
 بيان صحفي
 
 

 لمستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجيانعقاد أكبر مؤتمر 
 

لمناقشة المتطلبات والموضوعات الرئيسية بمؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة تجتمع الصناعة والقوات المسلحة 
 2016لعام  (JPF2)التصويب المشتركة 

  
 

تستقبل مدينة أبوظبي مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة : 2016إبريل  12 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 . 2016نوفمبر  16( في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعقد في JPF2التصويب المشتركة )

 
منصة الوفود، صرح السيد ماثيو كوكران؛ رئيس بوابة الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤتمر ول اإلطالق الرسمي معو

مستقبل االفتتاحي لمؤتمر ال"يناقش ، (DSMC)مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجلس تسويق خدمات الدفاع 
الحاجة المتزايدة لألسلحة دقيقة موضوعات هامة تضم  2016لعام  (JPF2)األسلحة دقيقة التصويب المشتركة 

قوية لدعم التوافقية بين دول مجلس التعاون  C2/ISRوالدقة، واالستثمار في شبكة  التصويب من حيث التوقيت
القدرة على الضرب طويل مناقشة من خالل المؤتمر ." سوف يتم أيًضا توافقية التحالف والحاجة للتعاونالخليجي، و

األرضية، متطلبات األسلحة المدى على األرض، تكامل األسلحة دقيقة التصويب الخاصة بالقوات الجوية والقوات 
مجلس تسويق خدمات  ندقيقة التصويب، ودفاع الصواريخ الجوية المتكامل، والتوافقية القتالية. وقد تم اإلعالن ع

الدفاع المستشار االستراتيجي للجنة المؤتمر وسوف يعمل على دعوة المتحدثين والوفود من القوات المسلحة التابعة 
 جي ومن جميع أنحاء العالم. لدول مجلس التعاون الخلي

 
من أجندته  جزءتساهم بعناصر رئيسية كدعم المؤتمر وتالراعي الرئيسي للمؤتمر هو شركة لوكهيد مارتن، وسوف 

ومهمته إللقاء الضوء والتركيز على هذا الموضوع الهام. سوف يعمل فريق المؤتمر من الشركاء مع الوفود 
في القطاعات العسكرية والحكومية والصناعية، من خالل المشاركة في  الحاضرة لمناقشة التحديات والنجاحات

الدروس المستفادة وفي المعرفة التي تلقي الضوء على التقدم والتطور الذي يشهده أصحاب المصالح المحليين، مع 
من القوات السماح للشركات والدول األجنبية بإحضار المتحدثين لمناقشة الموضوعات التي تطرحها وفود المؤتمر 

 المسلحة. 
 

في أبوظبي، اإلمارات العربية  2016لعام  (JPF2)مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة يعقد 
 . 2016نوفمبر  16المتحدة، في نادي ضباط القوات المسلحة في 

  
 -نهاية-

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤتمر اإللكتروني: 

http://www.jpf2firescon.com/ 

 لالتصال بخصوص البيان الصحفي 
 فيجويرا باربرا السيدة/ االسم:
 info@defenseservicesmarketingcouncil.com اإللكتروني: البريد

هو مؤسسة تسويقية  (DSMC)مجلس تسويق خدمات الدفاع |  (DSMC)مجلس تسويق خدمات الدفاع الشركة: 
 تعمل على زيادة نمو الشركات الدولية التي تعمل في مجاالت الدفاع والفضاء واألمن.
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