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النشرة اليومية

بحضور هزاع بن زايد

إنطالق فعاليات معرض ومؤمتر «يومكس »2016
يفتتح س��مو الش��يخ هزاع بن زاي��د آل نهيان نائ��ب رئيس املجلس
التنفي��ذي إلمارة أبوظبي الي��وم يف مركز أبوظب��ي الوطني للمعارض
“ادني��ك” فعالي��ات ال��دورة الثاني��ة ملع��رض ومؤمت��ر االنظمة غري
املأهولة ومعرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب «يومكس  ،»2016وذلك
ضمن أسبوع أبوظبي للطريان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى
للقوات املسلحة.
وس��يوفر املعرض منص��ة مثالية لعرض أح��دث االبت��كارات العاملية
والعلمي��ة ىف مج��ال االنظم��ة غري املاهول��ة ملجموعة عاملي��ة رائدة
م��ن ال�شركات العاملية واالقليمي��ة واملحلية ،حيث س��تجمع مظلتها
أيضا معرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب ،مام س��يوفر للعاملني ىف هذه
القطاعات الفرصة للتعرف عىل جديد كوكبة من الرشكات العاملية.
كام أن س��يكون لل�شركات املحلي��ة االماراتية دور مح��وري ىف تلك
االنش��طة حيث تتش��ارك  29رشك��ة إماراتي��ة مع نظرائه��ا ىف عرض
مجموعة من االبتكارات التى س��يكون لها دور ىف إحداث نقلة نوعية
ىف هذه الصناعة التى يتوقع لها أن تتجاوز قيمتها مثانية مليار دوالرا
امريكيا بحلول العام  ، 2020وخالل السنوات الخمس االخرية متكنت
ال�شركات االماراتية من بن��اء عالقات رشاكة اس�تراتيجية مع رشكات
عاملية اتاحت لها بناء منظومة صناعية وتدريبية متكاملة ونجحت ىف
طرحت العديد من منتجاتها ىف االسواق العاملية .
ومن املتوقع أن يس��تقطب مركز ابوظب��ي الوطني للمعارض عىل
مدار االس��بوع العديد من الخربات واملعنيني واملتخصصني ىف عدة
مج��االت دفاعية وأمنية ومدني��ة وتكنولوجية لالطالع عىل جديد

العل��م ىف مجاالت االنظمة غري املأهولة س��واء املخصصة لالغراض
الدفاعي��ة أو املدني��ة وكيفي��ة تطويع تل��ك التكنولوجي��ا لخدمة
االغراض املخصصة لها باالضافة إىل التعرف عىل احتياجات الدول
من برامج املحاكاة والتدريب الرامية لتأهيل وبناء الكوادر القادرة
عىل التعامل مع املستجدات العاملية .

حتت عنوان «استشراف مستقبل االبتكار»

انطالق مؤمتر «يومكس»

تنطل��ق مبركز أبوظبي الوطني للمعارض«ادنيك» من بعد ظهر
الي��وم فعاليات املؤمت��ر املصاحب لفعالي��ات معريض يومكس
واملح��اكاة والتدري��ب  ،2016بحض��ور مع��ايل محم��د أحمد
الب��واردي الف�لايس وزير دولة لش��ؤون الدفاع ،حيث س�تركز
أعامل املؤمتر عىل اس��ترشاف مستقبل االبتكار ،وذلك مبشاركة
مجموعة من الخرباء واملتخصصني واملعنيني بقطاع االنظمة غري
املأهول��ة وكيفية التعامل مع تل��ك االنظمة وتطويعها لخدمة
املنظومات الدفاعية واالمنية واملدنية .
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تقدم حلوال ً اقتصادية التكلفة للعمليات التكتيكية

طائرة  Silver Foxبدون طيار ..قدرات استخباراتيه
ق��ام��ت رشك���ة راي��ث��ي��ون  – Raytheonك��ج��زء
من استحواذها ع��ل�ى ،Sensintel وه��ي رشكة
ذات ملكية خاصة لتصنيع ال��ط��ائ�رات ب��دون
طيار الصغرية – برشاء طائرة  Silver Foxبدون
طيار .وتعترب طائرة  Silver Foxفريدة من نوعها،
حيث تتميز بأنها حل اقتصادي التكلفة للعمليات
التكتيكية واملرنة الحركة والقليلة التأثري يف البيئة.
ويتم نرشها يف العمليات حول العامل ،حيث أثبتت
فاعليتها العالية باستمرار كمنصة موثوقة واقتصادية
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التكلفة جدا ً لتوفري املعلومات االستخباراتية .إضافة
إىل ذلك أنها تتمتع بقدرات تحمل الطريان البعيد
املدى واالستخبارات يف الوقت الحقيقي التي تتمتع
بها الطائرات بدون طيار األكرب حجامً.
ت��م تطوير هذه الطائ��رة بدون طي��ار بتمويل من
مكت��ب األبح��اث البحرية للعمل بش��كل أس��ايس
«كأداة مراقبة مس��تهلكة ع�بر األفق» ميكن إطالقها
من الس��فن و  /أو من األرض .وه��ي تحمل أنظمة
تصوير برصي��ة وباألش��عة تحت الحمراء ،وترس��ل

ص��ورا ً يف الوقت الحقيقي إىل وح��دة القيادة .ويتم
التحك��م بها بواس��طة االتص��ال بخط النظ��ر ،ولها
مدى تش��غيل فعال يزيد عن  20ميالً بحرياً .وميكن
نقل طائ��رة  Silver Foxيف س��يارة رياضية صغرية
أو ش��احنة صغرية بيك أب أو س��يارة همفي ،ويتم
تش��غيلها بواس��طة ش��خصني .وهي تتطلب تدريباً
ملدة أس��بوعني فقط ،ومن ثم فه��ي طائرة متكاملة
تتميز بالتكلفة االقتصادية واملوثوقية.
وميكن أن توفر هذه الطائرة معلومات اس��تخباراتية
مبارشة باس��تخدام أنظم��ة استش��عار كهروبرصية
وحراري��ة ثابتة أو ذات محورين أو مثبتة .وتس��اعد
ه��ذه الطائرة أيض��اً عىل الحصول ع�لى املعلومات
االس��تخباراتية من أنظمة متع��ددة ،يف الوقت الذي
يت��م فيه التحكم بها من موقع واحد .وهي تس��مح
باس��تالم معلومات مبارشة من كل نظام يف آن واحد،
وذلك من مواقع متعددة وارتفاعات مختلفة.
يس��تغرق ضبط طائرة ،Silver Foxد15دقيقة ،وميكن
الربمج��ة املس��بقة لرحالت الطريان بواس��طة شاش��ة
تعم��ل باللم��س ،أو يت��م تنفيذه��ا يدوياً س��واء من
األرض أو البحر .وه��ذه الطائرة مجربة يف العديد من
األحوال العس��كرية واملدنية ،حيث توف��ر املعلومات
االستخباراتية يف س��يناريوهات ،مثل :عمليات السفن،
واملس��اعدة يف التهديف ،وعمليات االستكش��اف من
أجل ق��وات الحامي��ة ،واملراقب��ة التكتيكي��ة ،واألمن
املحيط��ي ،وتقدي��ر األرضار يف املع��ارك ،وأمن املوانئ
البحرية.

سعتها الداخلية أكرب للوقود

«  » General Atomicsتطلق طائرة جديدة بعيدة املدى
أعلنت رشك��ة General Atomics Aeronautical
 .Systems, Incمؤخ��را ً عن إطالق أول رحلة طريان
ناجح��ة لطائ��رة Predator B/MQ-9 Reaper
 ،Extended Range (ER) Long Wingالت��ي تم
تجهيزها بأجنحة مطورة طويلة التحمل للطريان ،مع
س��عة داخلية أكرب للوقود ونق��اط صلبة إضافية من
أجل حمل خزانات خارجية.
وق��د مت��ت الرحل��ة يف  18فرباير املايض يف منش��أة
اختب��ارات الط�يران  GA-ASI’s Gray Butteيف
باملديل بوالي��ة كاليفورنيا ،عىل منت طائرة اختبارية.
ومتنح األجنحة الجديدة للطائ��رة زمن طريان أطول
بنس��بة  % 48أو أكرث من ذلك ،فضالً عن القدرة عىل
حمل شحنات أكرث تحت األجنحة.
ق��ال الرئي��س التنفي��ذي ،لين��دن بلو« :ال يس��هم
ط��ول باع الجن��اح الجدي��د البالغ طول��ه  79قدماً
لطائ��رة  Predator B ERيف تعزي��ز تحمل ومدى
الطائرة فحس��ب ،ب��ل ميثل أيضاً دلي�لاً عىل مفهوم
تصميم طائ��رة  Predator Bمن الجيل املس��تقبيل
التي س��يتم تصميمها من أجل شهادة النوع وتكامل
املجال الجوي .وقد تم تصميم الجناح بحيث يتطابق
مع مواصفات (  STANAG 4671مواصفة الجدارة
الجوية ل��دى حلف الناتو ألنظم��ة  )RPAويحتوي
ع�لى نظام حامية من الصواعق واالصطدام بالطيور،
واالختب��ار غ�ير التدم�يري ،وم��واد مركب��ة والصقة
متطورة من أجل البيئات القاسية».
برهنت طائرة  ،Predator B ER Long Wingأثناء

الط�يران ،عىل قدرتها ع�لى االنط�لاق واالرتفاع إىل
مس��توى  7,500قدم (ارتفاع اختبار الطريان األويل)،
وتنفي��ذ من��اورات للداللة عىل صالحيتها األساس��ية
للطريان ،والهبوط بدون حوادث .وس��وف يتم تنفيذ
برنام��ج اختباري الح��ق لتأكيد قدرتها التش��غيلية
الكاملة.
وقد تم تصمي��م  Predator B ERبق��درات ميكن
تزويدها بها ميداني��اً ،مثل خزانات الوقود املحمولة
باألجنحة ،ونظام هبوط معزز جديد يسهم يف إطالة
تحم��ل الطائرة الذي يعترب الفتاً يف األصل ،مع زيادة
مرونتها التش��غيلية .وقد ازداد ب��اع جناحها من 66
قدم��اً إىل  79قدماً من أجل احتواء الوقود الذي كان
يتم تخزينه سابقاً يف خزانات الوقود.
ت��م تصمي��م ب��اع الجن��اح الجدي��د ،ال��ذي ت��م

تطوي��ره م��ن قب��ل صنادي��ق البح��وث والتطوير
الداخلية  IRADبحيث ت��م زيادة طوله مبقدار 13
قدم��اً ،مام زاد من درجة تحمل الطائرة للطريان من
 27ساعة إل أكرث من  40ساعة.
وتشمل التحسينات اإلضافية أداء اإلقالع والهبوط يف
م��درج قصري ،ودفات تخفيض الرسعة عىل األجنحة،
األم��ر الذي يس��هم يف متكني عملي��ات الهبوط اآليل
الدقيق .ك�ما تم تجهيز األجنح��ة برتتيبات من أجل
نظ��ام تذويب الصقي��ع املتطور وإدم��اج هوائيات
الرتددات الالس��لكية ذات النطاق املنخفض والعايل.
وهن��اك من��وذج س��ابق من طائ��رة Predator B
 ERتض��م خزانني للوق��ود تح��ت الجناحني يجري
تشغيله اآلن لدى القوات الجوية األمريكية وهو من
طراز .MQ-9 Reaper ER
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رئيس اللجنة العليا املنظمة لـ (يومكس :)2016

الفعاليات تؤكد حرص قواتنا املسلحة على االطالع على
القدرات للنظم غري املأهولة وبرامج احملاكاة
املعرض يعكس
الدور الكبري الذي تضطلع
به القوات املسلحة
يف تعزيز ونقل
التكنولوجيا املتطورة
حوار :الرائد جميل خميس السعدي
أعلن العميد الركن طيار راش��د محمد الش��اميس املأهولة وبرامج املحاكاة والتدريب ودورها املستقبيل
رئيس اللجنة العلي��ا املنظمة ملعريض ومؤمتر األنظمة وكيفي��ة االس��تفادة منه��ا وتعظيم دوره��ا يف الحياة
غري املأهول��ة (يومكس  )2016واملح��اكاة والتدريب املدنية والدفاعية وتوظيفها بالش��كل األمثل إضافة إىل
 2016عن تضاعف مس��احة املع��رض مبقدار  6مرات إب��رام الصفقات مع رشكائها الدوليني مبا يتناس��ب مع
احتياجاتها الدفاعية .
مقارنة مع الدورة االوىل يف العام .2015
وأك��د رئي��س اللجنة العلي��ا املنظم��ة للمعرض يف
وأش��ار إىل أن املع��رض سيس��اهم يف توف�ير منصة
ح��وار خ��اص مع الن�شرة اليومي��ة ل��درع الوطن أن تفاعلية تعمل عىل زيادة احتكاك ضباط وأفراد القوات
إط�لاق أس��بوع أبوظبي للط�يران يعد مث��رة للتعاون املس��لحة مع نظرائهم من مزودي الخدمات ومصنعي
بني العديد من املؤسس��ات الوطني��ة الرائدة يف الدولة األنظم��ة الدفاعي��ة والتدريبية ،وذلك به��دف تعزيز
والتي تس��عى جاهدة إلظهار اإلنج��ازات الكبرية التي خرباته��م العملية ومتكينهم من الريادة يف هذا القطاع
استطاعت الدولة تحقيقها والتأكيد عىل مكانة أبوظبي الحيوي.
وق��ال العميد الركن طيار راش��د محمد الش��اميس
عاصم��ة لصناعة الط�يران والفضاء وس��ياحة االعامل
وتطوير املع��ارض ومنصة للفعاليات ذات الصلة بهذه رئي��س اللجنة العليا املنظم��ة للمعرض « :ليس بخفي
القطاعات الواعدة .
ع�لى أحد ،أن دول��ة االم��ارات العربي��ة املتحدة ،قد
وأوضح أن تنظيم هذا املعرض يعكس الدور الكبري استطاعت ويف فرتة قصرية من الزمن أن تحقق العديد
ال��ذي تضطلع به القوات املس��لحة لدولة اإلمارات يف م��ن اإلنج��ازات يف مختل��ف القطاع��ات االقتصادية
تعزيز ونق��ل التكنولوجيا املتطورة وتوطينها يف الدولة واالجتامعية والدفاعية  ،لتصبح بحمد من الله وفضله،
وذلك من خالل جم��ع أكرب عدد من الخرباء وأصحاب منارة لالبتكار ،وواحة لألمن واالستقرار».
الكف��اءة واالختص��اص يف جمي��ع املج��االت التقني��ة
وأض��اف« :مل يكن لهذه االنج��ازات ،أن ترى النور،
والعلمي��ة لع��رض أحدث م��ا وصلت إلي��ه التقنية يف لوال الدعم الكبري والالمحدود من قبل قيادتنا الرشيدة،
القطاعات ذات االختصاص.
وعىل رأس��ها سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفه بن
ون��وه إىل أن ه��ذه الفعاليات تؤكد ح��رص قواتنا زاي��د ال نهيان ،رئي��س الدولة ،القائ��د األعىل للقوات
املسلحة عىل االطالع عىل القدرات الفعلية للنظم غري املس��لحة «حفظه الله» ،ومبتابعة من س��يدي صاحب
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السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب «رعاه الله»
وبتوجيهات من س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد ال نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة».
وأش��ار الش��اميس إىل أن تنظيم معريض يومكس
واملح��اكاة والتدريب واملؤمتر املصاح��ب لهام ،يأيت
يف ظ��ل ال��دور املتنام��ي لألنظمة غ�ير املأهولة يف
القطاع��ات الدفاعية واملدنية عىل حد س��واء ،والتي
باتت محط اهتامم ومتابعة صناع القرار واملعنيني يف
مختلف دول العامل ،مل��ا تتمتع به هذه األنظمة من
جاهزي��ة ومرونة عالية قابل��ة للتوظيف يف مختلف
ظروف السلم والحرب.
وتوج��ه الش��اميس بالش��كر لكاف��ة ال�شركاء يف
القطاعني العام والخاص ،ع�لى الجهود التي بذلوها
النج��اح فعاليات املعرض واخراجه بالش��كل االمثل
الذي يليق بدولة االم��ارات العربية املتحدة ،وخص
بالش��كر أعضاء اللجنة العليا املنظمة للمعرض ،كام
تق��دم بالش��كر لرشك��ة أبوظبي الوطني��ة للمعرض
(ادني��ك) الجه��ة املنظمة للح��دث ،ورشكة أبوظبي
لالس��تثامرات واألنظم��ة الذاتي��ة (ادايس) ،الرشيك
االس�تراتيجي للمع��رض ،وللقي��ادة العام��ة لرشطة
أبوظبي ،ولكافة املؤسسات الوطنية يف الدولة.

أبوظبي عاصمة لصناعة الطريان والفضاء وسياحة األعمال
اس��تطاعت أبوظبي خ�لال فرتة قصرية أن تؤس��س
لنم��وذج تنموي فريد من نوع��ه يقوم عىل النهوض
بواقع ومس��تقبل العديد من القطاعات االقتصادية
الواع��دة وفق «رؤية أبوظب��ي  »2030و يعد قطاع
صناعة الطريان والفضاء أحد دعامئها الرئيسية .
ويف هذا اإلطار يأيت استضافة العاصمة لـ “ أسبوع
أبوظب��ي للط�يران والفض��اء  “ 2016ال��ذي ينطلق
الي��وم تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد
ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد
األعىل للقوات املس��لحة ويضم تحت مظلته الدورة
الثاني��ة من معرض ومؤمت��ر “يومكس” لألنظمة غري
املأهولة والدورة األوىل من “معرض ومؤمتر املحاكاة
والتدري��ب” والدورة الثالثة للقم��ة العاملية لصناعة
الط�يران وال��دورة الرابعة ملع��رض أبوظبي للطريان
والدورة األوىل ملعرض ومؤمتر الرشق األوس��ط ملهن
الطريان باإلضافة إىل الدورة الثامنة لس��باق ريد بل
الج��وي .ويهدف تنظي��م هذا األس��بوع إىل ترجمة
الرؤية االقتصادية اإلبداعي��ة للدولة وتحفيز التميز
اإلم��ارايت يف مج��االت الصناعات الحديث��ة والطريان
والفضاء وترس��يخ مكانة أبوظب��ي كعاصمة لصناعة
الطريان وسياحة األعامل.
ويسعى أس��بوع أبوظبي للطريان والفضاء  -الذي
يستمر حتى  12مارس الجاري  -إىل تطوير املعارض

والفعالي��ات املحلية املتخصص��ة بقطاعات الطريان
والفضاء لتصبح من الفعاليات الرائدة عامليا .
كام يسعى إىل أن يكون حدثا جديدا وفريدا عىل
مستوى منطقة الرشق األوسط كونه يجمع باقة من
فعاليات الطريان والفضاء الفريدة من نوعها يف إمارة
أبوظب��ي التي أضحت املدينة األكرث جذبا للفعاليات
واألحداث املتخصصة س��واء عىل املستوى املحيل أو
اإلقليم��ي والدويل إس��هاما يف التأكيد ع�لى مكانتها
كعاصمة لصناعة الطريان والفضاء وس��ياحة األعامل
وتطوير املع��ارض وكمنصة للفعالي��ات ذات الصلة
بهذه القطاعات الواعدة.
ويعكس تع��اون ودعم القوات املس��لحة ألس��بوع
أبوظب��ي للطريان م��دى االهت�مام به��ذه الفعالية
الرائ��دة الت��ي تس��هم يف تأس��يس منص��ة عاملي��ة
لكربي��ات ال�شركات املتخصصة واملصنع��ة يف العامل
وتعد عن�صرا محفزا لتواجدها الفاعل مس��تقبال يف
العاصمة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتنويع
مصادر الدخل والتنمية املس��تدامة وذلك من خالل
املعارض واملؤمترات وفرص تطوير األعامل ومبادرات
استقطاب الجمهور املصاحبة لفعاليات األسبوع.
وس��يتضمن األسبوع برنامجا عامليا يعد األول من
نوعه حيث س��يضم عددا من املع��ارض واملؤمترات
الدولية الكربى املتخصصة من املنتظر أن تستقطب

صناع القرار الدولي�ين واملتخصصني بهذا القطاع إىل
جان��ب العديد م��ن الفعاليات الرتفيهي��ة املفتوحة
للجمهور والتي تأيت برعاية االتحاد للطريان.
ويعد إطالق أسبوع أبوظبي للطريان مثرة للتعاون
بني العديد من املؤسسات الوطنية الرائدة يف الدولة
والتي تس��عى جاهدة إلظهار اإلنجازات الكبرية التي
استطاعت الدولة تحقيقها يف قطاع صناعتي الطريان
والفضاء .ويهدف تنظيم واس��تضافة تلك األنش��طة
ضمن أس��بوع أبوظبي للطريان والفض��اء إىل تعزيز
الثقة بقطاع الطريان يف اإلمارة وزيادة عدد املعارض
واملؤمترات الدولية األمر الذي سيسهم يف تعزيز األثر
املبارش وغري املب��ارش لهذه الفعالي��ات ودفع عجلة
التنمية وتوسيع نطاق املعارض والفعاليات املصاحبة
لألس��بوع من خالل زيادة اإليرادات وإمكانية زيادة
عدد املعارض والفعاليات املتخصصة بهذا القطاع يف
املستقبل وإكساب الكوادر الوطنية الخربة من خالل
فرص االحتكاك مع املنظمني العامليني املشاركني.
وستتوزع فعاليات أسبوع أبوظبي للطريان والفضاء
بني مدينتي أبوظبي والعني ويضم طيفا من األنشطة
ت�تراوح بني املع��ارض واملؤمت��رات الدولي��ة الكربى
املتخصص��ة به��ذه الصناع��ة والتي م��ن املنتظر أن
تس��تقطب كوكبة كبرية من ممثيل الرشكات وصناع
القرار الدوليني واملتخصصني بهذا القطاع .
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أهم الشركات العارضة

أفريقي��ا ،وتعترب أول رشيكة –والوحيدة أيضا -لرشكة  KUKAاألملانية يف الرشق
Aeryon sUAS
ه��ي إحدى الرشكات املش��اركة يف معرض ومؤمتر األنظم��ة اآللية ( ،)UMEXاألوس��ط .كام يتعاون م��ع هاتني الرشكتني عدة موردي��ن لألجهزة مثل ESAB),
وس��تعرض جس��م املركبة الجوية (غري املأهولة)  )Rofin, Hypertherm, HSD&GARGO and Delcam UK Aeryon SkyRanger sUASالت��ي تعاونت
وهي عبارة ع��ن مركبة متكاملة تم تصميمها مبواصفات عس��كرية وحكومية .معهام لسنوات طويلة.
وقد تم عمل هذا التصميم اس��تنادا إىل التدريبات واملهام الناجحة التي أجراها
العمالء يف جميع أنحاء العامل .وتتميز املركبة الجوية غري املأهولة General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ،SkyRanger
التي جرى تصميمها مبواصفات عسكرية وحكومية ،باألداء الفائق.
تتب��ع رشك��ة (General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI
رشك��ة  General Atomicsالخاص��ة ،وتعترب إحدى ال�شركات الصناعية الرائدة
املتخصص��ة يف أنظم��ة "الطائ��رات املوجه��ة ع��ن بُع��د" Remotely Piloted
AGAT-CONTROL Systems JSC
تش��مل منتج��ات الرشكة أنظم��ة التحكم اآللي��ة لخدمة القطاع��ات الدفاعية Aircraft (RPA) systems .وأجهزة ال��رادار واألنظمة اإللكرتو -برصية وأنظمة
ويُستخدم النظام  Berkut-1Eيف تجهيز الوحدات التكتيكية للقوات الربية لحل امله��ام املتعلقة بها .وتعترب وحدة أنظمة الطائ��رات التابعة للرشكة وحدة رائدة
مهام االس��تطالع األريض البرصي واإللكرتوين  optical and electronic terrainيف تصميم وصناع��ة أنظمة "الطائرات املوجهة عن بُع��د" Remotely Piloted
 Aircraft (RPA) systemsمث��ل Predator A, Predator B/MQ-9 Reaper,
 reconnaissanceليال أو نهارا وبغض النظر عن الظروف واألحوال الجوية.
Gray Eagle, the new Predator C Avenger, and Predator XP

DCI - Defense Counseil International
تأسس��ت رشك��ة  DCI - Defense Counseil Internationalيف ع��ام Insitu’s unmanned aircraft systems (UAS) 1972
كرشكة خدمات متوس��طة الحجم وتعترب الحكومة الفرنسية املساهم األكرب فيها.
تقوم الرشكة ،بوصفها رشكة ناقلة لخربة وزارة الدفاع الفرنس��ية ،بعرض خدماتها
عىل الدول األجنبية.

DigiRobotics-Technologies

تأسس��ت رشك��ة  DigiRobotics-Technologiesيف عام  ،2009ونجحت خالل
هذه الفرتة القصرية يف تحقيق حضور قوي لها يف منطقة الرشق األوس��ط وشامل
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تتميز أنظمة نقل املعلومات ،س��واء ع�لى األرض أو يف البحر ،التي تنتجها رشكة
 Insituبالق��وة واملرون��ة وقل��ة التكلفة .ومتن��ح أنظمة الطائرات غ�ير املأهولة
وبرمجيات تجهيز املعلومات التي تنتجها رشكة  ،Insituمتنح عمالءها اليد العليا
يف أي موقف.
وق��د أثبت��ت أنظمة الطائرات (غ�ير املأهولة) الت��ي تنتجها الرشك��ة وعمليات
"املحط��ات األم" الخارجي��ة  hub-and-spoke operationsكفاءتها القتالية مع
عمالئها الدفاعيني عىل مستوى العامل منذ عام .2004

)International Golden Group (IGG

من أج��ل دعم وضعها املميز كرشكة منتجة لألنظم��ة الدفاعية املتكاملة،
تح��رص رشك��ة ( International Golden Group (IGGع�لى مواصلة
بحثها ع��ن التميز وطرق آف��اق جديدة بحثا عن إنج��ازات جديدة تفيد
العمالء والرشكاء عىل حد س��واء ،وهي الفلسفة التي فتحت الطريق أمام
الرشك��ة للنم��و ،ليس من أجل النم��و يف حد ذاته ،وإمنا م��ن أجل تطوير
أنظمة دفاعية جديرة بالثقة ،س��واء يف دولة اإلم��ارات أو يف دول مجلس
التع��اون الخليج��ي .وميث��ل متيز القوات املس��لحة وقوى األم��ن يف دولة
اإلمارات ونوعية الرشكاء الخارجيني التي تتعاون معهم الرشكة ،ميثالن معا
الركيزة األساسية وراء نجاح الرشكة.

Cubic Middle East

تستخدم دولة اإلمارات أجهزة املحاكاة التدريبية املعتمدة عىل الحاسوب
الت��ي تنتجه��ا رشك��ة  ،Cubic Middle Eastويس��تخدم ع��دد كبري من
املؤسس��ات الحكومية اإلماراتية حاليا نظام التدريب عىل التصويب EST
 2000 marksmanship training systemال��ذي تنتجه الرشكة .وتعترب
رشك��ة  ،Cubic Middle Eastبوصفه��ا رشكة دفاعي��ة عاملية متخصصة،
رشي��كا مثاليا لفتح أس��واق إقليمية جدي��دة وتعزيز خدم��ات وتقنيات
املعلوم��ات واالتص��االت .وقد افتتحت الرشكة مؤخرا فرع��ا إقليميا لها يف
نف��س البناية الت��ي تقطنها رشكة "إنجازات" يف مدين��ة أبوظبي ،واتفقت
الرشكت��ان ع�لى التعاون يف فتح آفاق ومجاالت جدي��دة يف منطقة الرشق
األوسط.

ADCOM systems

متثل رشك��ة  ADCOM systemsمجموعة كبرية م��ن الرشكات ،ومتارس
الرشكة أنش��طة تجارية متنوعة تش��مل ،وال تقترص عىل ،تصنيع املركبات
الجوية (غري املأهولة) واألهداف الجوية وأنظمة رادارات املراقبة الجوية
( air traffic control radar systems (ATCRSوأنظم��ة االتص��االت
املتقدم��ة .وقد تأسس��ت الرشكة قبل  20عاما ،ومن��ذ ذلك التاريخ وهي
تنمو وتتوس��ع إىل أن أصبح��ت مجموعة تضم أكرث م��ن  20رشكة رائدة
يف املنطقة .وتقع الفروع الرئيس��ية لرشك��ة  ADCOM systemsداخل
مدينة أبوظبي الصناعية يف منطقة املصفح .ويدير املجموعة طاقم متعدد
الجنس��يات من الخ�براء املتخصصني .ولدى الرشكة ف��روع أخرى أيضا يف
جميع أنحاء العامل.

Denel SOC

يضم أس��طول رشكة  Denel SOCم��ن املركبات الجوي��ة (غري املأهولة)
املركبة الجوية  Seeker IIاملتوسطة املدى ،والطائرة  Skuaالفائقة الرسعة،
باإلضافة إىل بعض املركبات الجوية الجديدة.
تعمل جنوب أفريقيا وتنتج بعضا من أفضل أنظمة االس��تطالع املركبات
الجوية غ�ير املأهولة التكتيكي��ة املوثوق بها عىل مس��توى العامل .وقد
تأسس��ت الرشك��ة قبل عرشي��ن عام��ا وتخصصت يف تصمي��م وتطوير
وتصني��ع ون�شر التقني��ات املتقدمة الخاص��ة باملركب��ات الجوية (غري
املأهول��ة) ،األمر الذي منح جن��وب أفريقيا تفوقا واضحا ت ُحس��د عليه
عن��د مقارنتها بدول أخرى كثرية تخطط لدخول س��وق املركبات الجوية
(غري املأهولة) املزدهرة عىل مس��توى العامل .وتتمتع مركبتها الجوية غري
املأهولة  Seeker IIاملتوس��طة املدى بسمعة عاملية كواحدة من أفضل
أنظمة املركبات الجوية التكتيكية عىل مستوى العامل.
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حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لـ»أدنيك» يف حوار حصري مع

 % 167زيادة يف الشركات العارضة يف «يومكس » 2016
كشف حميد مطر الظاهري الرئيس
التنفيذي لرشكة ابوظبي الوطنية للمعارض
(أدنيك) ومجموعه الرشكات التابعه لها
باإلنابة ،عن أن الدورة الثانية ملعرض
ومؤمتر األنظمة غري املأهولة «يومكس
 ،»2016الذي يضم تحت مظلته فعاليات
الدورة األوىل ملعرض ومؤمتر «املحاكاة
والتدريب» ،يحتضن  91رشكة عارضة
محلية وعاملية ،محققاً نسبة زيادة
تصل  % 167يف عدد الرشكات مقارنة
مع الدورة األوىل التي استقطبت
مشاركة  34رشكة محلية وعاملية .يف حني
يصل عدد الدول املشاركة  إىل  22دولة
مقارنة مع  14دولة يف الدورة السابقة.

حوار :الرائد جميل السعدي
وق��ال يف ح��وار ح�صري م��ع «درع الوط��ن» ،إن
الرشكات الوطنية تش��كل حضورا ً الفتا خالل الدورة
الحالية ،حيث يش��ارك ح��وايل  28رشك��ة إماراتية،
فضال ع��ن العديد م��ن الرشكات الوطني��ة الرائدة
يف صناع��ة املركب��ات غ�ير املأهول��ة ،وابرزها رشكة
ابوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية( أدايس)، 
وأش��ار حميد مطر الظاهري إىل أن مساحة العرض
الكلي��ة الداخلي��ة والخارجي��ة للمع��رض حوايل 13
ألفا مربع وهو ما يشكل  6أضعاف الدورة السابقة
التي أقيمت عىل مساحة  2,000مرت مربع .
وعن فصل معرض يومكس عن معرض آيدكس قال
الظاهري يأيت فصل مع��رض «يومكس» عن معرض
«آيدكس» ليق��ام كل عامني ،كجزء من اس�تراتيجية
«أدني��ك» الرامية لزيادة عدد املع��ارض واملؤمترات
املقامة يف إمارة أبوظبي.
وذلك للتأكيد عىل مكانتها كعاصمة لسياحة األعامل
يف منطقة الرشق األوس��ط ،األمر الذي سيس��اهم يف
دفع عجلة التنمي��ة االقتصادية يف اإلمارة ،من خالل
زيادة املس��اهمة االقتصادية املب��ارشة وغري املبارشة
له��ذه الفعالي��ات ،ودع��م العديد م��ن القطاعات
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االقتصادي��ة املس��اندة ومن أبرزها قط��اع الفنادق،
والطريان والتس��وق وغريها الكث�ير؛ مضيفا أن فصل
معرض «يومكس» سيساهم كذلك األمر يف دعم منو
معرض «أيدكس» وتطويره ،حيث س��يتم االستفادة
من املساحة التي كانت مخصصة ملعرض «يومكس»
لتلبي��ة الطلب املتنامي من قب��ل العارضني الحاليني
لتوس��يع منصات الع��رض الخاصة به��م يف معرض
«آيدكس» ،باإلضافة الستقطاب عارضني جدد ،األمر
الذي س��يعمل عىل زيادة تنافس��ية املعرض وقدرته
عىل اس��تقطاب املزيد من كربيات الرشكات العاملية
املتخصصة بالصناعات الدفاعية  .
وعن تنظيم مع��رض ومؤمتر «املحاكاة والتدريب»
بالتزامن مع معرض ومؤمتر «يومكس» قال :سيقام
معرض ومؤمت��ر «املح��اكاة والتدريب» ليك��ون
عن�صرا داع�ما ومكم�لا لقط��اع االنظم��ة غ�ير
املأهولة ،كون قط��اع املح��اكاة والتدريب ه��و
العنرص االس��ايس والرئيس يف تطوي��ر ورفع كفاءة
منتس��بي القوات املس��لحة واملؤسس��ات الدفاعية
باخت�لاف أصنافها ،والت��ي س��تلعب دورا محوريا
ىف الحف��اظ عىل االمن وحامية الحدود ومس��اعدة

األجه��زة األمنية ورفع جاهزيتها ملجابهة التحديات
املستقبلية.
وع��ن املواضيع التي س��يتناولها املؤمت��ر املصاحب
للمع��رض ق��ال الرئي��س التنفيذي لرشك��ة ابوظبي
الوطني��ة للمع��ارض (أدني��ك) س��يتناول املؤمت��ر
املصاح��ب للمعارض العديد من املحاور ذات الصلة
به��ذا القط��اع الحيوي ،حي��ث يش��ارك يف فعاليات
املؤمتر  17متح��دث وخب�ير م��ن مختل��ف دول
العامل ،وسينقس��م املؤمتر إىل جلستني ،األوىل ستضم
املتحدثني الخاص�ين بقطاع األنظمة غري املأهولة أما
القس��م اآلخر فس��يضم املتحدثني بقط��اع املحاكاة
والتدريب.
وعن مكونات برنامج العروض الحية للمركبات غري
املأهولة يف العني قال حميد مطر الظاهري ش��هدت
الدورة الس��ابقة ملع��رض يومكس تنظي��م العروض
الحي��ة يف منطقة الطري��ف يف املنطقة الغربية ،وقد
شهدت إقباالً من قبل العارضني الزوار عىل حد سواء،
حيث ش��اركت  4رشكات محلية وعاملية يف العروض
الجوية ألكرث األنظمة تطورا ً عىل الصعيد الدويل  .

