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 2016لعام  (JPF2)مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة ينامكس المضيف الرسمي لاتوازن د

 
اإلعالن عن أن توازن داينامكس هي  2016لعام  (JPF2)مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة يسر منظمو 

 .2016نوفمبر  16المضيف الرسمي للحدث. يعقد المؤتمر في أبوظبي في 
 

عن أن اإلعالن  (DSMC)مجلس تسويق خدمات الدفاع يسر : 2016إبريل  26 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 لمستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة شركة توازن داينامكس سوف تكون المضيف الرسمي للمؤتمر االفتتاحي

(JPF2)  المؤتمر األكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. وهو  ،2016لعام 

 

لرعاة الحدث والمشاركين به.  بصفتها المضيف الرسمي أساًسا قويًّايعطي هذا االهتمام المركزي من توازن داينامكس 

مستقبل األسلحة دقيقة التصويب بصفتها المضيف الرسمي للحدث يؤكد على أهمية مؤتمر  توازن داينامكسفمشاركة 

أيًضا وعلى وجه الخصوص الضوء يلقي للتعاون العسكري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و (JPF2)المشتركة 

 على الدور األساسي الذي تقوم به اإلمارات العربية المتحدة في تطوير تقنيات األسلحة دقيقة التصويب. 

 

عن مشاركة  ورئيسه التنفيذي (DSMC)ويقول السيد ماثيو كوكران؛ رئيس مجلس إدارة مجلس تسويق خدمات الدفاع 

مستقبل األسلحة دقيقة التصويب مؤتمر المضيف الرسمي لتوازن داينامكس نا أن تكون ، "يسرتوازن داينامكس في هذا الحدث

كون في مقدمة التطورات التقنية الجديدة إلى أن تكمؤسسة توازن داينامكس سعى تفي عامه االفتتاحي.  (JPF2) المشتركة

التي تدعم النتائج االستراتيجية األفضل لعمالئنا. تمثل مثل هذه المؤتمرات فرصة ال تقارن للمشاركة في المعرفة واإللهام 

 قوى وأكثر فّعالية ذات فائدة لنا جميعًا."للوصول إلى نتائج أ

 

الجوية  راألنظمة الموجهة للذخائتوازن داينامكس هي أول مؤسسة في الشرق األوسط تقوم بتطوير وتصنيع وتجميع وربط 

 التقليدية، وهي جزء من شركة اإلمارات للصناعات العسكرية )إيدك(. 

 

من سبعة أشهر، انبهر المنظمون بمستوى االهتمام الذي تلقاه الحدث من وعلى الرغم من أن تاريخ المؤتمر على بعد أكثر 

جميع أصحاب المصالح الرئيسيين في المنطقة من جميع أنحاء العالم لالمشاركين من قطاع الصناعة، مما يعكس رغبة قوية 

 لمناقشة الحاجة المتزايدة لألسلحة دقية التصويب. 

 

الجهات وقد تم دعوة المتحدثين والمشاركين من عشرات من الدول للمشاركة في المؤتمر، ممثلين لقطاع عريض من 

 العسكرية الشريكة، وقاعدة معرفة واسعة في تطوير نظم األسلحة دقيقة التصويب ونشرها واستخدامها. 

 

أخرى، تلقي الحاجة المتزايدة لالستجابة العسكرية الفعالة والهادفة للتهديدات الناشئة الضوء على أهمية التعاون عبر  ومرة

 جماعية لألمن. مداخل دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير 

 

يقدم المؤتمر ألصحاب  وإدراًكا بأهمية التعاون عالي المستوى في السياسات في التعامل مع التهديدات المشتركة،ومن هنا، 

المصالح الرئيسيين بالمنطقة الفرصة للتفكير في طرق للمزيد من التعاون المتقارب في تطوير ونشر تقنيات الدفاع الجديدة في 

 مجال األسلحة دقيقة التصويب. 

 



لمستقبل األسلحة دقيقة التصويب انعقاد أول مؤتمر  2016"سوف يشهد عام  ،بمناسبة هذا اإلعالن ويقول السيد ماثيو كوكران

خبرتها الواسعة في تطوير وتصنيع أنظمة األسلحة بتواجد شركة توازن داينامكس بصفتها المضيف الرسمي، وو. المشتركة

 ."لوفود دول مجلس التعاون الخليجيتضيف الكثير من القيمة قوية  يشكل شراكةالحديثة، سوف 

 

في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، في نادي  2016لعام  (JPF2)مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة يعقد 

 . 2016نوفمبر  16ضباط 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 تعمل على  (DSMC)مجلس تسويق خدمات الدفاع |  (DSMC)مجلس تسويق خدمات الدفاع الشركة: 
 زيادة نمو الشركات الدولية التي تعمل في مجاالت الدفاع والفضاء واألمن.
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