بلغــت 4 صفقــات بقيمــة 5.05 ملي
تضمنــت التعاقــد مــع رشكــة اإلمــارات لألبحــاث 
ملجموعــة  التابعــة  املتقدمــة  والتكنولوجيــا 
ــات  ــة البيان ــر شــبكة وصل ــدج لتطوي رشكات إي
التعبويــة املشــركة بقيمــة 4 مليــار درهــم، 
والتعاقــد مــع رشكــة هالكــون التابعــة ملجموعــة 
رشكات إيــدج لــراء نظــام الطــارق بقيمــة 
ــس  ــة الغط ــع رشك ــد م ــم، و التعاق ــار دره ملي
الدعــم  لتقديــم خدمــات  للتجــارة  العامليــة 
 28 بقيمــة  القــوارب  لورشــة صيانــة  الفنــي 
مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة انرناشــونال 
جولــدن قــروب لــراء معــدات وأجهــزة املســح 

واملراقبــة بقيمــة 27 مليــون درهــم«.
مــن جانبــه قــال ماجــد الجابــري: »إن إجــايل 
الصفقــات الدوليــة لصالــح وزارة الدفــاع لليــوم 
ــس 2023«  ــس ونافدك ــث ملعــريض »أيدك الثال
بلغــت 5 صفقــات بقيمــة 694 مليــون درهــم، 
 THALES رشكــة  مــع  التعاقــد  شــملت 
الفرنســية لتقديــم خدمــات الدعــم الفنــي 
والتدريــب ملنظومــة إدارة النــران بقيمــة 6 
 THALES مايــني درهــم، والتعاقــد مع رشكــة
ــة الشــاملة ملنظومــة  لتقديــم خدمــات الصيان

ــة 176  ــوع GM-200 بقيم ــن ن ــرادارات  م ال
 NAVAL مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة
املضــاد  نظــام  لــراء  الفرنســية   GROUP
ورشاء   CANTO نــوع  مــن  للطوربيــدات 
ــة 407  ــوع MU90  بقيم ــن ن ــدات م طوربي
 KAMAN مــع  والتعاقــد  درهــم،  مايــني 
األمريكيــة    PRECISION PRODUCTS
لــراء املستشــعر التقــاريب للذخائــر بقيمــة 68 
FRE- ــة ــع  رشك ــد م ــم، والتعاق ــون دره  ملي

ــة  ــر غرف QUENTIS AG  النمســاوية لتطوي
ــم. ــون دره ــة 37 ملي ــات بقيم عملي

إجــايل  أن  إىل  الجابــري  ماجــد  وأشــار 
رشطــة  لصالــح  أبرمــت  التــي  الصفقــات 
أبوظبــي بلغــت صفقتــني بقيمــة 134 مليــون 
LEON-  درهــم، تضمنــت التعاقــد مــع رشكــة

 AW139 ــة ــراء مروحي ــة ل ARDO اإليطالي
بقيمــة 62 مليــون درهــم، والتعاقــد مــع رشكــة 
ــراء  ــدج ل ــة رشكات إي ــة ملجموع ــر التابع من
آليــات عجبــان 4x4 بقيمــة 72 مليــون درهــم.

18.44 مليار درهم
إجمالي صفقات »آيدكس ونافدكس 2023«

خالل 3 أيام

5.8
مليار درهم 

إجمالي صفقات 
اليوم الثالث
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ــواردي  ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــى  مع التق
يف  مبكتبــه  الدفــاع  لشــؤون  الدولــة  وزيــر 
مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض عــددا مــن 
ــدول املشــاركة يف معــرض  ــي ال ــوزراء وممث ال
الثالــث  اليــوم  فعاليــات  »أيدكــس« خــال 

للمعــرض .
أحمــد  بــن  محمــد  معــايل  التقــى  فقــد 
ــر  ــواردي معــايل يوســف محمــد عــي مدي الب
القمــر  جمهوريــة  رئيــس  فخامــة  مكتــب 

ــعادة  ــاع و س ــوزارة الدف ــف ب ــدة املكل املتح
بــن ســعيد  الركــن محمــد  الطيــار  اللــواء 
التحالــف  ملركــز  العــام  األمــني  املغيــدي 
اإلرهــاب  ملحاربــة  العســكري  اإلســامي 
ومعــايل عبــد اللطيــف لــوديب الوزيــر املنتــدب 
لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف بــإدارة الدفــاع 
الوطنــي املغــريب وجــون دبليــو نيكلســون، 
ــن«  ــد مارت ــة »لوكهي ــذي لرك ــس التنفي الرئي
الــرق األوســط و الســيد هــوزي مانويــل 

برابهــو  معــايل  و  الكانــدارا  رئيــس رشكــة  
ســوبيانتو وزيــر الدفــاع االندونيــي . 

ورحــب  معــايل وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع 
بضيــوف املعــرض وبحــث معهــم عاقــات 
ودعــم  تعزيــز  وســبل  والتعــاون  الصداقــة 
الروابــط التــي تجمــع بلدانهــم الصديقــة مــع 
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة خاصــة فيــا 
يتعلــق مبجــاالت الشــؤون الدفاعيــة والصناعية 
وتبــادل الخــربات والتجــارب يف هــذه املجاالت.

محمد البواردي يلتقي وزراء وممثلي الدول 
المشاركة في “»آيدكس ونافدكس«

بحث معهم مجاالت التعاون في الشؤون الدفاعية والصناعية
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ــيف  ــى س ــن  عي ــق الرك ــايل الفري ــى مع التق
بــن عبــان املزروعــي رئيــس أركان القــوات 
املســلحة، عــى هامــش معــرض الدفــاع الــدويل 
»آيدكــس 2023«، ومعــرض الدفــاع البحــري 
ــن  ــق الرك ــدة، الفري ــى ح ــس«، كاً ع »نافدك
بحــري املصطفــى العلمــي مفتــش القــوات 
امللكيــة البحريــة يف اململكــة املغربيــة والفريــق 
أول جاكــوب جــون كونــدا رئيــس أركان قــوات 

الدفــاع الشــعبي يف تنزانيــا واللــواء نــور الديــن 
الخامســة ألركان  العســكرية  الناحيــة  قائــد 

ــر. ــعبي يف الجزائ ــي الش ــش الوطن الجي
وحــرض اللقــاءات عــدد مــن كبــار ضبــاط 
للضيــوف. املرافــق   والوفــد  الدفــاع  وزارة 

عاقــات  الضيــوف  مــع  معاليــه  وبحــث 
دولــة  بــني  املشــرك  والتنســيق  التعــاون 
اإلمــارات وبلدانهــم يف املجــاالت والشــؤون 

ــذا  ــز ه ــة تعزي ــكرية وأهمي ــة والعس الدفاعي
التعــاون مبــا يخــدم املصالــح املتبادلــة.

ــدور  ــوف ال ــع الضي ــه م ــتعرض معالي ــا اس ك
املهــم للمعرضــني عــن أخــر مــا توصلــت إليــه 
االبتــكارات والتكنولوجيــا الدفاعيــة، ودورهــا 
يف نقــل املعرفــة، والقيمــة املضافــة للمعرضــني 
العامليــة  الدفاعيــة  املعــارض  صعيــد  عــى 

ــة. املتخصص

رئيس األركان يبحث مع ضيوف »آيدكس 
ونافدكس« الشؤون الدفاعية

استعرضوا أهمية المعرضين في نقل التكنولوجيا والمعرفة
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اســتقبل ســعادة مطــر ســامل الظاهــري وكيــل 
الدفــاع  معــرض  يف  مبكتبــه  الدفــاع  وزارة 
الــدويل »أيدكــس« كاً مــن اللوردالنكيســر 
وزيــر ومحامــي الحكومــة الربيطانيــة ملبيعــات 

االبتــكار  وزيــر  نينانــد  معــايل  و  الدفــاع 
والتطويــر التكنولوجــي .وتــم خــال اللقــاء 
بحــث أوجــه التعــاون العســكري والســبل 

الكفيلــة بدعمهــا وتطويرهــا .

كــا تــم اســتعراض فعاليــات معريض»أيدكــس 
ــة  ــادة مهم ــن ري ــاه م ــا حقق ونافدكــس«  وم

عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل.

وكيل وزارة الدفاع
يلتقي مسؤولين بريطانيين
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ــد  ــيخ أحم ــار الش ــن طي ــواء الرك ــتقبل الل اس
بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان نائــب 
رئيــس أركان القــوات املســلحة، عــى هامــش 
 ،»2023 »آيدكــس  الــدويل  الدفــاع  معــرض 
ومعــرض الدفــاع البحــري »نافدكــس« -كا 
عــى حــدة- اللــواء يوســف أجهــاد رئيــس 
الوطنــي  للجيــش  العامــة  األركان  هيئــة 

ــو  ــزال جوت ــر و جن ــة القم ــة لجمهوري للتنمي
مســاهيتو مديــر عــام األنظمــة الجويــة  وكالــة 
اليابــاين  األمــداد  التكلنوجيــا و  و  اســتحواذ 
والعقيــد بحــري كينتــارو دايراكــو رئيــس قســم 
ــي قســم  تكامــل و األنظمــة و التشــغيل البيئ

خطــط و برامــج الدفــاع اليابــاين . 
ــات  ــني العاق ــوف املعرض ــع ضي ــتعرض م واس

اإلمــارات  دولــة  بــني  القامئــة  العســكرية 
بتعزيزهــا  الكفيلــة  والســبل  وبلدانهــم 

وتطويرهــا.
وتطرقــوا إىل أهميــة املعرضــني يف خدمــة كــربى 
الــركات الدفاعيــة العســكرية، ومــا يوفرانه من 
ــا  ــدول العــامل للتعــرف عــى أحــدث م فرصــة ل
توصلــت إليــه الصناعــات الدفاعيــة العســكرية.

اســتقبل ســعادة اللــواء الركــن طيــار إبراهيــم 
نــارص محمــد العلــوي، قائــد القــوات الجويــة 
والدفــاع الجــوي، عــى هامــش معــرض الدفــاع 
الــدويل »آيدكــس 2023«، ومعــرض الدفــاع 
ماســاهيتة  الفريــق  »نافدكــس«،   البحــري 
جوتــو، املديــر العــام لألنظمــة الجويــة، يف 
إيربــك  وســعادة  اليابانيــة،  الدفــاع  وزارة 
. »MBDA« برانجــر املديــر التنفيــذي لركــة

تعزيــز  ســبل  الضيــوف  مــع  واســتعرض 
بالشــؤون  املتعلقــة  املجــاالت  يف  التعــاون 
وتبــادل  العســكرية  والصناعــات  الدفاعيــة 
املشــرك. والتنســيق  والزيــارات  الخــربات 

نائب رئيس األركان
يستعرض العالقات العسكرية مع ضيوف المعرضين

قائد القوات الجوية
يبحث التعاون مع ضيوف المعرضين
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اســتقبل اللــواء الركــن بحــري طيــار الشــيخ 
ســعيد بــن حمــدان بــن محمــد آل نهيــان 
قائــد القــوات البحريــة مبكتبــه يف معــرض 
»نافدكــس  2023« كاً مــن العميــد الركــن 
بحــري إميانويــل ســارس قائــد املنطقــة 
البحريــة للمحيــط الهنــدي و قائــد القــوات 
الفرنســية املتمركــزة بالدولــة ووفــد األمانــة 

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة ملجل العام
العــريب برئاســة الفريــق الركــن احمــد عــي 
ال عــي و الفريــق اول بحــري محمــد عــي 
رئيــس اركان القــوات البحرية االندونيســية 
أركان  رئيــس  جهــان  عــادل  الفريــق  و 
جيــش البحــر التونــي و وفــد برئاســة 
اللــواء البحــري كريســتوس ساســياكوس 

ــة.  ــة اليوناني مــن البحري
ورحــب قائــد البحريــة بالبدايــة بالضيوف 
ــات  ــث عاق ــاءات بح ــال اللق ــرى خ وج
ــؤون  ــق بالش ــا يتعل ــه في ــاون خاص التع
ــة  إضافــة  ــة البحري العســكرية و الدفاعي
ذات  املواضيــع  مــن  عــدد  بحــث  اىل 

ــرك. ــام املش االهت

ــحي  ــد الش ــعيد راش ــن س ــواء الرك ــتقبل الل اس
قائــد القــوات الربيــة مبكتبــه يف معــرض الدفــاع 

ــدة ــى ح ــس كا ع ــس« أم ــدويل »أيدك ال
اللــواء داميــان دي مارســاك مســاعد رئيــس 
ــواء  ــا يف و الل ــة فرنس ــج لجمهوري االركان للربام
ــكرية  ــة العس ــد الناحي ــن قائ ــور الدي ــي ن حمب
الخامســة  للجيــش الوطنــي الشــعبي الجزائــرى 
ــر  ــري مدي ــد املط ــد راش ــن محم ــد الرك والعمي

ــة . ــة الكويتي ــوة الربي ــات الق عملي
ــر  ــبل تطوي ــة س ــاءات مناقش ــال اللق ــرى خ ج
دولــة  بــني  تربــط  التــي  الثنائيــة  العاقــات 

الضيــوف. ودول  اإلمــارات 

قائد القوات البحرية
يستقبل عددًا من ضيوف »نافدكس«

قائد القوات البرية
يبحث العالقات مع ضيوف »آيدكس«

اللقاءات بحثت 
التعاون في 

الشؤون العسكرية 
والدفاعية البحرية
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ــي  ــعيد آل ع ــار س ــن طي ــواء الرك ــى الل التق
قائــد الطــران املشــرك يف مكتبــة يف مركــز 
ابوظبــي الوطنــي للمعــارض »أيدكــس« كا 
ــر  ــون كب ــن ساميس ــق مارت ــدة الفري ــى ح ع
مستشــاري الدفــاع للــرق األوســط و شــال 
افريقيــا و اللــواء وينــدل هاجلــر نائــب قائــد 

ــة .  ــة اإلمريكي ــة املركزي ــوات الربي الق
وجــرى خــال اللقــاء بحــث عاقــات التعــاون 
املجــاالت  مختلــف  يف  تعزيزهــا  وســبل 

والعســكرية. الدفاعيــة 

ــرج  ــه ف ــري عبدالل ــن بح ــد الرك ــد العمي تفق
املحــريب نائــب قائــد القــوات البحريــة  عــدد 
ــاركة يف  ــة املش ــفن البحري ــع والس ــن القط م
معــرض الدفــاع البحــري »نافدكــس 2023«، 
ــاء  ــة يف مين ــدورة الحالي ــتضيفها ال ــي تس والت

ــد. ــاء زاي ــة إىل مين ــك باإلضاف أدني
منــواً  للمعــرض  الحاليــة  الــدورة  وتشــهد 
ــة،  ــركات العارض ــدد ال ــراً يف ع ــاً وكب واضح
وصــوالً لتقديــم أحــدث التقنيــات املتخصصــة 

يف قطــاع الصناعــات الدفاعيــة البحريــة.

قائد الطيران المشترك
يلتقي ضيوف من »آيدكس«

نائب قائد القوات البحرية
يتفقد سفن الدول المشاركة في “»نافدكس«
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أعلنت شركة ميلكور اإلمارات 
العربية المتحدة، التي تتخذ من 

أبوظبي مقرًا لها، عن نيتها إنتاج 
سفينة لحماية البنية التحتية 

البحرية للنفط والغاز.

 Milkor  وبينــت أنهــا صممــت  الســفينة
IPC خصيًصــا لعمليــات الدوريــات طويلــة 
التحمــل التــي تتميــز بتصميــم فريــد مــن 
مــرًا   12 بطــول  بــدن  شــكل  عــى  نوعــه 
وتتمتــع  املحلــق،  القــارب  بتقنيــة  مــزوًدا 
الســفينة التــي أنتجتهــا رشكــة Milkor محليًــا 
يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بقــدرة تحمــل 
تصــل إىل خمســة أيــام، وهــو أمــر مل يســمع به 

ــفينة. ــم الس ــة بحج ــل مقارن ــن قب م
ــاريع  ــس املش ــس، رئي ــو ديديريك ــال مارك وق
البحريــة يف ميلكــور:  »ســيقدر مســتخدمو 
ــزات الســفينة واســتقرارها  Milkor IPC ممي
حيــث ركزنــا بشــدة عــى القيــام برحــات 
طويلــة بأكــرب قــدر ممكــن مــن الراحــة؛ وهــذا 
يقلــل مــن اإلجهــاد والتعــب للمســتخدمني 
الذيــن يجــب أن يكونــوا يف حالــة تأهــب 

ــات«.  ــع األوق ــوى يف جمي قص
وتابــع: »تتميــز املقصــورة وغرفــة القيــادة 
بثاثــة   IPC يف  املنــاخ  يف  التحكــم  ذات 
أرصفــة للنــوم، ومنافــذ شــحن USB متعــددة، 
ــل،  ــخ كام ــة، ومطب ــن فردي ومقصــورات تخزي
تــم  ذلــك،  عــى  عــاوة  أخــرى،  ومرافــق 
تجهيــز غرفــة القيــادة بأربعــة مقاعــد ممتصــة 

ــة،  ــد، ومشــغل حمول ــار، وقائ ــات )طي للصدم
ومحطــة مــاح( حيــث يعمــل هــذا التكويــن 
والتصميــم عــى زيــادة وظائــف الســفينة 
إىل أقــى حــد، مــا يســمح بالوصــول إىل 
املكونــات واألجهــزة واألنظمــة الهامــة مــع 
توفــر مســاحة كافيــة للطاقــم عــى مــن 

الســفينة«.
 Milkor IPC وأضــاف: »يشــتمل تصميــم 
ــة  ــع األنظم ــة جمي ــهولة صيان ــى س ــا ع أيًض
بشــكل  املوضوعــة  الوصــول  فتحــات  مــع 
اســراتيجي يف جميــع أنحــاء الســفينة، حيــث 
ــة  ــة الدولي ــق البحري ــات التصدي ــت هيئ قام
بتأهيــل جميــع املــواد واملعــدات املســتخدمة 

يف الســفينة«.
البحريــة  التحتيــة  البنيــة  وتعتــرب حايــة   
للنفــط والغــاز أمــرًا بالــغ األهميــة لألمــن 
ملنطقــة  االقتصاديــة  واالســتدامة  القومــي 
الخليــج، حيــث إن هنــاك تهديــدا محتمــا 
متزايــدا مــن الخصــم لهــذا النــوع مــن البنيــة 
ــع  ــا مواق ــع فيه ــي تق ــة يف املناطــق الت التحتي
النفــط والغــاز عــى بعــد 50 ميــاً أو أقــل مــن 

الســاحل.

Milkor IPC
سفينة لحماية النفط والغاز البحري

من »ميلكور اإلمارات«

ماركو 
ديديريكس
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discover the Next Generation
of Maritime Patrol Aircraft

مجــال  يف  تختــص  إماراتيــة  اســتطاعت رشكــة 
ــر  ــة أن تنت ــات املتنقل ــب والكرفان ــع املكات تصني
رسيعــاً يف الســوق اإلماراتيــة ومــن ثــم إىل الســوق 
اإلفريقيــة مــا جعلهــا تعتــزم توســعت مصانعهــا 

ــاً. ــا قريب وأعاله
ــذ  ــي تتخ ــن«، الت ــرون ستيش ــة »أي ــن رشك وتراه
مقــراً  أبوظبــي  إمــارة  يف  العــني  مدينــة  مــن 
ألعالهــا عــى جــودة منتجاتهــا التــي رفــع شــعار 
ــادة  ــث تخطــط لزي ــارات«، حي ــن فخــر اإلم »لنك

أنشــطتها يف الســوق اإلفريقيــة بعدمــا دخلــت 
ــراً. ــة مؤخ ــوق الغيني ــوة الس وبق

وقــال محمــد أنــور شــاس الرئيــس التنفيــذي 
للركــة: »إن الركــة دخلــت قطــاع الخدمــات 
العســكرية ابتــداء مــن العــام الجــاري عــن طريــق 
ــكرات  ــزة للمعس ــة جاه ــب ميداني ــم مكات تصمي

ــوش«. ــة بالجي الخاص
وأوضــح بــأن القيمــة املضافــة لتلــك املكاتــب أنهــا 
صديقــة للبيئــة إذ تعمــل بالطاقــة النظيفــة الســيا 
ــكار يف  ــل االبت ــة إىل عام ــية إضاف ــة الشمس الطاق
اســتغال املســاحات حســب الطلب، مشــراً إىل أن 
مصنــع الركــة يتواجــد يف مدينــة العــني يف إمــارة 
ــات العمــاء  ــاء مبتطلب ــادر عــى اإليف ــي وق أبوظب
إضافــة إىل افتتــاح مصنــع جديــد قريبــاً يف منطقــة 
الظفرة.ولفــت شــاس إىل أن الركــة اقتحمــت 
الســوق اإلفريقيــة مؤخــراً بالتعــاون مــع صنــدوق 
ــزاً  ــر 30 مخب ــم تصدي ــث ت ــة حي ــي للتنمي أبوظب
متكامــاً إىل جمهوريــة غينيــا وتعكــف الركــة يف 
الوقــت الحــايل عــى فتــح منافــذ وخطــوط إنتــاج 

جديــدة يف القــارة الســمراء.
بنســبة 100%  الوطنيــة  الركــة  »إن  وأضــاف: 
تعمــل يف مجــاالت متعــددة منهــا إنتــاج عيــادات 
متنقلــة وســيارات إســعاف وكرفانــات ومقطــورات 
متنقلــة ومكاتــب وخزانــات للمحروقــات وغرها«، 
ــزة  ــة ممي ــاً إىل أن الركــة   أضحــى لهــا مكان الفت
ــا يف  ــم افتتاحه ــث ت ــة بالجــودة حي بفضــل العناي

ــام 2012. الع
ــة  ــة، إىل أن الرك ــذي للرك ــس التنفي ــر الرئي وذك
تتبنــى كافــة معايــر الجــودة وترفــع شــعار »لنكــن 
فخــر اإلمــارات« حيــث إن املنتــج اإلمــارايت أضحــى 
يحتــل مكانــة مميــزة يف املنطقــة والعــامل وهــذا مــا 
ــا  ــا وخدماتن ــا إىل التمســك بجــودة منتجاتن يدفعن

املتنوعــة.

تدخل التصنيع العسكري العام الجاري

»أيرون ستيشن« تطلق »لنكن فخر اإلمارات«
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الفقــري  العمــود  آي«،  يب  »إي  وقعــت 
الطــران  صناعــات  يف  الدقيقــة  للهندســة 
ــارات،  ــة اإلم ــاع يف دول ــاز والدف ــط والغ والنف
و»لهــب ألنظمــة الدفــاع«، الركــة اإلقليميــة 
الرائــدة يف تصميــم وتطويــر وتصنيــع واختبــار 

ــان لـــ  ــرة، والتابعت ــطة والكب ــر املتوس الذخائ
ــة  ــع رشك ــم م ــريت تفاه ــس مذك ــدج«، أم »اي
بالكامــل  اململوكــة  اإلمــارات«،  »ريثيــون 
ــدف   ــك به ــون تكنولوجيز«،وذل ــة »ريثي لرك
استكشــاف فــرص التعــاون املشــرك. وتــم 

اإلعــان عــن االتفاقيــة خــال فعاليــات معرض 
ومؤمتــر الدفــاع الــدويل )آيدكــس 2023(.

ــان  ــرة التفاهــم، يســعى الطرف ومبوجــب مذك
إىل موامئــة أهدافهــا اإلنتاجيــة، باإلضافــة إىل 
املســاهمة يف سلســلة التوريــد العامليــة لركــة 
ــيتم  ــاون، س ــذا التع ــار ه ــون«، ويف إط »ريثي
منــح األولويــة لتطويــر منتجــات التكنولوجيــا 
 Coyote ــة ــرة االعراضي ــل الطائ املتقدمــة، مث
ــة.  ــا الاحق ــا وخدماته Interceptor ومكوناته
ــل أن  ــن املحتم ــص “إي يب آي”، م ــا يخ ويف م
ــع، واآلالت،  ــة التصني ــاون هندس ــمل التع يش
ــع  ــز والتجمي واملعالجــات الســطحية، والتجهي
»لهــب«  ستستكشــف  بينــا  الفرعــي، 

ــة.  ــع الحمول ــاهات تجمي مس

»ايدج« و»ريثيون اإلمارات« تبحثان فرص التعاون

أعلنت »ايدج« أمس، عن أنها 
وقعت عقدًا بقيمة 4 مليارات 

درهم لتوفير حلول ربط البيانات 
واالتصاالت التكتيكية للقوات 

المسلحة اإلماراتية، باعتبارها 
واحدة من مجموعات التكنولوجيا 

والدفاع المتقدمة الرائدة في 
العالم، وستوفر »ايدج« حلول 

اتصال موثوقة وآمنة في الجو 
والبحر والبر. وتم اإلعالن عن العقد 

في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
)آيدكس 2023(، وسيتم تنفيذه 

على مدى أربع سنوات.

ــس األول  ــب الرئي ــاري، نائ ــد املس ــال ولي وق
ــيربانية  ــات الس ــة والتقني ــرب اإللكروني - الح
يف ايــدج: »فخــورون بتوقيــع هــذا العقــد 
ــع  ــم م ــارات دره ــه 4 ملي ــغ قيمت ــذي تبل ال
القــوات املســلحة اإلماراتيــة، وهــو دليــل عــى 
ــا  ــا لحلولن ــا عماؤن ــي يوليه ــر الت ــة الكب الثق

وتقنياتنــا. لقــد صممــت حلولنــا الشــاملة 
والقابلــة للتشــغيل البينــي لتلبيــة املعايــر 
ــة  ــدرة الحالي ــزز الق ــوف تع ــتقبلية، وس املس
االتصــاالت  خــال  مــن  اإلمــارات  لدولــة 
الشــبكية املحســنة التــي تزيــد مــن خدمــات 

ــع  ــاق أوس ــة بنط ــات املرتبط ــوت والبيان الص
للعمليــات  اإلماراتيــة  املســلحة  للقــوات 
املحليــة والدوليــة عــى حــد ســواء، مــع ضــان 
ســيادة ربــط البيانــات التكتيكيــة الوطنيــة مبــا 
ــة«. ــادة اإلماراتي ــات القي ــع توجيه ــاىش م يت

»ايدج« تزود القوات المسلحة اإلماراتية 
بحلول ربط بيانات واتصاالت تكتيكية

بصفقة قيمتها 4 مليارات درهم
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تعرض شركة »لوكهيد مارتن« 
نظام اإلنذار المبكر المرتبط بالفضاء 
باستخدام األقمار الصناعية، والتي 

تشكل هامشًا إضافيًا من األمان، 
عن طريق اكتشاف وتتبع عمليات 

إطالق الصواريخ في األفق، بما 
يتجاوز نطاق أجهزة االستشعار 

األرضية أو الجوية، ومما يوفر مزيدًا 
من وقت االستجابة بنسبة 50 ٪ 

ألي حادثة إطالق.

املبكــر  اإلنــذار  نظــام  أن  الركــة  وبينــت 
ــة مجــال  ــة يف تغطي الفضــايئ، مينــح ثقــة عالي
اهتــام املشــغل، واســتام املعلومــات الهامــة 
يف الوقــت املناســب. كــا يوفــر حمــوالت 
الحمــراء يف  تحــت  األشــعة  مــن  مزدوجــة 
املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض ويتيــح رؤيــة 
ــر  ــى توف ــدرة ع ــام الق ــح النظ ــمة متن مجس
إشــارة شــبه فوريــة لعمليــة إطــاق التهديــد، 
وتعطــي الــرادارات إشــارة مــع معلومــات 
دقيقــة للغايــة عــن املوقــع والرسعــة للصــاروخ 
املُطلــق. كــا تــرى مستشــعرات الفضــاء مــا ال 
تســتطيع الــرادارات كشــفه، وميكــن أن توفــر 
ــات اإلطــاق بنســبة  ــن عملي ــراً ع كشــفاً مبك
تفــوق %50، كــا توفــر مجــال رؤيــة إقليميــاً 
ــة واســعة  ــة منطق ــة لتغطي ــة 360 درج بزاوي
عمليــات  وتوفــر  اإلطــاق،  مناطــق  مــن 
ــك عــى مــدار 24  مســتمرة دون تكليــف بذل

ســاعة يف اليــوم و 365 يومــاً يف الســنة.
هــذه  أن  مارتــن  لوكهيــد  رشكــة  وبينــت 
ــة  ــة التكلف ــة ومنخفض ــة للغاي ــة فعال األنظم
ومحــدودة املخاطــر، كــا يوفــر الحصــول عــى 
ــن  ــاء م ــى الفض ــم ع ــر قائ ــذار مبك ــام إن نظ
رشكــة لوكهيــد مارتــن، الثقــة يف قــدرة النظــام 
ــة مــن املــرسح  ــر الحاي التشــغيي عــى توف
ــاً، ومــن  ــذي يشــهد تطــوراً رسيع اإلقليمــي ال

التهديــدات الصاروخيــة االســراتيجية. 

»لوكهيد مارتن«
عيون دائمة على التهديدات في األجواء

إنذار مبكر مرتبط بالفضاء

     PARTNERING FOR SECURITY
AND PROSPERITY.
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طــورت رشكــة Diehl Defense عــى مــدى 
لصــد  مضــادة  تدابــر  عديــدة  ســنوات 
مثــل  طيــار   بــدون  الطائــرات  تهديــدات 
أنظمــة املســتجيب الكهرطيــي عــايل الطاقــة 
تشــغيل  مــع  تتداخــل  حيــث  )HPEM(؛ 
األنظمــة اإللكرونيــة وتشــوش عليهــا مــن 
ــايل،  خــال إصــدار نبضــات كهرطيســية، وبالت
يف  تســهم   HPEM مســتجيبات  فــإن 
التشــويش عــى تشــغيل األنظمــة اإللكرونيــة، 
ــة  ــر الفتاك ــتجيبات غ ــتخدام املس ــن اس وميك
يف ســيناريوهات مختلفــة: لحايــة القــوات 
 ،)IED( الناســفة  العبــوات  مــن  املســلحة 
أو إليقــاف املركبــات الفــارّة ضمــن حركــة 
املــرور دون اســتخدام القــوة املاديــة، أو ملنــع 
الدخــول غــر املــرح بــه إىل املناطــق األمنيــة 
 HPEM الحيويــة. كــا ميكــن ملســتجيبات
أيضــاً مواجهــة املركبــات الجويــة الصغــرة غــر 
ــم  ــن امله ــاورة. وم ــة املج ــة يف املنطق املأهول
اإلشــارة إىل أن مســتجيبات HPEM ال تشــكل 
أي خطــر عــى الصحــة للمســتخدمني واألفــراد 

ــاركني. ــر املش غ

 HPEM SkyWolf ــام ــة أن نظ ــت الرك وبين
أنظمــة  مــن  وفريــداً  ميثــل جيــاً جديــداً 
املســتجيب الســتخدامه ضــد األنظمــة الجويــة 
ــية يف  ــة األساس ــل التقني ــة، وتتمث ــر املأهول غ
اإلشــعاع املوجــه مــن النبضــات الكهرطيســية 
HPEM Syk- وقــد تــم تطويــر ،)HPEM(
Wolf لحايــة الفعاليــات الجاهرية واملرافق 
الحيويــة، وكذلــك املهــام العســكرية، مــن 
التهديــدات الناشــئة عــن الطائــرات التجاريــة 

بــدون طيــار غــر املــرح بهــا. وبينــا تقــوم 
ــب  ــل أو تراك ــط بتعطي ــزة التشــويش فق أجه
بــدون  للطائــرات   )GPS )أو   RF إشــارات 
ــكل  ــر بش ــإن HPEM يؤث ــة، ف ــار املعادي طي
مبــارش عــى أشــباه موصــات إلكرونيــات 
التحكــم داخــل املســّرات الصغــرة، ومــن ثــم 
ــرات  ــال املس ــط اتص ــى راب ــد ع ــوال يعتم فه
ــة إىل  ــن باإلضاف ــن املمك ــم وم ــدة التحك بوح
HPEM Sky- ــتجيب ــني مس ــع ب ــك الجم  ذل

ــويش. ــاز تش Wolf وجه
 HPEM SkyWolf كــا يتــم تركيــب نظــام
عــى جهــاز كهربــايئ لتحديــد وضعيــة الــدوران 
واإلمالــة، بحيــث يســمح مبرونــة وســهولة 
التشــغيل يف ســيناريوهات مختلفــة، مبــا يف 
ذلــك هجــات أرساب الطائــرات بــدون طيــار. 
 HPEM ويضمــن التدريــع االحــرايف ملكونــات
حديــث  بوقــي  هــوايّئ  وبنيــة   ،SkyWolf
مــع  الوثيــق  والتعــاون  املوجــه  لإلشــعاع 
ــار  ــة دون آث ــة وموثوق ــة آمن ــاء، وظيف العم
ســلبية عــى البنيــة التحتيــة خــارج نطــاق 

املخــروط اإلشــعاعي.

HPEM SkyWolf  نظام
لصد تهديدات الطائرات بدون طيار

تشغيل األنظمة 
اإللكترونية 

وتشوش 
عليها من خالل 

إصدار نبضات 
كهرطيسية
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ــا  ــي مقره ــة CAE MME -الت ــل رشك تعم
أنظمــة  توريــد  مجــال  يف  ظبــي-   أبــو 
ــث  ــام، حي ــم امله ــب ودع املحــاكاة والتدري
رشكــة  وخــربات  قــدرات  مــن  تســتفيد 
CAE العامليــة الواســعة لتزويــد العمــاء 
ــا  ــرة، ك ــول مبتك ــط بحل ــرق األوس يف ال
ــة  ــة وهندس ــات الرقمي ــني التقني ــع ب تجم
اآليل  والتعلــم  الضخمــة  البيانــات  تأمــني 
البيئــات  لتحويــل  االصطناعــي  والــذكاء 

التشــغيلية.
وتعــرض الركــة خــال معــريض األمــن 
البحــري  والدفــاع  )أيدكــس(  والدفــاع 
دعــم  عــى  قدرتهــا    ،2023 )نافدكــس( 
ــل القــدرة عــى تصــور منــاذج  ــرار. ومتث الق
املعقــدة  والســيناريوهات  التضاريــس 
القــدرة  الحربيــة  واأللعــاب  للتخطيــط 
التــي تؤمنهــا رشكــة CAE عــن طريــق 
الطاولــة الرمليــة املعتمــدة عــى الواقــع 

 Augmented Reality )AR( املعــزز 
ــاذج  ــداد من ــق إع ــن طري Sand Table. وع
والخــروج  الدخــول  وطــرق  للتضاريــس 
العديــد  األبعاد،حيــث  يســتطيع  ثاثيــة 
ــكل  ــاكاة بش ــرض املح ــتخدمني ع ــن املس م
ــس  ــن، ويســتخدم املشــاهدون يف نف متزام
ــاد  ــة األبع ــرأس الثاثي ــاعات ال ــع س املوق
لرؤيــة الخريطــة يف موضــع مرتبــط مكانيًــا، 
وميكنهــم اإلشــارة إىل األهــداف واســتخدام 
املعقــدة.  املنــاورات  لتوجيــه  اإلشــارات 
ــتخدمون  ــتطيع املس ــة، يس ــة موزع ويف بيئ
التفاعــل عــن بُعــد عــرب التواجــد عــن بُعــد 

ــة. ــة قامئ ــبكة آمن ــرب ش ع
ويؤمــن الخيــار األول يف التدريــب واالختبــار 
ل  الدقــة  الفائــق  التشــغيي  والتقييــم 
ــة  ــق VISTA الخــاص برك JADC2، تطبي
CAE للتدريــب االفــرايض عــى مراقبــة 

املعلومــات وإعــادة تصورهــا .

CAE تدريب افتراضي على المعلومات والمراقبة
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تعرض شركة Arquus خبراتها في 
المعرض بوصفها موردًا رئيسّيًا 

للجيش الفرنسي، وشريكًا لعدد 
من القوات الحكومية في الشرق 

األوسط؛ حيث تعرض الشركة 
مركبتها Fortress Mk2 بتصميم 

شكلها المضاد للدبابات، مع طاقم 
مكون من خمسة أفراد، وخمسة 

صواريخ من نوع AKERON من إنتاج 
شركة MBDA، ومركزين للرمي 

وطائرة بدون طيار، وذلك ألول مرة 
في معرض آيدكس.

ــة  ــر االعامــي لرك ــويل، املدي ــن ت ــال ماري وق
 Fortress Mk2 APC »تعتــرب   :Arquus
إحــدى أكــر مركباتنــا تطــوراً، وقــد تــم بيعهــا 
لبعــض القــوات الخاصــة يف شــال أوروبــا، 
والتــي هــي أعضــاء يف حلــف الناتــو، إننــا 
ــم  ــس يف تصمي ــة يف آيدك ــذه املركب ــرض ه نع
مضــاد للدبابــات، حيــث تحتــوي عــى صــاروخ 
ــة  ــات )ATGM( وأنظم ــاد للدباب ــه مض موج
ــع أي  ــن االشــتباك م ــى تتمكــن م إطــاق حت

ــة«. دباب
ويتألــف طاقــم Fortress Mk2 مــن قائــد 
ــدروع  ــخ موجهــة مضــادة لل مجموعــة صواري
Hor- وســائق واحــد، ومدفعــي ،)ATGM(

net AKERON  مخصــص للمراقبــة والقتــال 

صواريــخ  إلطــاق  ومدفعــي  املركبــة،  مــن 
AKERON، ومشــغل للطائــرات بــدون طيــار 
املعلومــات االســتخباراتية  مخصــص لجمــع 

-وتنســيق رضبــات مــا وراء خــط البــر)
ــة  ــل مركب ــاً أن تحم ــن اختياري BLOS(. وميك
Fortress Mk2 أيضــاً مــا يصــل إىل ثاثــة مــن 
ــخ  ــة صواري ــني أو أربع ــم اإلضافي ــراد الطاق أف
أو  املهمــة  عــى  ذلــك  ويتوقــف  إضافيــة، 

ــق. ــل الفري تحمي
وقــال تــويل: »مــا يثــر االهتــام يف هــذه 
املركبــة هــو أنهــا تتميــز مبرونــة كبــرة يف 
ــق  ــا مــزودة بنظــام تعلي التنقــل؛ ال ســيا أنه
مســتقل. وهــذا يعنــي أنــك ميكنــك الذهــاب 
إىل أماكــن ال يتوقعــك فيهــا العــدو وكذلــك مبــا 
أنهــا حاملــة جنــود مدرعــة، فتوجــد مســاحة 
فســيحة بالداخــل، ولذلــك، ميكنــك إحضــار 
فريــق كبــر مــن القــوات الخاصــة أو تخزيــن 

ــة«. ــرة إضافي ذخ
ــن  ــاً م ــتوى عالي ــة Fortress مس ــر مركب وتوف
الحايــة والقــدرة عــى البقــاء للطاقــم؛ حيــث 
األلغــام  ضــد  قويــة  حايــة  لهــم  تتوافــر 
جميــع  ضــد  وكذلــك  الناســفة،  والعبــوات 
التهديــدات الباليســتية، مبســتويات حايــة 
 STANAG ــو ــار النات ــاً ملعي ــداً وفق ــة ج عالي
ــق هــذا املســتوى مــن  ــم تحقي 4569. وقــد ت
الحايــة الفائقــة دون أي زيــادة يف الكتلــة، 
تقنيــات  أحــدث  اســتخدام  بفضــل  وذلــك 
وهيكليــة  الــدروع  حيــث  مــن   Arquus
الجســم، وبالتــايل الحفــاظ عــى قــدرة التنقــل 

االســتثنائية للمركبــة.
كــا تســلط آركــوس )Arquus( الضــوء أيضــاً 
يتــم  التــي   Hornet ســاح  محطــة  عــى 
التحكــم فيهــا عــن بُعــد )RCWS(. حيــث 
للدبابــات  املضــادة  الحايــة  حــل  يوفــر 
ــة  ــة التعاوني ــار والحاي ــدون طي ــرات ب والطائ
ــدو  ــخ أو أي ع ــن الصواري ــة م ــاً الحاي تلقائي
بســبب  املعركــة  ســاحة  يف  اكتشــافه  يتــم 
ــي  ــل ويغط ــو آيل بالكام ــان، وه ــز الدخ حاج
ــة بأكملهــا. ويجــري عرضهــا يف املعــرض  املركب
 AM مــن رشكــة Humvee Sabre عــى مركبــة

 .General

»آركوس«
تعرض مركباتها القوية ونظامها للحماية الذاتية

مارين تويل
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يف  ومقرهــا   ،PIK-AS Austria احتفلــت 
جنــوب بورغنانــد )النمســا(، مؤخــًرا بالذكــرى 
عــن  أعلنــت  حيــث  لتأسيســها  األربعــن 
منشــأة إنتــاج جديــدة للمكونــات الكهربائيــة 
للقطــاع العســكري يف Unterschuetzen يف 

ــا. النمس
مــن  الحساســة  املنطقــة  هــذه  وتخضــع 
الســوق العســكرية ملعايــر صارمــة يف أوروبــا 
املســلحة  القــوات  قبــل  مــن  ومصدقــة 
األملانيــة، وبالتــايل ، فــإن PIK-AS هــي مــورد 
حيــث  داخليــة  للهندســة  رســمًيا  معتمــد 
حصلــت عــى شــهادات اعتــاد متعــددة هــي 
.VG 96927 و   VG 96917 و   VG 96923

وتشــارك PIK-AS Austria يف الــدورة 

الحاليــة مــن معــرض آيدكــس لعــرض 
عــى  املبتكــرة  وحلولهــا  منتجاتهــا 
عمائهــا يف املنطقــة حيــث متثــل منطقــة 
ــة  ــبة للرشك ــرة بالنس ــة كب ــج أهمي الخلي

النمســاوية.
وأكــدت كريســتينا بولســر، مالكــة رشكــة 
ــذ عــدة ســنوات،  ــه من PIK-AS Austria أن
نقــوم بتصميــم وتصنيــع منتجــات خاصــة 
للمركبــات الربيــة حيــث طورنــا خــط إنتاجنــا 
مــن املقابــس واملآخــذ واألدوات ذات الصلــة. 
وأضافــت: »كنــا يف وضــع رشاء صعــب خــال 
ــا  ــم، قمن ــة، ومــن ث ــة املاضي الســنوات القليل
اختنــاق  ببنــاء مصنعنــا ملواجهــة مخاطــر 

ــدا«.  اإلم

PIK-AS  تفتتح منشأة إنتاج عسكرية جديدة في النمسا

كريستينا 
بولسر

والتكنولوجيــا  الصناعــة  وزارة  وقعــت 
للــركات  اإلمــارات  ومجلــس  املتقدمــة، 
الدفاعيــة، مذكــرة تفاهــم، بشــأن التعــاون 
ــة،  ــات الدفاعي ــج الصناع ــم وتروي ــايئ لدع الثن
عــى هامــش فعاليــات معــرض الدفــاع الــدويل 

»آيدكــس«.  ،
جــاء ذلــك بحضــور معــايل الدكتور ســلطان بن 
ــا  ــة والتكنولوجي ــر الصناع ــر وزي ــد الجاب أحم
وزيــرة  االمــري،  ســارة  ومعــايل  املتقدمــة، 
الدولــة للتعليــم العــام والتكنولوجيــا املتقدمة، 
وســعادة اللــواء الركــن الدكتــور مبــارك ســعيد 
بــن غافــان الجابــري، الوكيــل املســاعد لإلســناد 
والصناعــات الدفاعيــة يف وزارة الدفــاع ونائــب 

ملعــريض  املنظمــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس 
ــد  »آيدكــس ونافدكــس«، وســعادة طــارق عب
العــام ملجلــس  األمــني  الحوســني،  الرحيــم 

ــوازن. الت
وتــأيت املذكــرة بهدف متكــني الــركات الصغرة 
الصناعــات  قطــاع  يف  العاملــة  واملتوســطة 
الدفاعيــة، وتعزيــز أدائهــم مــن خــال حزمــة 
ــم  ــة لنموه ــات الداعم ــز واملمكن ــن الحواف م
ــى  ــم ع ــهيل حصوله ــم، وتس ــع أعاله وتوس
فــرص عقــود رشاء مــن الــركات الوطنيــة 
الصناعــات  قطــاع  يف  العاملــة  الكــربى 
الدفاعيــة، وحلــول متويليــة مرنــة، وتشــجيعهم 
التكنولوجــي  التحــول  مــؤرش  تبنــي  عــى 

ــة إىل تشــجيع املســتثمرين  الصناعــي، باإلضاف
ــة  ــار طويل ــود إيج ــال عق ــن خ ــم م ومتكينه
األمــد، وحاضنــات أعــال داعمــة واالســتفادة 
وتطويــر  الحيويــة  التنافســية  املزايــا  مــن 
والرويــج  اإلماراتيــة  الدفاعيــة  الصناعــات 
ــة”  ــواق الخارجي ــة يف األس ــات الوطني للمنتج
ــارات”. ــع يف اإلم ــادرة “اصن ــة مب ــت مظل تح

ــة  ــن وزارة الصناع ــم ع ــرة التفاه ــع مذك ووق
ــع  ــا املتقدمــة عمــر أحمــد صوين والتكنولوجي
الســويدي وكيــل وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا 
رئيــس  الجابــر،  أحمــد  ومنــى  املتقدمــة، 
للــركات  اإلمــارات  مجلــس  إدارة  مجلــس 

الدفاعيــة. 

لدعم وترويج الصناعات الدفاعية
تفاهم بين »الصناعة« و»اإلمارات للشركات الدفاعية«
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 )RIG( الدوليــة  رمــاح  مجموعــة  وقعــت 
 Lacroix « ممثلــة يف )Lacroix( ومجموعــة
ــا  ــيتم مبوجبه ــاون، س ــة تع Defense«، اتفاقي
تنفيــذ مــروع مشــرك إلنشــاء رشكــة تحــت 
دولــة  بداخــل   »  Gulf ACM  « مســمى 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وتــم التوقيــع عــى االتفاقيــة امــس يف جنــاح 
ــارك يف  ــة )RIG( املش ــاح العاملي ــة رم مجموع
ــا  ــي وقعه ــس«، والت ــرض »آيدك ــات مع فعالي
مجلــس  رئيــس  القمــزي،  خلفــان  محمــد 
اإلدارة والعضــو املنتــدب لـــ RIG ، وفرانســوا 
مجموعــة  يف  العمليــات  رئيــس  مولينــر، 

ــروا«. ــان الك »إتي
وتهــدف االتفاقيــة إىل دعــم الرؤية املســتقبلية 
والدفاعيــة  العســكرية  الصناعــات  لقطــاع 
بالدولــة، واســتقطاب الكفــاءات املواطنــة مــن 
فنيــني وهندســية وتدريبهــم وتأهيلهــم لشــغل 
مبــا  قدراتهــم  وتطويــر  الحيويــة  املناصــب 
ــات  ــل بتقني ــكل كام ــام بش ــن االمل ــم م ميكنه
القــوات  ودعــم  والدفــاع  الطــران  صناعــة 

ــة. ــلحة اإلماراتي املس
وقــال محمــد خلفــان القمــزي، رئيــس مجلــس 
رمــاح  ملجموعــة  املنتــدب  والعضــو  اإلدارة 
ــرة  ــج ملس ــأيت تتوي ــة ت ــة: »أن االتفاقي الدولي

ــدت  ــر مــن العمــل املتواصــل امت ــة وكب حافل
يســعدنا  دولــة،  بداخــل  عامــاً،   30 لنحــو 
 GACO ــع ــد م ــة األم ــا الطويل ــز عاقتن تعزي
أحــد فــروع مجموعــة رمــاح الدوليــة مــن 

. ”Gulf ACM “ خــال إنشــاء
وأشــار إىل أن الرؤيــة الخاصــة بصناعــة الدفــاع 
ــة املتحــدة واضحــة  ــارات العربي ــة اإلم يف دول
مضيفــاً:  محــددة،  أهــداف  إىل  وموجهــة 
يف  كبــر  دور  لهــا  ســيكون  االتفاقيــة  »إن 

ــة  ــى خارط ــارات ع ــة اإلم ــة دول ــخ مكان ترس
الدفاعيــة«. الصناعــات 

مــن جانبــه أفــاد فرانســوا مولينــر، رئيــس 
العمليــات COO(( ، بــأن هــذه املبــادرة هــي 
خطوتنــا جديــدة إىل اإلمــام، ســيكون لهــا أثــر 
ــا  ــدرات التكنولوجي ــز ق ــغ يف تعزي ــر وبال كب
الدفاعيــة واألمنيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة ، مــع املســاهمة يف توســيع فــرص 

ــة. ــرة داخــل املنطق ــل املبتك العم

»Gulf ACM« توقعان اتفاقية إلنشاء شركة
»Lacroix«رماح الدولية« و«

ــرة  ــا كطائ ــت KC-46A Pegasus وجوده أثبت
متعــددة  الجــو  يف  بالوقــود  للتــزود  قتاليــة 
املهــام والتــي تعــد األكــر تقدمــاً يف العــامل، 

ــا. ــب عليه ــد الطل ــث تزاي حي
ويف ديســمرب 2022، أضافــت قــوات الدفــاع 
الــذايت الجويــة اليابانيــة )JASDF( طائرتــن 
طلبهــا،  إىل   KC-46A طــراز  مــن  إضافيتــن 
الجويــة  القــوات  وقعــت   ،2023 ينايــر  ويف 
األمريكيــة عقــداً جديــداً بقيمــة 2.2 مليــار 
دوالر لــرشاء 15 طائــرة جديــدة مــن طــراز 

.KC-46A
ــرة    ــغيل الطائ ــغ« أن تش ــة » بوين ــت رشك وبين
KC-46A يتــم يف جميــع أنحــاء العــامل، وتطــر 
مئــات الطلعــات كل شــهر، وقــد ســلّمت أكــر 

مــن 100 مليــون رطــل مــن الوقــود للطائــرات 
ــن  ــامل م ــتوى الع ــى مس ــود ع ــتقبلة للوق املس
ــت  ــي أثبت ــود الت ــزود بالوق ــة الت ــال أنظم خ
 KC-46A طائــرة   تــأيت  حيــث  جدواهــا، 
والخرطــوم  الرافعــة  ذراع  بأنظمــة  مــزودة 
ــر  ــا توف ــة، بين ــام يف كل مهم ــاة االلتح ومرس
ذراع الرافعــة KC-46A حافظــة اســتقبال أكــرب 

ــود. ــرات بالوق ــد الطائ ــرات لتزوي ــاث م بث
يف  أكــر  بالوقــود   KC-46A طائــرة  وتــزود 
جميــع النطاقــات، وتعمــل مــن مــدارج أقــر 
مــن KC-135   كــا أنهــا تتطلــب مســاحة 
انحــدار أقــل مــن ناقــات املشــتقات التجاريــة 
مــن  املهمــة  يضمــن وصــول  مــا  الكــربى، 

املطــارات األماميــة واملتشــددة.

طائرة بوينغ  KC-46A تعزز انتشارها عالميًا
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وقعت شركة )Elettronica( على 
اتفاقيتين في »آيدكس« ترسيخًا 
الستراتيجيتها، حيث تم التوقيع 
على االتفاقية األولى مع شركة 

»اعتماد« التي تتخذ من اإلمارات 
العربية المتحدة مقرًا لها، وتتمحور 
حول توطين الخدمات اللوجستية 

إلتاحة الفرصة أمام أحد شركاء 
»إليترونيكا« المهّمين للحصول 

على الوسائل والمهارات الالزمة 
للتعامل مع احتياجات صيانة 

المنتجات، فضاًل عن المشاركة 
معًا في تطوير األعمال، أما الثانية 

تدور حول توريد أنظمة الحرب 
اإللكترونية كجزء من مشروع تصدير 
كبير من جانب  شركة أبوظبي لبناء 

السفن  إلى البحرية األنغولية.

التنفيــذي  الرئيــس  بينينــي،  إنــزو  وقــال 
االتفاقيتــان  لركــة »إليرونيــكا«: »تنطلــق 
ــارات  ــة اإلم ــع دول ــاون م ــن التع ــا م كلتاه
ــة  ــزال الرك ــا ت ــث م ــدة، حي ــة املتح العربي
وقــد  عامــاً،   40 مــن  أكــر  منــذ  حــارضة 
ــي  ــارات الت ــات وامله ــو التقني ــاهمت يف من س
قــادت كبــار املشــغلني الصناعيــني يف املنطقــة 
ليغــدوا رواداً عامليــني، حيــث تحــول التعــاون 
ــركة  ــة املش ــة للتنمي ــوم إىل فرص ــابق الي الس
للمهــارات والتقنيــات، والتــي تتجــه أيضــاً نحو 
الصــادرات. ويســهم منــوذج التعــاون الجديــد 
هــذا يف إضفــاء مزيــد مــن األهميــة والفاعليــة 
عــى اســراتيجية التدويــل يف هــذه املنطقــة«.

وبــدأت Elettronica يف التدويــل منــذ أكــر مــن 
15 عامــاً؛ حيــث أنشــأت مكاتــب متثيليــة وفروعاً 
ــدأ هــذا الوجــود  ــع أنحــاء العــامل. ب لهــا يف جمي
التجــاري والتشــغيي يف التحــول إىل وجــود أكــر 
ــة ورســوخاً إىل جانــب املســتخدم النهــايئ،  فاعلي
ــركة. إن  ــال املش ــر األع ــة لتطوي ــح فرص وأصب
تضافــر عوامــل عــدم االســتقرار الجيوســيايس 
مــن  يزيــد  الجائحــة  عــن  الناجــم  والوعــي 
الضغــط عــى الحاجــة إىل سلســلة إمــداد قويــة، 
ــدويل. ــاون ال ــد ســاهم هــذا يف ترســيخ التع وق

»إليترونيكا«
توقع اتفاقيتين مع شركات محلية

االتفاقيتان 
تنطلقان من 

التعاون مع دولة 
اإلمارات منذ أعوام 

عديدة

إنزو 
بينيني
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أبرمــت رشكــة »لوكهيــد مارتــن« رشاكــة مــع أربع 
رشكات تعمــل يف دول مجلــس التعــاون الخليجي 
لتوفــر خدمــات األجهــزة واملعايــرة والصيانــة 
ملعــدات الدعــم األريض للطائــرات لــدى الركــة، 
»الطيــف«  رشكــة  الراكــة  هــذه  وشــملت 
عبــد  محمــد  و  ايــدج(  ملجموعــة  )التابعــة 
الرحمــن البحــر »مجموعة البحــر« و»أراب كال« 
وTLD MEAI )التابعــة ملجموعــة ألفســت(، 
التــي بدورهــا ستســاهم يف تحســني عمليــات 
ــن  ــد م ــرب الح ــة ع ــدات يف املنطق ــتدامة املع اس
ــة  ــوات األمريكي ــف للق ــذ والتكالي ــات التنفي أوق
ــون  ــك تك ــج، وبذل ــني يف الخلي ــا العامل وحلفائه
جــزءاً مــن شــبكة مــزودي دعــم املنتجــات لــدى 

ــن«. ــد مارت »لوكهي
ــد(،  ــق أول متقاع ــون )الفري ــون نيكلس ــال ج وق
يف  مارتــن  لوكهيــد  لركــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الــرق األوســط، تعليقــا عــى هــذه الراكــة: »إن 
ــا  ــة إنجازه ــة ورسع ــام التقني ــة يف أداء امله الرسع
ــاظ  ــهم يف الحف ــاءة تس ــر الكف ــى معاي ــق أع وف
عــى األرواح، إذ تحافــظ شــبكة مــزودي دعــم 
اإلنجــاز  لدينــا عــى ترسيــع وتــرة  املنتجــات 

ــة  ــع الجاهزي ــة لرف ــذ الصيان ــرات تنفي وخفــض ف
واالســتعداد لتنفيــذ املهــام. وأضــاف أن هــذه 
الراكــة ســتعزز مــن قــدرة شــبكة دعــم املنتجــات 
لدينــا لتقــدم خدمــات اســتدامة املعــدات مبــا 
ــة يف  ــدم املبالغ ــتجابة وع ــة يف االس ــن الرسع يضم
التكلفــة، مبــا ميّكــن الطياريــن مــن أداء واجباتهــم 
والتعامــل مــع تهديــدات القرن الحــادي والعرين 

ــارشة«. ــتباقية ومب ــة اس ــدة بطريق املتزاي
ــة  ــبكة عاملي ــة إىل ش ــركات الخليجي ــم ال وتنض

ــم املحــي  ــون الدع ــن يقدم ــن الذي ــن املزودي م
عمليــات  دعــم  يســاهم يف  مــا  األرض،  عــى 
ــع  ــحن قط ــى ش ــاد ع ــل االعت ــة وتقلي الصيان
الغيــار واملعــدات إىل الواليــات املتحــدة، بشــكل 
الوقــت  وتوفــر  األداء  رسعــة  عــى  ينعكــس 
تعــزز  كــا  للعميــل.  بالنســبة  والتكاليــف 
هــذه االتفاقيــات تنافســية االقتصــاد املحــي، 
وتنويــع  املعــدات،  اســتدامة  يف  واالســتثار 

املحليــة. الصناعيــة  الدفاعيــة  القــدرات 

»لوكهيد مارتن«
تبرم أربع اتفاقيات شراكة خليجية

لتحسين دعم استدامة المعدات في المنطقة

قامــت رشكــة إكســالتو اإلمــارات، املــوزع 
عامــات  أفضــل  مــن  لعــدد  اإلقليمــي 
املعــدات البحريــة املرموقــة عاملًيــا، خــال 
مشــاركتها يف نســخة 2023 مــن معــرض الدفاع 
مــن  عــدد  بطــرح  )نافدكــس(،   البحــري 
ــا  ــة، يف إطــار دعمه ــات البحري أحــدث التقني

لابتــكار. الوطنيــة  لاســراتيجية 
وعــى مــدى أكــر مــن عقديــن ونصــف، 
عملــت  إكســالتو اإلمــارات بشــكل متواصــل 
لتوســيع نطــاق منتجاتهــا، لتلبيــة احتياجــات 
األســواق املتغــرة، وتــوزع الرشكــة حالًيــا أكــر 

مــن 15,000 منتــج مخصــص الحتياجــات 
ــاركتها يف  ــال مش ــن خ ــري، وم ــاع البح القط
ــك  ــة إىل عــرض تل ــدف الرشك »نافدكــس«، ته
أحــدث  وفــق  املبنيــة  املتميــزة  املنتجــات 
محــرك  ذلــك  يف  مبــا  الرائــدة،  التقنيــات 
الديــزل الخارجــي »أو أكــس إي«”، ومحــركات 
ــة  ــة، إضاف ــة النفاث ــت« املائي ــون ج »هامليت
إىل منتجــات رشكــة »أمــاروك«، و»إســكو«، 
ومقاعــد »شــوكس« فائقــة األداء واملــزودة 
الصدمــات  وامتصــاص  تخفيــف  بتقنيــة 

البحريــة.

ويدعــم تركيــز الحــدث عــى التكنولوجيــا 
واالبتــكار جهــود دولــة اإلمــارات لتعزيــز 
للثــورة  عاملًيــا  مركــزًا  لتصبــح  مكانتهــا 
ــالتو  ــود إكس ــب جه ــة، وتص ــة الرابع الصناعي
اإلمــارات ومشــاركتها يف »نافدكــس« باعتبارها 
مــوّرًدا رئيًســا لقطــع الغيار واملعــدات البحرية 
الكهربائيــة وامليكانيكيــة، يف ذات االتجــاه. وال 
يقتــر نشــاط الرشكــة داخــل دولــة اإلمــارات 
فحســب، بــل تغطــي عملياتهــا جميــع أنحــاء 
القــارة  وشــبه  وإفريقيــا  األوســط  الــرشق 

ــة.  الهندي

 »إكسالتو اإلمارات« 
تدعم االستراتيجية الوطنية لالبتكار
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أعلن صندوق تنمية القطاعات 
االستراتيجية، الذراع االستثماري 

لمجلس التوازن، عن توفيره لتمويل 
استثماري بقيمة 3 ماليين دوالر 

من خالل برنامجه للتمويل المخاطر 
لصالح مايمان ايروسبيس )شركة 

جيت باك للطيران( األمريكية 
والرائدة في تصنيع طائرة سبيدر 

)Speeder( من دون طيار المبتكرة 
ذات االستخدام المزدوج. ويهدف 

االستثمار لمواصلة اختبارات 
الطائرة تمهيدًا العتمادها.

محمــد  مــن  كل  االتفاقيــة  ووقــع 
مصبــح املزروعــي، مديــر إدارة املحافــظ 
االســتثارية يف صنــدوق تنميــة القطاعــات 
الرئيــس  ماميــان،  وديفيــد  االســراتيجية، 
ماميــان  لركــة  واملؤســس  التنفيــذي 

أيروســبيس.
وقــال محمــد املزروعــي: »إن رشكــة )ماميان 
للطــران( أظهــرت كفاءاتهــا الفريــدة يف 
هــذا القطــاع املعقــد للغايــة، مضيًفــا: يؤمن 
الصنــدوق أن طائــرة ســبيدر ســوف تضيــف 
قيمــة عمليــة كبــرة يف املســتقبل القريــب، 
ومــن أهــم العوامــل التــي أثــرت عــى 
ــور  ــو تط ــروع ه ــتثار يف امل ــا باالس قرارن
نظــام تحكــم املحــركات النفاثــة يف الطائــرة 
إىل جانــب قــدرات تشــغيلها املرنــة والتــي 
ميكــن تكييفهــا مــع التقنيــات املســتقبلية«.

وأضــاف: »متاشــياً مــع اســراتيجيتنا، نتطلــع 
إىل استكشــاف أوجــه التعــاون مــن خــال 
ذات  والــراكات  االســتثارية  محافظنــا 
والدفــاع  الطــران  قطاعــات  يف  الصلــة 
واألنظمــة الذاتيــة التي من شــأنها أن تدعم 

ــبيدر«،  ــرات »س ــن طائ ــلة م ــر سلس تطوي
كــا نتطلــع عــرب رشاكتنــا إىل دراســة إنشــاء 
مركــز لتصنيــع طائــرة “ســبيدر” يف أبوظبي، 
واملبيعــات  والفحــص  التصنيــع  يتضمــن 
والتوزيــع يف جميــع أنحــاء منطقــة الــرق 

ــا.” ــال إفريقي ــط وش األوس
He- هيليوتيــك رشكــة  كشــفت  كــا    

اســتثارات  أحــدث  إحــدى   ،lioTech
ــات االســراتيجية  ــة القطاع ــدوق تنمي صن
- الــذراع االســتثاري ملجلــس التــوازن 
 ”Phenom “فينــوم  طائــرة  عــن   –
ــة املحــور  ــات أحادي ــّرة ذات املروحي املُس
القطاعــات  يف  لاســتخدام  واملصممــة 
األمنيــة والحيويــة، وذلــك خــال فعاليــات 
يف  املنعقــد   »2023 »آيدكــس  معــرض 

أبوظبــي. 
ــن مجلــس التــوازن »ســندان«،  كــا دشَّ
أول مركــز متيــز إمــارايت للطباعــة ثاثيــة 
األبعــاد، بالتعــاون مــع الجهــات والــركات 
ــن  ــؤواًل ع ــز مس ــيكون املرك ــة، وس الوطني
جميــع متطلبــات التصنيــع املضــاف، إىل 

جانــب تنظيــم أنشــطة الطباعــة ثاثيــة 
البحــوث  وإجــراء  الدولــة،  يف  األبعــاد 
االســراتيجية،  للمكونــات  والتطويــر 
وتســهيل وترسيــع النمــو يف هــذا القطــاع.

ذراع  الصناعــي،  تــوازن  مجمــع  وأعلــن 
التطويــر الصناعــي ملجلــس التــوازن، إنتــاج 
والــذي  »كنانــة«  ذخــرة  صنــدوق  أول 
ــارات  ــة اإلم ــل دول ــل داخ ــيصنع بالكام س
ــادة  ــة إلع ــع وقابل ــة الصن ــواد محلي ــن م م

ــل. ــكل كام ــر بش التدوي
كــا  أعلــن صنــدوق تنميــة القطاعــات 
االســتثاري  الــذراع  االســراتيجية، 
التــوازن، عــن توفــره لتمويــل  ملجلــس 
مــن  دوالر  مايــني   3 بقيمــة  اســتثاري 
خــال برنامجــه للتمويــل املخاطــر لصالــح 
ماميــان ايروســبيس )رشكــة جيــت بــاك 
للطــران( األمريكيــة والرائــدة يف تصنيــع 
دون  مــن   )Speeder( ســبيدر  طائــرة 
ــزدوج.  ــتخدام امل ــرة ذات االس ــار املبتك طي
اختبــارات  ملواصلــة  االســتثار  ويهــدف 

العتادهــا.  متهيــداً  الطائــرة 

صندوق تنمية القطاعات االستراتيجية 
يستثمر في »مايمان للطيران« األمريكية
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تعرض شركة »ريثيون تكنولوجيز« 
نظام أسلحتها الليزرية عالية 

الطاقة لمواجهة طائرات الدرونز 
المسيرة المعادية في وقت تشكل 

فيه األنظمة الجوية غير المأهولة 
والمسلحة وذاتية القيادة 

والمتاحة بسهولة، والتي يتم 
إنتاجها بكميات ضخمة، تهديدًا 

متزايدًا في جميع أنحاء العالم.

وقــال جــوش تشــارتييه، املســؤول عــن قســم 
املتطلبــات والقــدرات الخــاص بأنظمــة الليــزر 
عاليــة الطاقــة يف رشكــة »ريثيــون تكنولوجيز«: 
»عــى مدى الســنوات القليلــة املاضية، شــهدنا 
ــدون  ــرة ب ــرات صغ ــتخدام طائ ــداً يف اس تزاي
طيــار معاديــة غــر متطــورة متثــل تهديــداً 
كبــراً للمرافــق الحيويــة. ومــن الواضــح أن 
التهديــد حقيقــي حيــث أصبحــت أنظمــة 
ــس  ــتخدامات مت ــددة االس ــة متع ــزر طبق اللي
إليهــا الحاجــة للحايــة مــن مجموعــة واســعة 
مــن التهديــدات؛ مبــا يف ذلــك الطائــرات بــدون 
وقذائــف  واملدفعيــة،  والصواريــخ،  طيــار، 

ــاون«. اله
وقــال لـــ»درع الوطــن«: »تلتــزم رشكــة ريثيون 
ــة  ــة الطاق ــة عالي ــا الليزري مــن خــال أنظمته
توفــر قــدرات واســعة للدفــاع ضــد هــذه 
األنــواع مــن الطائــرات بــدون طيار واكتشــافها 

ــات ضخمــة«. ــد نفق دون تكب
وأضــاف: »توفــر هــذه األنظمــة قــدرة فعالــة 
ــد  ــار لق ــدون طي ــرات ب ــة الطائ ــى مواجه ع
ــدد  ــة املســتخدمة يف ع ــا الحالي ــا تقنيتن وظفن
مــن منصــات الطائــرات، وقمنــا بتحســينها 
املتطــورة  التهديــدات  ملواجهــة  وتطويرهــا 
ومــا فعلنــاه هــو عكــس نظامنــا الحــايل رأســاً 
عــى عقــب، وبــدالً مــن النظــر إىل األرض مــن 
طائــرة متحركــة، أصبــح لدينــا اآلن منصــة 
ــة  ــتهداف وهزمي ــع واس ــاف وتتب ــة الكتش ثابت

ــار«. ــدون طي ــرات ب ــدات الطائ تهدي

وتــأيت أنظمــة الليــزر عاليــة الطاقــة التــي 
ــة،  ــة مختلف ــتويات طاق ــة مبس ــا الرك تنتجه
ويتــم نرهــا مــن قبــل الجيــش األمريــي 
والقــوات الجويــة األمريكيــة عــرب العــامل. لــدى 
النظــام أكــر مــن 25000 ســاعة تشــغيل، 
وأكــر مــن 400 إصابــة هــدف، مــع موثوقيــة 
مؤكــدة وجاهزيــة لإلنتــاج. ويتطلــب نــر 

النظــام أيضــاً تدريبــاً أدىن للمشــغلني.
ويعتــرب نظــام الليــزر عــايل الطاقــة خيــاراً فعاالً 
ــة  ــة البني ــاً لحاي ــة وعملي ــث التكلف ــن حي م
التحتيــة العســكرية والحيويــة، والتغلــب عــى 

ــدات برسعــة وبفضــل معــدل التكلفــة  التهدي
ــزر  ــة اللي ــر أنظم ــة، توف ــكل طلق املنخفــض ل
عــدداً ال نهائيــاً تقريبــاً مــن الطلقــات، والحــد 
ــة يف  ــتية، والدق ــات اللوجس ــن الخدم األدىن م
التصويــب، وأرضاراً جانبيــة منخفضــة للغايــة، 
مبــا يجعلهــا بديــاً فعــاالً مــن حيــث التكلفــة 

للذخائــر التقليديــة. 
Ray- )متتلــك رشكــة “ريثيــون تكنولوجيــز” 

لتصديــر  تراخيــص   )theon Technologies
أنــواع متعــددة مــن أســلحة الليــزر عاليــة 

ــامل. ــول الع ــا ح ــة به ــة الخاص الطاق

»ريثيون تكنولوجيز«
حل فعال لمواجهة الطائرات المسيرة المعادية

أنظمة ليزر عالية

جوش تشارتييه
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 Rostec تعرض الشركة الروسية
المملوكة للدولة أكثر من 150 

سالحًا روسيًا جديدًا في معرض 
أيدكس 2023. 

وقــال ســرجي تشــيمزوف مديــر عــام الركــة: 
ــات  ــام عين ــذا الع ــة Rostec ه ــرض رشك »تع
ــلحة  ــك األس ــا يف ذل ــلحة، مب ــن أحــدث األس م
ــة واألســلحة الصغــرة واملدرعــات  ــة الدق عالي
ــم  ــد ت ــات، وق ــة واملروحي ــرات الحربي والطائ
اختبــار الجــزء األكــرب مــن املنتجــات املعروضــة 
ــة أو اســتخدامها  ــال حقيقي إمــا يف ظــروف قت
ــلحة  ــح األس ــا مين ــو م ــا، وه ــة حالي يف املنطق

ــزة تنافســية عــى منافســيها«. الروســية مي
داخــل  املروعــات  كافــة  »تركــز  وتابــع: 
الركــة التــي تديرهــا الدولــة حاليًــا عــى 
الجهــود املبذولــة لتلبيــة الطلبــات العســكرية 
للدولــة، مــع الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الــركاء 
ــا. وأضــاف أن معــرض آيدكــس  ــب أيًض األجان
ــركاء  ــع ال ــاون م ــية للتع ــة رئيس ــل منص ميث
ــني، ليــس يف منطقــة الــرق األوســط  املحتمل

ــا. ــرى أيًض ــق األخ ــل ويف املناط ــب، ب فحس
مــن  الــرويس  الجنــاح  زوار  وســيتمكن 
مشــاهدة املنتجــات التــي تنتجهــا رشكات مثــل 
 High Precision و   Rosoboronexport
Russian Helicop- و   Shvabe و   Systems
Kal- باإلضافــة إىل ، Ruselectronics و ters

 .Uralvagonzavod و   ashnikov Concern
ــل  ــوذج كام ــن 200 من ــر م ــرض أك ــيتم ع وس
ــكري. ــاد العس ــرة والعت ــلحة والذخ ــن األس م
ــة  ــام رشك ــر ع ــف، مدي ــال الكســندر ميخي وق
الــرق  دول  »إن   :  Rosoboronexport
التقليديــني  روســيا  رشكاء  تعتــرب  األوســط 
ــا عــى تنفيــذ  واملهمــني، وتعكــف رشكــة حالي
عــدد كبــر مــن مشــاريع التعــاون العســكري 

التقنــي يف املنطقــة”. 
وتابــع: »نعكــف حاليــا عــى إعــداد املقرحــات 
الخاصــة بأشــكال الراكــة التــي ميكــن أن 
الــرق  دول  عــى  مبــارشة  بفائــدة  تعــود 
األوســط – تلــك املشــاريع التــي تتعلق بشــكل 

أســايس بنقــل التكنولوجيــا، والبحــث والتطوير 
ــج األوفســت«. ــق برام املشــرك، وتطبي

 Rosoboronexport رشكــة  »إن  وأضــاف: 
ــم  ــة بالتصمي ــارات املتعلق ــا الخي ــدرس حالي ت
ــة  ــورة عالي ــات متط ــع منتج ــرك وتصني املش
التقنيــة، مبــا يف ذلــك مقاتلــة مــن الجيــل 
ــة  ــرات التكتيكي ــى الطائ ــد ع ــس تعتم الخام
وإنتــاج  ولتطويــر   ،Checkmate الخفيفــة 
أنظمــة دفــاع جــوي ومعــدات ســاح البحريــة 

وأســلحة للجيــش.
أمــام  األســلحة  محطــات  عــرض  وســيتم 
الــزوار لتجهيــز املركبــات املدرعــة املختلفــة، 
ــة  ــي ملحط ــم الطبيع ــوذج بالحج ــيا من الس
ــددة  ــد AU-220M  املتع ــن بُع ــلحة ع األس

ــة إىل  ــم. باإلضاف ــار 57 مل ــن عي ــراض م األغ
ذلــك، ســيتمكن الــزوار مــن مشــاهدة دبابــة 
القتــال الرئيــي T-90MS والدبابــة الربمائيــة 
قــاذف  ونظــام   ،Sprut-SDM1 الخفيفــة 
اللهــب الثقيــل TOS-1A، واملركبــة القتاليــة 
لدعــم الدبابــة BMPT، واملركبــة القتاليــة 
للمشــاة BMP-3، مبــا يف ذلــك نســخة مجهزة 
مــع محطــة أســلحة جديــدة عــن بُعــد، 
باإلضافــة   ،BT-3F مدرعــة  أفــراد  وناقلــة 
explo- ةإىل أنظمــة دروع تفاعليــة متفجــر

 sive reactive armour )ERA( systems
ــا يف  ــات وجوده ــم املركب ــت معظ ــد أثبت وق
ــات  ــم اختبارهــا بنجــاح يف عملي املنطقــة وت

ــة. ــة فعلي قتالي

روسيا تعرض 150 سالحًا جديدًا
أحدث أسلحتها القتالية
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أعلنت شركة أوشكوش للدفاع، 
المزود الرائد للمركبات التكتيكية 

للجيش األمريكي والحكومات 
المتحالفة معه في جميع أنحاء 
العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم 

مع شركة الزاهد للتراكتورات 
والمعدات الثقيلة.

ــة ســتقوم رشكــة أوشــكوش  ومبوجــب االتفاقي
للدفــاع ورشكــة الزاهــد للراكتــورات بتأســيس 
ــوات املســلحة الســعودية  ــد الق ــة لتزوي رشاك
بالخــربة واملــوارد ذات الصلــة لدعــم خدمــات 
للمركبــات  الشــامل  واإلصــاح  الصيانــة 
التكتيكيــة املتواجــدة حاليــا واملســتقبلية يف 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك
الزاهــد  رشكــة  مــن  بــرم  نــارص  وأفــاد 
ــتدعم بشــكل  ــة س ــأن االتفاقي ــورات، ب للراكت

توطــني  خــال  مــن   2030 رؤيــة  مبــارش 
ــاع  ــوزارة الدف ــاح ل ــة واإلص ــات الصيان خدم
مجموعــة  نهــج  بــإن  موضحــاً  الســعودية، 
رشكات الزاهــد يتمثــل يف الركيــز عــى العمــاء 
وهــي القــوة الدافعــة لنمــو الركــة منــذ 
ــز. ــدؤوب لتحقيــق التمي تأسيســها وســعيها ال
أوشــكوش  رشكــة  مــن  الزار  جــون  وقــال 

ــاه  ــا تج ــل التزامه ــة تواص ــاع: »إن الرك للدف
اململكــة العربيــة الســعودية وتفخــر براكتهــا 
مــع رشكــة الزاهــد للراكتــورات ذات الســمعة 
العريقــة، معربــاً عــن تطلــع الركــة إىل تعزيــز 
الســعودية  تزويــد  عــرب  نجاحاتهــا  مســرة 
ــب  ــة املســتوى، بجان ــة عاملي ــات تكتيكي مبركب
خدمــات صيانتهــا وتدريــب العاملــني عليهــا«.

»أوشكوش«
للدفاع توقع مذكرة تفاهم مع »الزاهد للتراكتورات«

ــة  ــا الكامل ــة VITEC مجموعته ــرض رشك تع
ــة يف  إدارة  ــات  )FMV( املتخصص ــن تقني م
الفيديــو   عــرب  املشــفرة  البيانــات  ونقــل 

للقطــاع العســكري واألمنــي.
ومتتلــك الرشكــة نحــو 13 مكتبــاً ترويجيــاً 
لخدماتهــا حــول العــامل منهــا مكتــب يف إمــارة 
األوســط  الــرشق  ملنطقــة  واملخصــص  ديب 
ــاص يف  ــا الخ ــأت VITEC مكتبه ــث أنش حي
ــع  ــة، م ــل للمنطق ــة أفض ــم خدم ديب لتقدي
ــر  ــق متخصــص يغطــي املبيعــات وتطوي فري
األعــال وخدمــات مــا قبــل البيــع ومــا بعــد 
البيــع لخدمــة العمــاء الحاليــن واملتوقعــن.

وقــال نيكــوالس بونــس، نائــب رئيــس قســم 
تطويــر األعــال يف الــرشق األوســط يف رشكــة 

معــرض  يف  للتواجــد  »ســعداء   :VITEC
آيدكــس الــذي ميثــل فرصــة كبــرة للمصنعــن 
للتكنولوجيــا لعــرض خدماتهــم  واملنتجــن 
كــا أننــا متحمســون مــن خــال تواجــد 
مكتبنــا يف ديب لزيــادة عروضنــا يف الــرشق 

األوســط«.
ــرة،  ــتثاراتنا األخ ــال اس ــن خ ــاف: »م وأض
نحــن يف وضــع جيــد لتقديــم خدمــة متميــزة 
وحلولنــا الدفاعيــة حيــث تقــدم منتجاتنــا 
جــودة البنــاء الازمــة املطلوبــة لهــذا الســوق 
املتطلــب، مقرنــة بزمــن انتقــال منخفــض 
ــارش  ــغيل املب ــات التش ــن تدفق ــة لتمك للغاي
ــم دمجهــا برسعــة يف التصــور  ــو ليت والفيدي
املؤثــر والثاقــب، مضيفــاً إن آيدكــس يعــد 

منصــة مثاليــة لنــا للبنــاء عــى عملنــا يف 
املنطقــة ملقابلــة رشكاء جــدد وحاليــن، ونحــن 

ــل«. ــدى الطوي ــى امل ــو ع ــون بالنم ملتزم
وبصفتهــا العًبــا رئيســًيا يف مجال االســتخبارات 
واملراقبــة واالســتحواذ واالســتطاع تــم تصميم 
يف  للوقــوف   VITEC منتجــات  مجموعــة 
وجــه الطبيعــة املهمــة للعمليــات العســكرية 
 MGW تصميــم  تــم  حيــث  والحكوميــة، 
Pico + TOUGH لتوفــر فيديــو تكتيــي 
مبــارش ملراكــز القيــادة مــن الطائــرات بــدون 
طيــار أو الطائــرات االعتياديــة حيــث يتغلــب 
MGW Pico + TOUGH عــى أي قيــود 
ــرددي للشــبكة لضــان أفضــل  يف النطــاق ال
جــودة للفيديــو عنــد معــدل بــث منخفــض. 

FMV تستعرض تقنيات مجموعة VITEC
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 استطاعت شركة
Yugoimport-SDPR خالل 

السنوات األخيرة التعامل مع 
مشاريع التطوير لمنتجاتها وفق 

احتياجات السوق وسعت أيضًا 
إلى تقديم ابتكارات من خالل 
تقنيات وحلول برمجية جديدة 

إلدارة وتحسين أنشطتها التجارية.

وبفضــل اســتثار املزيــد مــن الجهــود واملــوارد 
يف مزيــد مــن التطويــر، أثبتــت الركــة عزمهــا، 
التقليديــني  بعمائهــا  التمســك  عــى  ليــس 
واألســواق التــي فــازت بهــا يف الســنوات القليلــة 
ــق  ــراق املناط ــى اخ ــا ع ــن أيض ــة، ولك املاضي
الجديــدة التــي مل تتواجــد فيهــا مــن قبــل، 
وهــو مــا يعتــربه خــرباء التســلح إنجــازا حقيقيــا 
يُحســب للركــة بالنظــر إىل حداثــة دخولهــا إىل 

ــة. ــاح العاملي ــواق الس أس
وركــزت رشكــة Yugoimport-SDPR جهودهــا 
عــى التطويــر واإلنتــاج املتسلســل ملنتجــات 
ــايس  ــكل أس ــز بش ــع الركي ــدة، م ــة جدي دفاعي
واملدفعيــة  املتطــورة  القتــال  أنظمــة  عــى 
الذاتيــة الدفــع وأنظمــة صواريــخ املدفعيــة، 
حيــث يُعتــرب معظــم هــذه املنتجــات الجديــدة 
ــوات  ــم الق ــن صمي ــزأ م ــزءا ال يتج ــل ج بالفع

املســلحة الربيــة.
ــة Lazanski ذات  ــاة القتالي ــة املش ــد مركب وتُع
الدفــع الثــاين مــع محطــة التســلح التــي ميكــن 
التحكــم فيهــا عــن بُعــد RCWS عيــار 57 ملــم 

هــي أكــر املركبــات املدرعــة الثقيلــة تطــوًرا 
 Yugoimport ــة ــا رشك ــي طورته ــة، والت وحداث
ــة  ــات الخدم ــج مكون ــث أدى دم SDPR –، حي
الشــاقة ذات املســتوى العاملــي واملــواد الخاصــة 
والتكنولوجيــا إىل تطويــر مركبــة قــادرة عــى 

ــار املنتجــني عــى مســتوى العــامل. منافســة كب
 وجــرى تصميــم محطــة األســلحة األوتوماتيكيــة 
ــة  ــات القتالي ــى املركب ــب ع AU-220M للركي
املدرعــة املســتقبلية وتحديــث املركبــات املنترة 
حاليًــا مــن أجــل زيــادة القــوة الناريــة لوحــدات 
اســتخدام  وميكــن  اآلليــة.  والبنــادق  املشــاة 
مهــام  إلنجــاز   AU-220M الرئيــي  الســاح 
املرونــة  تعزيــز  ثــم  ومــن  الجــوي،  الدفــاع 

القتاليــة للمركبــات القتاليــة املدرعــة، وهــي 
ــم  ــار يت ــدون طي ــة ب ــدة مدفعي ــة كوح مصمم

ــد. ــن بُع ــا ع ــم فيه التحك
 Lazar 3M وتــم تجهيــز مركبــة املشــاة القتاليــة
 32V01 ــد ــن بُع ــلح ع ــة تس بـــ RCWS محط
ــع  ــتباك م ــة لاش ــي مصمم ــم، وه ــار 30 مل عي
ــة(،  ــا فردي ــدون دروًع ــن يرت ــراد العــدو )الذي أف
ومعــدات النــران واملعــدات غــر املدرعــة / 
املدرعــة الخفيفــة، وإجــراء عمليــات االســتطاع 

ــة. ــة البيئ ــداف، ومراقب ــز األه ومتيي
ويُعــد املدفــع Nora B-52 M21 أحدث نســخة 
ــار 155  ــع عي ــة الدف ــة ذاتي ــاح املدفعي ــن س م
 ،Yugoimport-SDPR ــة ــاج رشك ــن إنت ــم م مل
وتــم تجهيــز مدفــع الهــاون الــذايت الدفــع عيــار 
ــي  ــم / 52 كال، الت ــذخرة 155 مل ــم بـ 155 مل
تغطــي مســافة تصــل إىل 41 كــم مــع مقذوفــات 
 .10 للمنطقــة  دافعــة  وشــحنة   ERFB / BB
ويوفــر الدعــم النــاري بنــران مكثفــة ومفاجئــة 
ــة  ــة تكتيكي ــداف ذات أهمي ــى أه ــة ع ورسيع
وتشــغيلية واســراتيجية عــى مســافات طويلــة، 
حيــث يبلــغ الحــد األقــى ملعــدل إطــاق النــار 
4 طلقــات يف الدقيقــة ويتــم تثبيتــه عــى هيــكل 
ــاين  ــع مث ــة ذات دف ــل مركب ــذي يحم MAN ال
تبلــغ رسعتهــا القصــوى عــى الطريــق 95 كــم / 

ســاعة ملســافة الطريــق 650 كــم.

Yugoimport – SDPR
ابتكارات حديثة بسالح »المشاة«
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استعرضت شركة Saab العديد من 
أحدث قدراتها في توفير الحماية 

الذاتية المثبتة لألنظمة المحمولة 
جوًا خالل مشاركتها في معرض 

آيدكس في أبوظبي.

التســويق  مديــر  كوبانــد  جافــن  وقــال 
»ســلطت  »ســاب«:  رشكــة  يف  والتطويــر 
 LEDS و IDAS ــول ــة الضــوء عــى حل الرك
التــي ميكــن أن تســاعد يف إعــداد القــوات 
بيئــات  يف  تحديًــا  املهــام  ألكــر  املســلحة 
ــا، حيــث تعــد مجموعــة  التهديــد األكــر تطلبً
مــن   )IDAS( املتكاملــة  الدفاعيــة  األدوات 
Saab مجموعــة حايــة ذاتيــة مثبتــة لألنظمــة 
ــتجابة  ــا االس ــمل فوائده ــواً وتش ــة ج املحمول

املتعــددة. للتهديــدات  الفوريــة 

الدفاعيــة  األدوات  مجموعــة  تعــد  كــا 
ــة  ــة ذاتي ــة حاي ــة )IDAS(  مجموع املتكامل
مثبتــة مــن طــرف إىل طــرف ومتعــدد األطياف 
للحــرب اإللكرونية مــن أجل املنصــات الدوارة 
والثابتــة األجنحــة، كــا تســمح للمســتخدمني 
ــايئ  ــوري والتلق ــتغناء الف ــن االس ــتفادة م االس
عــن اإلجــراءات املضــادة وكذلــك التحذيــر 
ــر  ــم األم ــدات للطاق ــوري والوعــي بالتهدي الف
الــذي يعتــرب رضوريــاً ألن البقــاء يعتمــد عــى 

ــادة.  ــر املض ــع التداب ــدة م ــكات العقي تكتي
 IDAS لنظــام  ميكــن  ذلــك،  عــى  عــاوة 
املختلفــة  التهديــدات  أنــواع  اكتشــاف 
ــى  ــز ع ــع الركي ــال م ــكل فع ــا بش ومواجهته

املطروحــة. املهــام 
تــم  فقــد   LEDS-50 MK2 نظــام  أمــا 
متصميمــه لتزويــد أطقــم العمــل بالوعــي 
الليــزر  باملوقــف املهــم للغايــة النبعاثــات 
للــدروع  املضــادة  بالتهديــدات  املرتبطــة 
وللســاح باالســتجابة الرسيعــة لإلجــراءات 
اللبنــة  النظــام  يشــكل  حيــث  املضــادة، 
األساســية ملصابيــح LED ويتألــف مــن وحــدة 
والعديــد   )ADC( النشــط  الدفــاع  تحكــم 

مــن أجهــزة استشــعار التحذيــر بالليــزر، كــا 
متكاملــة  تغطيــة   LEDS-50 نظــام  يوفــر 
بزاويــة 360 درجــة للمنصــة باســتخدام أربعــة 
مستشــعرات تحذيــر ليــزر LWS-310 مــع 

إمكانيــة منــع االنعــكاس.
كــا اســتعرضت رشكــة Saab  مزايــا نظــام 
Sirius، وهــي عائلــة مــن أنظمــة االستشــعار 
املبتكــرة واملتصلــة بالشــبكة القامئــة عــى 
بنيــة مشــركة مــع حافــة خاصــة باملجــال، 
حيــث يوفــر النظــام قــدرة تآزريــة كاملــة 
لاســتخبارات واملراقبــة واالســتطاع خــارج 

نطــاق أجهــزة االستشــعار الفرديــة.
Sir-  ويتألــف نظــام االستشــعار الســلبي مــن
استشــعار  أجهــزة  مــن   ius Intelligence
متقدمــة وقــدرات أساســية مطلوبــة للحصــول 
ــارات  ــن اإلش ــتخباراتية ع ــات اس ــى معلوم ع
الحرجــة وإدارتهــا مــن أجــل األمــن القومــي، 
كــا يــزود هــذا النظــام القــوات املســلحة 
وأجهــزة االســتخبارات يف جميــع أنحــاء العــامل 
بالقــوة الصامتــة املطلوبــة لتحويــل اإلشــارات 
غــر  تظــل  بينــا  معروفــة  إشــارات  إىل 

مكتشــفة.

Saab
حماية ذاتية لألنظمة المحمولة جوًا
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أكدت شركة MBDA  على هامش 
مشاركتها في معرض »آيدكس« 

أن نظام الصواريخ والدفاع 
المتكامل الذي يتم إنتاجه في 

إطار مشروع Eurosam المشترك، 
سيتم تسليمه في عام 2025 

إلى فرنسا وإيطاليا، كأول دولتين 
تتحصالن على هذه التقنية 

المتطورة والمفيدة من نوعها.

وأوضحــت إيفــا بروكســمر، املديــر اإلداري، 
ســاهم  قــد     Eurosam مــروع بــأن 
بشــكل كبــر يف ترســيخ مكانــة الركــة عى 
خريطــة الصناعــات العســكرية، مضيفــة 
ــأيت مــع تحســينات مهمــة  ــأن املــروع ي ب
ــرادار،  ــن ال ــد م ــل الجدي ــك الجي ــا يف ذل مب

ــورة. ــة مط ــات عمودي وقاذف
 وتــم تأســيس مــروع  Eurosam ألول مــرة 
يف عــام 1998 كراكــة تجمــع كل من فرنســية 
إيطاليــة إلنتــاج عائلــة مــن أنظمــة الدفــاع، و 
يف عــام 1996 ، انضمــت اململكــة املتحــدة 
أيًضــا إىل الربنامــج، “SAMP / T NGوهــو 
جيــل جديــد مــن أنظمــة الصواريــخ األرضيــة 
ويلبــي احتياجــات العــامل املتغــر الــذي يخــدم 

ــة االحتياجــات الدفاعي
وميتلــك مــروع Eurosam ، القــدرة العاليــة 

عــى تغيــر قواعــد اللعبــة يف ضــان الســيادة 
الجويــة وكذلــك حايــة القــوات املســلحة 
واملواقــع املدنيــة والعســكرية الحساســة ضــد 
 ، واملســتقبلية  الحاليــة  التهديــدات  جميــع 
ســواء كانــت هــي صــاروخ كــروز أو صــاروخ 

ــا. ــار وغره ــدون طي ــرات ب ــتي ، وطائ باليس
وميتلــك نظــام  SAMP / T NG مميــزات 
ــا يصــل إىل 48  ــى إطــاق م ــادراً ع ــه ق تجعل

 GF وميتلــك رادار Aster ــا مــن طــراز صاروًخ
300 أو KGM HP متعــدد الوظائــف.

 ويحتــوي الــرادار عى تقنيــة GaN التي متكنه 
مــن الكشــف بدقــة عاليــة عــن التحديــات يف 
مختلــف التضاريــس والعوامــل املناخيــة، كــا 
ــع االجســام  ــدرة عــى كشــف جمي ــز بق يتمي
الجويــة ملســافة 350 كيلومــرًا، فضــاً عــن 

ــدرة تعقــب تصــل إىل 1000 هــدف. ق

Eurosam
نظام صواريخ ودفاع المتكامل

إيفا 
بروكسمر
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أكد عيسى بطي الشامسي 
المدير العام لشركة الياه سات 

للحلول الحكومية في شركة الياه 
لالتصاالت الفضائية، أنه سيتم 

إطالق الجيل الجديد من أقمار 
الثريا عبر إطالق القمر االصطناعي 
»الثريًا 4« خالل العام المقبل 2024 

على أن يدخل حيز التشغيل خالل 
العام 2025.

ــاً  ــك حالي ــة متل ــأن الرك وأوضــح الشــامي ب
5 أقــار صناعيــة هــي: »اليــاه 1« )الــذي تــم 
إطاقــه عــام 2011(، و»اليــاه 2« )عــام 2012(، 
و»اليــاه 3« )عــام 2018(، و»ثريــا2-« )عــام 
2003(، و»ثريــا3-« )عــام 2008(، وقــد انضــم 
آخــر قمريــن صناعيــني ملجموعــة األقــار 
ــام 2018،  ــة ع ــا الرك ــي متلكه ــة الت الصناعي
بعــد اســتحواذ »اليــاه ســات«عى مشــغل 
ــة  ــة؛ رشك ــة املتنقل ــار الصناعي ــات األق خدم
ــاً  ــل حالي ــة إىل العم ــاالت، إضاف ــا لاتص الري
عــى إنتــاج  قمــر صناعــي ســادس هــو »الريــا 

.»4
وتغطــي أقــار الركــة اليــوم أكــر مــن 80% 
مــن ســكان العــامل، حيــث توفــر لهــم خدمــات 
ــث  ــت، والب ــمل اإلنرن ــية تش ــاالت رئيس اتص
الفضــايئ، وربــط الشــبكات، وحلــول االتصاالت 
املتنقلــة، كــا توفــر الركــة مجموعــة واســعة 
ــة C و  ــات الرددي ــى النطاق ــول ع ــن الحل م
Kuو Ka و Lللمنصــات األرضيــة والبحريــة 
األفــراد  مــن  لعمائهــا  وذلــك  والجويــة، 

ــركات.  ــة وال ــات الحكومي والجه

ــة  ــاالت الفضائي ــاه لاتص ــة الي ــت رشك وتأسس
اليــوم  وتعــد   ،2007 عــام  ســات«  »اليــاه 
ــرز عــرة مشــغلني لخدمــات  واحــدة مــن أب
األقــار الصناعيــة يف العــامل، حيــث تقــدم 
ــة  ــة املتكامل ــول اتصــاالت األقــار الصناعي حل
يف جميــع أنحــاء الــرق األوســط وأوروبــا 
وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة وآســيا وأســراليا، 
ــز  ــاهمة يف تعزي ــة املس ــتهدف الرك ــا تس ك

للبــث  رائــد  كمركــز  أبوظبــي  مكانــة 
رؤيــة  مــع  متاشــياً  الفضائيــة،  واالتصــاالت 

.2030 االقتصاديــة  أبوظبــي 
ــم  ــرة تفاه ــع مذك ــامي إىل توقي ــت الش ولف
ــبيس  ــال إيروس ــرك )جلوب ــة جال-أم ــع رشك م
املتقــدم  العســكري  املركــز   - لوجســتيكس 
ــد  ــزود الرائ ــرة(، امل ــاح والَعم ــة واإلص للصيان
رشكــة  مــع  املتكاملــة،  الطــران  لخدمــات 
اليــاه لاتصــاالت الفضائيــة بهــدف توســيع 

ــرة  ــة املتوف محفظــة خدمــات األنظمــة الجوي
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والســوق 

اإلقليميــة.
مــن  كل  ستســتفيد  االتفاقيــة،  ومبوجــب 
»جال-أمــرك« و»اليــاه ســات« مــن أوجــه 
ــات  ــي املنتج ــرب محفظت ــة ع ــاون املحتمل التع
والخدمــات لــدى الركتــني بهــدف تقديــم 
شــاملة  دعــم  وخدمــات  هندســية  حلــول 
للعمــاء يف اإلمــارات، يف خطــوة تســهم بتوفــر 
ــران. ــة الط ــاع أنظم ــة لقط ــات متكامل خدم

املشــركة،  القــدرات  تســخر  خــال  ومــن 
ســتوفر »جال-أمــرك« و»اليــاه ســات«” حلــوالً 
ــاء  ــع بن ــاءة م ــر كف ــة وأك ــات متكامل وخدم
ــة يف  ــات الجوي ــة املنص ــة لخدم ــدرات قوي ق
اإلمــارات، كــا ســتتيح االتفاقيــة لركــة جــال-

ــات يف  ــاه س ــربة الي ــن خ ــتفادة م ــرك االس أم
مجــال تكامــل أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت عــرب املنصــات الجويــة خــارج 
التطبيقــات  إىل  باإلضافــة  الرؤيــة،  مجــال 

ــة. ــار الصناعي ــى األق ــة ع ــرى القامئ األخ

من »الياه سات«
»الثريًا 4« جيل جديد العام المقبل

عيىس الشامي
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قــال بســام النافــع مديــر مبيعــات رشكــة كبــار 
الشــخصيات الصناعيــة للتصفيــح: »إن الركــة 
تعتــرب مــن الــركات الرائــدة واملتميــزة يف 
مجــال تصفيــح الســيارات ويعــود ذلــك لخــربة 
الحايــة  انظمــة  يف  ومنفــردة  اختصاصيــة 
ومتطلبــات التصفيــح االحرافيــة، مــا يجعلهــا 
الريــك االمثــل ألعــال التصفيــح يف املجالــني 

املــدين والعســكري .
ــة تعــرض خــال املعــرض  ــأن الرك وأوضــح ب
مــن  انتاجاتهــا  أحــدث  مــن  مجموعــة 
املركبــات املصفحــة املصنعــة خصيصــاً لحايــة 
كبــار الشــخصيات واملســؤولني، مــن بينهــا 
ــة  ــكاليد 2022« املصفح ــاك اس ــة »كادي مركب
بالكامــل، والتــي تــراوح قيمتهــا مــا بــني 250 

إىل 300 ألــف دوالر أمريــي.
وبــني بســام النافــع، أن املركبــة تــم تزويدهــا 
مجــال  يف  املســتخدمة  التقنيــات  بأحــدث 
قــدرة  ورفــع  واملركبــات،  األفــراد  حايــة 
تصفيحهــا إىل مســتوى b6، مــا حــول املركبــة 
إىل أيقونــة يف عــامل الســيارات املصفحــة، كونهــا 
قــادرة عــى حايــة ركابهــا مــن جميــع أنــواع 
التفجريــة  العمليــات  وتتحمــل  الطلقــات، 

املرتكبــة مــن خــال عبــوات ناســفة تصــل 
القنابــل  أو  جــرام  كيلــو  نصــف  إىل  زنتهــا 

اليدويــة.
ونــوه بــأن الركــة تتميــز، بإمكانيــة اســتثنائية 
لتصفيــح عــدد كبــر مــن الســيارات املختلفــة 
اضافــات  ادخــال  امكانيــة  اىل  باإلضافــة 
متخصصــة حســب طلــب العمــاء اىل جانــب 
حديــد التصفيــح الخــاص والزجــاج املتخصــص 
تقــوم الركــة بتوفــر اضافــات نوعيــة تشــمل 
واالنظمــة  التعليــق  وانظمــة  اإلطــارات، 

الكهربائيــة وامليكانيكيــة وانظمــة املكابــح.
وشــدد عــى أن الركــة تؤمــن بــأن رس نجــاح 
ــث  ــم والبح ــر الدائ ــن بالتطوي ــل يكم أي عم
عــن مــواد خــام جديــدة وتقنيــات اكــر حداثه 
ــم  ــة لتقدي ــام الرك ــة ام ــح الفرص ــي تتي والت
مجموعــة اوســع مــن الخــرات و الحلــول 
احتياجاتــه  تلبــي  والتــي  للعميــل  االمنيــة 

ــاءة. ــة وكف ــر فعالي ــكل اك بش
كبــار  رشكــة  متيــز  التــي  املميــزات  ومــن 
بالتفاصيــل  الكبــر  اهتامهــا  الشــخصيات 
الدقيقــة وبالشــكل العــام للســيارة، وبينــا 
ــراً إال أن  ــا كب ــال الشــكل الخارجــي اهتام ين
هنــاك اهتامــا بالتفاصيــل الداخليــة املخفيــة 
و جودتهــا ال يقــل عــن الشــكل الخارجــي.

يف  الجــودة  ضــان  نظــام  تفعيــل  وتــم 
ــاج مــن بدايــة عمليــة  ــع مراحــل االنت جمي
رشاء  مــن  ابتــداء   ، نهايتهــا  اىل  التصفيــح 
الفــوالذ البالســتي والزجــاج، ومراقبــة تقنيــات 
ــا  ــتي، و ايض ــوالذ البالس ــة بالف ــام الخاص اللح
مراقبــة تصنيــع مصائــد الرصــاص، وغرهــا مــن 
التفاصيــل التــي متثــل عامــاً مهــاً يف ســامة 

الســيارة. ركاب 

»كاديالك اسكاليد 2022«
مركبة مصفحة لحماية كبار الشخصيات

قيمتها تصل إلى 300 ألف دوالر أمريكي

سر نجاح أي 
عمل بالتطوير 
الدائم والبحث 

عن تقنيات اكثر 
حداثه
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ــني  ــن 6 باحث ــون م ــاريت مك ــق إم ــن فري متك
مــن إيجــاد تقنيــة جديــدة تعتمــد عــى حلول 
وخورزميــات الــذكاء االصطناعــي الكتشــاف 

ــرات. ــركات الطائ ــة يف مح ــام الغريب األجس
ــون  ــن يعمل ــون الســتة الذي ويعــرض الباحث
األمنيــة  والحلــول  االبتــكار  مركــز  لــدى 
التابــع لركــة لوكهيــد مارتــن خــال معــرض 
ــا  ــس( بعدم ــدويل )آيدك ــاع ال ــر الدف ومؤمت
طــوروا تقنيــة مشــابهة لفحــص أجســام 

الطائــرات.
وقالــت هالــة الزرقــاين، مديــرة مركــز االبتــكار 
لوكهيــد  لركــة  التابــع  األمنيــة  والحلــول 
مارتــن يف لقــاء مــع مجلــة »درع الوطــن«: »إن 
االبتــكار الــذي يســتخدم ذراع روبتيــة وكامــرا 
مدعومــة بتقنيــات الــذكاء االصطناعــي ميكنــه 
البحــث عــن حطــام األجســام الغريبــة داخــل 
محــركات الطائــرات حيــث يتــم رصــد أي 
خلــل يف املحــركات يف حــال حدوثــه إضافــة إىل 
ــركات  ــل مح ــة داخ ــام الغريب ــف األجس تصني

ــرات«. الطائ
وأفــادت بــأن حطــام األجســام الغريبــة يف 
املحــركات ميثــل تهديــداً خطــراً عــى الســامة 

الجويــة، مــا شــكل تحديــاً كبــراً أمــام فريــق 
ــم منــوذج أويل فعــال  العمــل مــن أجــل تقدي
لفحــص املحــرك مدعومــاً بتقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي، والــذي تــم بنــاؤه باالســتناد عــى 
الســليمة  االصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات 

ــة.  واملوثوق
ــني  ــني اإلماراتي ــاين إىل أن الباحث وأشــارت الزرق
ــني  ــكار بالتعــاون مــع مرف ــوا عــى االبت عمل
ــن يف  ــد مارت ــة لوكهي ومهندســني تابعــني لرك
ــم  ــم ت ــن ث ــة وم ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــل  ــي داخ ــذكاء االصطناع ــات ال ــة تقني برمج
مركــز االبتــكار والحلــول األمنيــة القائــم يف 

ــي. ــدر يف أبوظب ــة مص مدين

وبينــت أن االبتــكار القائــم عــى خوارزميــات 
ــهم  ــول أن يس ــن املأم ــي م ــذكاء االصطناع ال
بشــكل كبــر يف معالجــة التحديــات الحساســة 
ضمــن قطــاع الطــران والدفــاع مبجــرد تطويــره 
بشــكل أوســع مــا يــؤدي إىل توفــر كبــر 
يف الجهــد والوقــت والتكلفــة، ويســاهم يف 
تحســني عمليــات ضبــط الجــودة عــى املــدى 

ــل. الطوي
للغايــة  وفخــورون  »ســعداء  واختتمــت: 
ــرض  ــل يف مع ــذا الح ــرض ه ــى ع ــا ع بقدرتن
آيدكــس أمــام املختصــني والــزوار إذ يتمتــع 
لتحســني  كبــرة  بإمكانيــات  النظــام  هــذا 
عمليــات فحــص محــركات الطائــرات، كــا 
ــي  ــة الت ــكارات العلمي ــه يعــد أمنــوذج لابت أن
ميكــن للفريــق أن يعمــل عليهــا خــال الفــرة 

املقبلــة«.
ويتلقــى مئــات الطــاب اإلماراتيــني تدريبــات 
متخصصــة يف مركــز االبتــكار والحلــول األمنيــة 
الكثــر  يف  مارتــن  لوكهيــد  لركــة  التابــع 
الروبوتــات والــذكاء  املجــاالت ومنهــا  مــن 
االصطناعــي واألنظمــة املتصلــة بالشــبكات 

ومتاريــن النمذجــة واملحــاكاة وغرهــا.

إماراتيون
يبتكرون تقنية لمحركات الطائرات

تكتشف األجسام الغريبة فيها

االبتكار يعتمد 
على خوارزميات 

الذكاء 
االصطناعي

40

aljasoor.ae

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

Keep your troops moving forward with the Rabdan 8x8.

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

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

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

AL JASOOR Rabdan FP 02 Ad DAY 02&4.indd   1AL JASOOR Rabdan FP 02 Ad DAY 02&4.indd   1 15/02/2023   9:11 AM15/02/2023   9:11 AM



aljasoor.ae

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

Keep your troops moving forward with the Rabdan 8x8.

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

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

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

AL JASOOR Rabdan FP 02 Ad DAY 02&4.indd   1AL JASOOR Rabdan FP 02 Ad DAY 02&4.indd   1 15/02/2023   9:11 AM15/02/2023   9:11 AM







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

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

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

aljasoor.ae

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

Keep your troops moving forward with the Rabdan 8x8.

AL JASOOR Rabdan FP 01 Ad DAY 02&4.indd   1AL JASOOR Rabdan FP 01 Ad DAY 02&4.indd   1 15/02/2023   9:07 AM15/02/2023   9:07 AM


