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النشرة اليومية

حامد بن زايد يزور معرض «يومكس »2016

قام سمو الشيخ حامد بن زايد ال نهيان بزيارة اىل فعاليات الدورة الثانية
ملع��رض ومؤمتر األنظم��ة غري املأهولة «يومك��س  »2016والدورة األوىل
من «معرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب» وذلك ضمن فعاليات «أس��بوع
أبوظبي للطريان والفضاء» الذي يقام تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ
محمد ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات

حجم الصفقات
يتجاوز 2.237
مليار درهم

املسلحة يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» .
وش��ملت الجولة ع��ددا من األجنح��ة والرشكات املحلي��ة والدولية التي
تش��ارك مبجموعة واس��عة من الصناعات والتقنيات الحديثة  ..واس��تمع
سموه لرشح حول استخداماتها يف املجالني العسكري واملدين واهم األفكار
والربامج واملبتكرات التي تقوم بتنفيذها الرشكات واملؤسسات املختلفة .

بل��غ حجم الصفق��ات التي ش��هدها معرضا
ومؤمت��ر األنظمة غري املأهول��ة “ يومكس “
واملحاكاة والتدريب  2016خالل يومني..أكرث
من  2.237مليار درهم.
وأعل��ن س��عادة العمي��د الركن طيار راش��د
محمد الشاميس رئيس اللجنة العليا املنظمة

ل��ـ” يومك��س  2016واملح��اكاة والتدري��ب
 2016ــ خ�لال مؤمتر صحفي عقده أمس ــ
توقيع القوات املسلحة ثالث صفقات بقيمة
تجاوزت املليار و  400مليون درهم يف اليوم
الثاين لفعاليات مع��رض ومؤمتر األنظمة غري
املأهولة «يومكس».

رئيس هيئة اإلمداد
يف حوار حصري لـ«درع الوطن»
أكد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق
صالح محمد البلويش رئيس هيئة
اإلمداد بالقوات املسلحة أن استقاللية
معرض «يومكس» ،وفصله عن أيدكس،
قرار صائب يخدم مسار االنظمة غري
املأهولة ،محلياً وعاملياً ،حيث مينح
فرصة استقطاب الرشاكات العاملية
املتخصصة يف هذا املجال.
(طالع ص)9

2,237

مليار درهم

 8مــارس 2016

رئيس األركان يلتقي عدد من كبار املسؤولني يف معرض يومكس

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس
أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف معرض األنظمة غري املأهولة
ومعرض ومؤمتر املح��اكاة والتدريب «يومكس  »2016كال عىل
ح��دة الفري��ق اللواء وون ج�ين أوه مدير ع��ام مكتب صناعة
الدفاع الكورية و اللواء عبدالحميد غريس رئيس دائرة التنظيم
واالم��داد ألركان الجيش الجزائري واللواء عبدالس�لام العثامين
مفتش سالح املدفعية للقوات امللكية املغربية.
وجرى خالل اللقاءين اس��تعراض عالقات التعاون املتميزة التي
تربط دولة اإلمارات العربية املتحدة وكل من كوريا والجزائر و
املغرب خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل
تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
وتبادل س��عادة رئيس االركان مع الضيفني وجهات النظر حول
ع��دد من القضاي��ا الراهنة يف املنطقة والتحديات املش�تركة يف
مجال الدفاع واألمن االقليمي إضافة إىل بحث التعاون يف مجال
الدفاعات العسكرية املشرتكة.

قائد القوات البحرية يبحث التعاون مع امللحق العسكري األوكراين
استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم
نارص س��امل محم��د املرشخ قائ��د القوات
البحري��ة مبكتب��ه يف مع��رض «يومك��س
 »2016العقيد سريجي روجيتسيك امللحق
العسكري يف سفارة أوكرانيا لدى الدولة.
ج��رى خ�لال اللق��اء اس��تعراض عالقات
التعاون خاصة ذات الصلة بشؤون القوات
البحرية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم
املصالح املشرتكة.
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رئيس هيئة االمداد يستقبل
مسؤوال عسكريا يف «يومكس»

قائد القوات الربية
يلتقي مسؤوال صينيا

اس��تقبل سعادة اللواء الركن طيار إس��حاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة
اإلم��داد مبكتبه يف مع��رض «يومكس  »2016س�يرجي غورولف رئيس لجنة
الدولة للش��ؤون العسكرية الصناعية الذي يزور البالد حاليا لحضور فعاليات
مع��رض األنظمة غري املأهولة ومعرض ومؤمتر املح��اكاة والتدريب «يومكس
.»2016
وتم خالل اللقاء مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات
الربية مكتبه مبعرض ( يومكس  ) 2016أوه وون جني مدير برنامج االس��تحواذ
العس��كري يف كوريا  .ورحب قائد القوات الربية بالضيف وبحث معه عالقات
الصداق��ة وأوجه التعاون القامئة ب�ين دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وكوريا
وجوان��ب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املش�تركة ،إضافة إىل الش��ؤون
ذات الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.

قادة القوات املسلحة يتفقدون «يومكس»

قام عدد من كبار قادة القوات املسلحة بجولة لفعاليات وأجنحة فعاليات الدورة
الثانية ملعرض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة “يومكس”.
فق��د زار كل من س��عادة اللواء الرك��ن طيار إبراهيم نارص محم��د العلوي قائد
القوات الجوية والدفاع الجوي وس��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم نارص س��امل
محمد املرشخ قائد القوات البحرية و س��عادة الل��واء الركن صالح محمد صالح
مج��رن العامري قائد القوات الربية  ،عددا من أجنحة الرشكات الوطنية والدولية
املش��اركة يف الدورة الثانية ملعرض يومكس تعرفوا خاللها من ممثيل الرشكات إىل
معروضات األجنحة وأحدث ما أنتجته كربى رشكات التصنيع العس��كري وموردو
األنظمة من أحدث االبتكارات العاملية يف مجال األنظمة غري املأهولة.
وتب��ادل كبار القادة األحاديث مع العارضني وممثيل الرشكات حول مش��اركاتهم
واالتجاهات العاملية لقطاعات االنتاج العس��كري حيث أكد العارضون أن معرض
يومكس نجح يف إثبات مكانته وأصبح معروفا عىل نطاق واسع لكربيات الرشكات
العاملية املعنية وأصبح حدثا مهام للدول واملصنعني املهتمني.
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زائرو مؤمتر ومعرض «يومكس  »2016يتفاعلــــــــو

أكدوا أن التكنولوجيا احلديثة تزيد من حماستهم للبحـــــــث
أستطالع  -درع الوطن:
أك��د زائرو مؤمتر ومع��رض “يومك��س  ،”2016أن
اإلط�لاع عىل أحدث املس��تجدات يف مجال االنظمة
غري املأهولة ،ببس��اطة املعلومات الت��ي يتم تلقيها
من مس��ؤويل الرشكات العارضة ،يعد تجربة متميزة،
يف ظل الع��دد الكبري م��ن التكنولوجي��ا والتقنيات
املعروضة ،بل أنه يع��د منصة مثالية لاللتقاء بصناع
القرار يف هذه املجاالت.
وأوضحوا أن أس��لحة الرماية ،وم��ا متنحه للزائر من
تجرب��ة فريدة ،فض�لاً عن اإلطالع ع�لى تكنولوجيا
الطائرات م��ن دون طيار ،تعد م��ن أكرث ما جذبت
انتباهه��م ،األمر الذي تزيد من حامس��تهم للبحث
أكرث عن أحدث التقنيات.
ولف��ت بعضه��م إىل أهمي��ة اقتناص فئة الش��باب ع��ام وإم��ارة أبوظبي بش��كل يف اس��تقطاب كربى االجنحة من باب حب االس��تطالع ،ملعرفة كل ما هو
للفرص الت��ي تقدمها املعارض املتخصصة يف تقنيات الرشكات الوطنية والعاملية املتخصصة.
جديد يف تقنيات الدفاع والطريان.
األنظم��ة غري املأهولة ،وتش��جيعهم ع�لى االلتحاق وأك��د أن االقبال الذي يش��هده مع��رض «يومكس
بالقوات املس��لحة ،والتخصص يف مج��االت فريدة »2016 ،يف يوم��ه الثاين ،جاء نتيجة ريادة أبوظبي يف صناعة وطنية:
الصناعــات العس��كــرية الدفاعـية عامليا ،يك تصبح
لتأدية واجب الحفاظ عىل رفعة الوطن.
بدوره ،أكد س��يف البلويش ،أن ش��احنة فحص جودة
وق��ال أحمد مفتاح ،إن زي��ارة مختلف األجنحة يف من أفضل الوجهات لكربى الرشكات والجهات.
املعرض ،يعترب فرصة مناس��بة لإلط�لاع عىل أحدث وأوض��ح أن العروض الت��ي تقدمها مختلف الجهات األسلحة والذخائر ،والتي تعترب فكرة إماراتية وصناعة
التقني��ات يف مجال هندس��ة الطريان ،مل��ا لألمر من املش��اركة يف «يومك��س  »2016واملتعلقة بأس��لحة أمريكي��ة ،أك�ثر ما لف��ت انتباهه من ب�ين التقنيات
ارتباط يف مجال عمله ،مشريا إىل انه يعد أيضاً منصة الرماية ،جذبت انتباهه إىل جانب الطائرات من دون املعروض��ة يف «يومك��س  ،»2016لي��س ألنه��ا فكرة
مثالي��ة لاللتق��اء بص ّناع القرار يف املجال العس��كري طيار ،والتي تعد قفزة حقيقية يف هذا املجال ،كونها وطنية فحس��ب ،بل ألنها متط��ورة يف تقنياتها ،األمر
واألمن��ي والدف��اع .وأش��اد بالق��درات التنظيمي��ة أقل وزناً ،واكرث تطورا يف التقنية ،الفتاً إىل أن البعض ،ال��ذي يوضح أن العقل اإلمارايت يف س��باق مع الزمن
املتميزة للمعرض ،الذي يعكس نجاح الدولة بشكل من غ�ير املتخصصني يف هذا املج��ال ،زاروا مختلف لتحقيق أفضل اإلنجازات واملكتسبات لألجيال املقبلة.
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علــــــــون مـــــع التقنيــــــات بإحرتافيـــــة

حـــــــث الدائـــم عن جديدها

عبدالرحمن العبيديل

سيف البلويش

أحمد مفتاح

فيصل إبراهيم

أهمية اقتناص الشباب لفرص تقنيات األنظمة الذاتية
التكنولوجيا احلديثة يف املعرض جتربة فريدة للرواد
وتاب��ع إن املعارض املتخصصة يف ه��ذا املجال ،تعد
تجرب��ة مناس��بة القتن��اص الفرص يف تش��جيع فئة
الش��باب املواطن ،عىل االلتحاق بالقوات املس��لحة،
والتخص��ص يف مج��االت فري��دة ،للمس��اهمة يف
الحف��اظ عىل رفعة الوطن ،يف ظ��ل التحديات التي
نواجهه��ا ،حيث من الواجب عىل كل مواطن إمارايت
رد الجميل للقيادة الرش��يدة ،من خالل البحث عن
الفرص املناسبة لإلبداع .ولفت إىل أن املعرض يشكل
فرصة للتعرف ع�لى التقنيات املتطورة يف الصناعات
العس��كرية ،إضافة إىل تبادل الخبــ��رات واالطــالع
عىل نتائج األبحاث والدراس��ات التي تنفذها رشكات
عاملية ملختلف مجاالت الدفاع واألمن.

تجربة فريدة:
وم��ن جانبه ،قال فيص��ل إبراهي��م ،إن التجول بني
أجنحة ال�شركات العارضة ،يش��كل تجرب��ة فريدة
م��ن نوعها ،يف ظل الع��دد الهائل م��ن التكنولوجيا
والتقني��ات ،حي��ث ان��ه وج��د األس��لحة الجوي��ة
والطائرات من دون طيار ،أكرث ما ش ّد انتباهه ،كونه
يعمل يف مجال الط�يران ،ودائم البحث عن الجديد
يف هذا التخصص.
وذك��ر أن تجرب��ة الع��روض الحية ،التي يش��هدها
الزائرين ،تزيد من حامس��تهم للتعرف أكرث عىل كل
أحدث التط��ورات التكنولوجية يف صناعة األس��لحة
الدفاعية الربية والبحرية والجوية املساندة.

وأشار إىل أن معرض «يومكس  »2016بتجربته
الفري��دة من خ�لال جمع كل ه��ذه التقنيات
تح��ت مظلة واح��دة ،س��يتمكن من ترس��يخ
مكانته ،كأحد أكرب معارض األنظمة غري املأهولة
يف الع��امل ،كام انه س��يصبح ميثل ناف��ذة دولية
لعرض أحدث مس��تجدات األسلحة وتكنولوجيا
الدفاع يف العامل.

بوابة عاملية:
أما بالنس��بة لعبدالرحمن العبي��ديل ،فعبرّ عن
انجذاب��ه للتقني��ات املعروض��ة يف «يومك��س
 »2016بالقول :كل يشء فيه مميز ،ويستحق أن
يصب��ح بوابة اإلمارات نحو تقنيات األنظمة غري
املأهولة عىل املستوى العاملي ،سواء تكنولوجيا
أو الطائ��رات أو التنظيم ،وع�لى الفرد ان يعود
لزيارت��ه يف كل عام واكرث من مرة واحدة ،حيث
أن التجول بني األجنحة ملرة واحدة ،ليس كافيا ً،
أمام املعلومات والتقنيات التي قد نتلقاها.
وأش��ار إىل أن الزائ��ر غ�ير املخت��ص يف مج��ال
األنظم��ة غ�ير املأهولة ،ل��ن يج��د صعوبة يف
فهم املعلومات حول التقنيات ،س��واء األسلحة
والذخائر ،أو الطائ��رات من دون طيار ،وغريها
من التكنولوجي��ا اإلماراتية والعاملي��ة ،وبالتايل
ميك��ن للجميع فه��م معلومات ه��ذه األنظمة
ببساطة تامة.
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رئيس هيئة اإلمداد يف حوار حصري لـ«درع الوطن»

استقاللية «يومكس» قرار صائب يخدم مسار األنظمة غري املأهولة
أكد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة
اإلمداد بالقوات املسلحة أن استقاللية معرض «يومكس» ،وفصله عن أيدكس،
قرار صائب يخدم مسار االنظمة غري املأهولة ،محلياً وعاملياً ،حيث مينح فرصة
استقطاب الرشكات العاملية املتخصصة يف هذا املجال للمشاركة وإثراء مضمونه
باملستجدات وأحدث املنتجات ،فضال عن مساهامت رشكاتنا الوطنية ومواكبة
املتغريات العاملية يف تلك االنظمة.
وقال يف حوار خاص لـ»درع الوطن» إن دعم القيادة الرشيدة لدولة االمارات
العربية املتحدة الالمحدود ،أسهم والشك يف إنجاح املعرض الذي تم تجهيزه
يف فرتة قصرية جداً ،بفضل تضافر الجهود وااللتزام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة
التي متتلك رؤية مستقبلية ممنهجة وخطط تنموية تخدم قطاعات كافة:
حيث أكد س��عادة الل��واء الركن اس��حاق البلويش بأن
املعرض يجس��د يف مضمونه أهمي��ة قطاع االنظمة غري
املأهولة ،ويعكس يف الوق��ت ذاته الجهود الكبرية التي
أس��همت يف ظه��وره يف دورته االوىل بالص��ورة املرشقة
الت��ي تعزز م��كان دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة بني
دول العامل الس��يام يف املجال العسكري ،وتكمن أهمية
املعرض يف املتغريات املتس��ارعة عىل مس��توى العامل يف
تقـــني��ات أنظـــــمة الدفاع غ�ير املأهولة ،التي باتت
ترسم مالمح الجهود الدفاعية املس��تقبلية وتفتح آفاقاً
جديدة ومبتكرة تقلص من الخسائر يف املورد البرشي.

دعم القيادة الرشيدة

وفيام يتعلق بدعم القيادة الرش��يدة ملسرية املعارض
ومتيزها لتضاهي املعارض العاملية ،أكد سعادة رئيس
هيئة اإلم��داد بأن القيادة الرش��يدة لالم��ارات تقدم
جميع وسائل الدعم الالمحدود النجاح قطاع املؤمترات
واملع��ارض يف الدول��ة ،فض�لا عن أن اإلمارات تش��هد
مسرية تطوير رسيعة متناغمة يف مجاالتها كافة ،السيام

قوارب بأنظمة غري مأهولة تختصر الوقت وتزيد من األمان يف العمل
تستحوذ رشكة املراكب لصناعة القوارب عىل مكانة
مهمة يف الصناع��ة البحرية اإلقليمي��ة والعاملية ،ملا
حققت��ه من إنجازات يف مجال ه��ذه الصناعة ،ليس
ألنها رشكة وطنية فحس��ب ،تنتج قوارب تس��تخدم
تقنية األنظمة غري املأهولة ،بل ألنها ط ّورت مرشوع
إنتاج قوارب بأحجام مختلفة ،تبدأ من  10 3-أمتار،
بالرشاكة م��ع رشك��ة  Raytheonاألمريكي��ة ،التي
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بدورها توفر األنظمة الدفاعية عىل منت القوارب.
وتعمل رشكة املراكب ،ضمن فريق عمل ملتزم بروح
الجامعة ،تحقيقاً ألفضل النتائج عىل الصعيد الوطني
واإلقليمي والعاملي ،حيث باتت الرشكة من الجهات
املنافسة يف سوق صناعة القوارب.
ويش��مل مرشوع رشك��ة املراكب صناع��ة القوارب،
ال��ذي إنطلق يف العام  ،2009وت��م تطويره يف العام

 ،2015إنت��اج قوارب غري مأهول��ة ،بأطوال متفاوتة
بحس��ب طلب العميل ،تبدأ م��ن  3امتار ،و 7أمتار،
وتصل يف أقصاها إىل  10أمتار.
وتس��عى الرشكة اإلماراتي��ة ،إىل أن تصبح من أفضل
الجهات املصنعة للقوارب غري املأهولة عىل املستوى
العاملي ،من خ�لال مواصلة التميز يف العمل ،خاصة
وأن اس��تخدام األنظمة غري املأهول��ة كان يف مجال

والتقني��ات الجديدة ،ملواكب��ة الطلب املتزايد عىل تلك
األنظمة يف املس��تقبل ،وجاءت أع��داد الرشكات كبريه
ومن املتوقع زيادتها يف السنوات املقبلة.

مواكبة املتغريات العاملية الحديثة

«يومكس» أفرز عن حمتوى جديد الستخدام الطائرة بدون طيار

في�ما يتعلق مبدى مواكبة «يومكس  »2016للمتغريات
العاملية الحديثة يف األنظمة غري املأهولة ،أش��ار سعادة
اللواء اس��حاق البلويش بأن املع��رض تضمن الكثري من
املنتج��ات الحديثة ،الت��ي تواكب التط��ور العاملي يف
االنظمة غري املأهولة ،وش��هد حل��ول تقنية متنوعة يف
هذا املجال ،وأفرز عن مفاهيم جديدة يف استخدامات
الطائ��رة بدون طي��ار التي باتت تلع��ب دورا مهام يف
مختل��ف املجتمعات ويف القطاعات كاف��ة ،برا وبحريا
وجوا وعس��كريا ومدني��اً ،االمر ال��ذي يعكس اهميتها
ودورها الفاعل يف املرحلة املقبلة.

املعرض مستقبله مضئ وتوقعات بزيادة املساحات واملشاركات

الرشكات الوطنية

يف رأيي ..الرشكات الوطنية أثبتت قدرها عىل التنافس��ية
العاملية يف املجال العس��كري بقطاعاته كافة ،ويظهر ذلك
جالياً يف االع��داد الكبرية من الرشكات الوطنية ايل تحرص
ع�لى املش��اركة يف املؤمت��رات واملعارض ،فض�لا عن أنها
شهدت تطورا ً ملحوظاً يف السنوات القليلة املاضية ،ولديها
يف الوقت ذاته اإلمكانيات التكنولوجية والعقول اإلبداعية
التي متكنها االس��تقاللية يف صناعية املنتج��ات الدفاعية،
االم��ر الذي يس��هم يف بناء قواتنا املس��لحة وفق أحدث
االنظمة الدفاعية لتقنيات القرن الحادي والعرشين.

املجال العس��كري ،فقد ش��هدت الصناعات العسكرية رش��يدة تدرك املتغريات العاملية وتركز عىل سبل مواكبة
بأنواعها كافة تطورا مش��هودا ً يف املرحلة الحالية ،وهذا التطورات.
دليال عىل الخطط الطموحة املمنهجة لإلمارات يف هذا
املجال.
املنتجات وأعداد الرشكات
وخاصة
العاملية،
يح��ايك
ات
ر
اإلما
مس��تقبل
أن
وأعتقد
أكد سعادة رئيس هيئة اإلمداد بأن املعرض احتوى عىل
بع��د أن أصبحت منص��ة تجمع دول الع��امل يف محافل تقني��ات حديثة ومنتجات متطورة ،وأس��س يف الوقت
عس��كرية مختلفة ،الس��تعراض أهم املستجدات وتبادل ذاته ملفاهيم جدي��دة يف تلك األنظمة ،مبا يعزز دورها
الخ�برات يف مختلف القطاعات العس��كرية ،االمر الذي يف السنوات املقبلة يف مختلف التخصصات العسكرية،
يع��زز مكانته��ا العس��كرية ب�ين دول الع��امل .وتثبت فض�لا عن تلبية االحتياجات الدفاعية الحالية للمنطقة
للجمي��ع أن لديها إرادة وطنية تقهر املس��تحيل وقيادة وتعزي��ز املعرف��ة املحلي��ة ح��ول الق��درات الدفاعية استرشاف املستقبل
أك��د س��عادة رئيس هيئ��ة اإلمداد ب��أن «يومكس»
ينتظره مس��تقبل مضئ ،واتوقع زيادة مساحاته ،وعدد
دور القوات املسلحة
الرشكات املش��اركة محلي��ا وعامليا ،فضال ع��ن ارتفاع
أكد س��عادة اللواء الركن طيار اس��حاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة اإلمداد بأن قواتنا املسلحة
سقف الصفقات ،الس��يام انه حقق يف يومني فقط منذ
حرصت عىل الدوام عىل انجاح مختلف املعارض العس��كرية وال سيام معرض «يومكس  ،»2016من
انطالقت��ه صفق��ات زادة  2مليار دره��م ،باإلضافة اىل
خالل املشاركة الفعالة يف املعرض.
املزيد من املنتجات الحديث��ة من مختلف دول العامل،
وأضاف متارس كوادرنا الوطنية العسكرية املتخصصة خرباتها املتميزة النجاح كافة انشطة وفعاليات
وزيادة املش��اركني من الوفود رفيعة املستوى والخرباء
املعرض ،ونحن نثمن ونقدر هذه الجهود املبذولة ،كام نقدر جهود اللجنة املنظمة.
واملتحدثني  ،وأثراء الحوار والنقاش��ات بش��كل يواكب
املتغريات والتطورات الحديثة عاملياً.
الطريان ،إال أنه ش��هد تط��ورا ً ،وبات ليس حرصياً يف
مجال واحد ،إمنا وصل إىل صناعة القوارب ،لتش��هد
طفرة نوعية يف تطور التكنولوجيا املستخدمة.
وأوضح��ت رشك��ة املراك��ب لصناع��ة الق��وارب أن
اس��تخدامات االنظمة غري املأهولة يف القوارب حالياً،
يجعلها كأي قارب آخر ،لكن بتكاليف تش��غيلية أقل،
كام أنها توفر ميزة األم��ان ،كون التحكم بالقارب يتم
ع��ن بُعد ،حيث أن تحديد مس��اره ووجهاته تتم فيام
س��بق ،األمر يعمل عىل توفري األيدي العاملة وساعات
مزاولة املهنة ،فضالً عن تحقيق نسبة عالية من األمان.

أما بالنس��بة إلس��تخدامات الق��وارب ذات األنظمة
غ�ير املاهولة ،فإنها تجري يف مواقع تش��كل مخاطر
عىل البرش ،يف حالة ترسب الوقود يف البحار ،وإجراء
مس��وحات للبح��ار ،إىل جانب اس��تخدامات أمنية
مختلفة .وتؤكد رشكة املراك��ب لصناعة القوارب أن
النم��و املتواصل ال��ذي تحققه عاماً تل��و اآلخر يعد
إنجازا ً عظيامً ،وينعكس عىل هذه الصناعة املزدهرة،
مشرية إىل انها س��تبقى محافظة عىل التزامها لدعم
س��جالت الطلب للموردين ،مع املحافظة عىل وترية
التطور التكنولوجي يف هذة الصناعة.
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“تراست الدولية الوطنية” تتألق يف معرض “يومكس ”2016
أصغر طائرة يف العامل سهلة احلمل ودقة يف تنفيذ املهام
درع الوطن – خاص:
تألق��ت مجموعة «تراس��ت الدولي��ة الوطنية» ،من
خ�لال مش��اركتها يف مع��رض ومؤمتر األنظمة غري
املأهول��ة «يومكس  ،»2016ال��ذي أنطلق أول امس
برعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل
نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد العام للقوات
املس��لحة ،حيث عرضت يف جناحه��ا باملعرض عدد
م��ن الطائرات بدون طيار ومع��دات واليات ،فضال
عن أصغر طائ��رة يف العامل بدون طيار ،التي جذبت
العديد من الخرباء واملتخصصني والزائرين.
يف مطل��ع حديث��ه ل��ـ»درع الوط��ن» ،اك��د مجدي
السخاوي املستشار التنفيذي باملجموعة ،أن الطائرة
الصغ�يرة التي عرضتها املجموعة تطرح للمرة الثانية
يف معرض بالرشق األوس��ط ،إذ تم عرضها يف صورتها
األولي��ة يف مع��رض أبوظبي الدويل للدف��اع أيدكس
 .2015وق��ال إن��ه يت��م التحكم يف الطائ��رة بجهاز
تحك��م «كنرتول» وتط�ير الطائرة بارتف��اع  1.5كيلو مختلفة يف الكثري من االهداف ،موضحاً أن املجموعة
م�تر ومداه��ا  1.5كيلو مرت وبإمكانه��ا الطريان ملدة لديها عالقات رشاك��ة ووكالة قوية مع أكرث من 100
 25دقيق��ة متواصل��ة ،ويتم اس��تخدامها يف أغراض رشكة أجنبي��ة يف العامل يف مج��ال الصناعات املدنية
املراقب��ة يف القطاع املدين والعس��كري ،لالس��تطالع والعسكرية .
ورصد املعلوم��ات واملواقع وتعتم��د يف عملها عىل م��ن جانبه قال يعقوب النعيمي مدير املش��اريع يف
التحكم األيل ،وترصد وتصور وترسل يف الوقت ذاته ،املجموع��ة ،أن الطائرة يس أت��ش  ،5متثل أحد أهم
ووسهلة الحمل واالستخدام ،وتعتمد عليها عدة دول منتج��ات املجموعة ،حي��ث تس��تخدم يف عمليات

االس��تطالع والهجوم والرصد ،ةتستطيع الطريان 30
س��اعة ،بارتف��اع أكرث من  7000م�ثر ،وميتد جناحها
ح��وايل  20مرتا ،وطولها  11م�ترا ً ،وتعد تطوير يس
أتش  4التي تس��تخدم يف عمليات الرصد واالستطالع
والهج��وم يف بعض الدول ،حي��ث لديها القدرة عىل
حم��ل  8قنابل أو صواريخ موجه ،ويتم التحكم فيها
باألقامر الصناعية وأستخدامها يف الحرب االلكرتونية.

نادر احلمادي «طريان أبوظبي تنافس يف عرض خدماتها»
تش��ارك ط�يران أبوظبي املش��غل األك�بر للطائرات
العمودية والجناح الثابت يف الخليج والرشق األوسط
وش�مال أفريقيا يف مع��رض أبوظبي للط�يران 2016
كجزء من أسبوع أبوظبي للطريان والفضاء الذي يقام
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ا ّل
نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات
املس��لحة  ،عىل أرض مطار البطني ابتداء من  8حتى
تاريخ  10من الش��هر الجاري ،بطائرتني عموديتني من

نوع  AW139وطائرة من نوع .Bell 412
وق��ال س��عادة نادر أحم��د الح�مادي رئيس مجلس
إدارة طريان أبوظبي معرض أبوظبي للطريان يكتسب
أهمية كبرية يف تطوير قطاع الطريان يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة واملنطقة والذي من ش��أنه أن ينعش
النش��اط اإلقتصادي له��ذا القطاع،وط�يران أبوظبي
رشكة وطنية تس��خر كل إمكانياته��ا يف نهضة الدولة
وتحرص ع�لى التواجد يف الفعالي��ات التي تقام عىل
أرض أبوظب��ي لتحقي��ق رؤية أبوظب��ي  2030كمركز
عاملي يف قط��اع الطريان .وأضاف إن مش��اركة طريان
أبوظبي يف معرض أبوظبي للطريان  2016والذي يقام
عىل مساحة  60,000مرت مربع مبشاركة أهم الرشكات
الرائدة يف مجال تصني��ع الطائرات يعد فرصة مثالية
لعرض خدماتنا املتعددة ولإللتقاء بصناع القرار ورواد
قط��اع الطريان لتبادل الخربات  ،كام يعد فرصة مهمة
للتفاعل مع رشكاء مستقبليني لتطوير األعامل.

سعيد املنصوري مدير إدارة «آيدكس» لـ «درع الوطن»
«يومكس» يسطر االجتاهات املستقبلية لألنظمة الذاتية
خاص -درع الوطن:
أكد سعيد املنصوري مدير إدارة رشكة أبوظبي الوطنية
للمعارض «أيدكس» ،أن معرض ومؤمتر األنظمة غري
املأهولة «يومك��س  ،»2016س��طر يف دورته األوىل
االتجاهات املس��تقبلية لألنظمة الذاتية ،وأس��هم يف
ايجاد مفاهيم جديدة يف تلك الصناعة.
وق��ال يف ترصيح��ات خاص��ة ل��ـ»درع الوط��ن»إن
«يومك��س» تضم��ن س��يناريوهات جدي��دة تحايك
مس��ارات تدري��ب وتأهي��ل متنوع��ة للعس��كريني
واملعنني باالنظمة غري املأهولة ،مؤكدا ً أن «أيدكس»
رص��دت  5طموح��ات لتعزي��ز مس�يرة املعرض يف
السنوات املقبلة .والتايل نص الحوار:
وأفاد أن املعرض شهد نجاحاً كبريا ً يف الدورة الحالية،
وحق��ق اهداف��ه ،ويؤكد ذل��ك الصفق��ات التي تم
عقده��ا يف اليوم�ين االول والثاين ،فض�لا عن حجم
املش��اركات الكبري ،واملنتج��ات الحديثة التي تحايك
يف مضمونه��ا التقدم التكنولوج��ي والتقنية الحديثة
يف املجال العس��كري ،الس��يام االنظم��ة الذاتية غري
املأهول��ة ،وحرص��ت ال�شركات عىل ع��رض احدث
التكنولوجيا العاملية املرتبطة بتلك االنظمة.
وأوض��ح ان املوضوع��ات الت��ي طرح��ت للنق��اش
خ�لال فعاليات املعرض غاي��ة يف االهمية ،إذ تحمل
يف مضمونه��ا س��نياريوهات جدي��دة ترك��ز ع�لى
مس��ارات تدري��ب وتأهي��ل متنوعة للعس��كريني
واملعنني باالنظمة غري املأهولة ،وحققت االس��تفادة
القصوى للمش��اركني واملهتمني ،وحرص العديد من
 5طموحات ترصدها «أيدكس» العس��كرية كاف��ة ،ويكمن أهمية دوره��ا يف املرحلة
الخرباء واملعنيني ع�لى الحضور والتعرف عىل جديد
املقبلة يف تطوير وبناء قدراته رائدة ومتميزة يف قطاع
لتعزيــــز مسيـــرة املعرض
الرشكات وكيفية االستفادة من التكنولوجيا الحديثة
األنظمة غري املأهولة الذي يشهد منوا ً وتطورا ً متسارعاً
والتق��دم التقن��ي يف مج��االت العملي��ات الدفاعية
عىل الصعد كافة ،نظرا ملا تلعبه تلك األنظمة يف الحياة
سيناريوهات جديدة حتاكي
واألمنية واملدنية.
املدنية وقدرتها عىل املساهمة يف تعزيز أنظمة األمن
مسارات تأهيل العسكريني
واض��اف أن تلعب االنظمة غري املأهولة دورا مهام
والحامية املدنية واالستفادة من القدرات الهائلة لتلك
يف املجتمع��ات ،نظ��را الس��تخداماتها يف مج��االت،
األنظم��ة واتب��اع أنظمة حديثة يف جم��ع املعلومات
الشركات الوطنية أثبتت جدارة
ويكفى أنها تس��هم يف تقليص الخس��ائر يف العنرص
وتحليلها واالستفادة منها ألقىص درجة.
يف اجملاالت العسكرية
الب�شري ،إذ تس��تخدم يف الرصد وجم��ع املعلومات
نرك��ز يف املرحل��ة املقبل��ة ع�لى مواصل��ة العم��ل
والكش��ف عن االلغام ،مام يفرض علينا ايجاد س��بل
الس��تقطاب املزيد من الرشكات الوطنية والعاملية يف
حديثة   لكيفية االس��تفادة من التكنولوجيا وتطوير
هذا القطاع ،ورصدت “أيدكس”  5طموحات لالرتقاء
أدائها املعلومايت والعمليايت ،وربطها مبراكز العمليات لخدمة املنظومات الدفاعية واألمنية واملدنية ،وتنوع
الجوية وتعزي��ز عمليات التش��ارك املعلومايت لتلك املعروضات واملنتجات يف املعرض يؤكد قوة عالقات مبعرض ومؤمتر تومكس يف الس��نوات املقبلة ،اهمها
الرشاك��ة الت��ي أقامته��ا الرشكة م��ع رشكات عاملية زيادة املس��احات املخصصة للمعرض ،واملش��اركات
األنظمة مع الجهات املعنية.
وقال أن أعامل املعرض واملؤمتر ،ركزت عىل استرشاف متخصصة ،بهدف استقطاب التكنولوجيا املتطورة يف والوف��ود الرس��مية من ال��دول االخ��رى ،فضال عن
مستقبل االبتكار يف تلك االنظمة ،مبشاركة عددا من املجاالت العس��كرية واملدنية ومواكبة التطويرات يف املنتجات واستقطاب أحداث ما آلت إليه التكنولوجيا
الحديثة يف مجال االنظمة غري املأهولة ،مبا يس��هم يف
الخ�براء واملتخصصني واملعني�ين بقطاع األنظمة غري األجهزة واملعدات واالليات العسكرية.
املأهولة ،وكيفية التعامل مع تلك األنظمة وتطويعها واكد أن الرشكات الوطنية أثبتت جدارة يف املجاالت تعزيز مسارات التطوير والتدريب واملحاكاة.
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رئيس التحرير:
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