
تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ..افتتح سمو الشيخ هزاع 

بن زاي��د آل نهيان نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي أمس 

يف مرك��ز أبوظبي الوطني للمعارض »أدني��ك« فعاليات الدورة الثانية 

ملع��رض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة »يومكس 2016« والدورة األوىل 

من »معرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب«.  )طالع ص2(

انطلق��ت يف مركز أبوظب��ي الوطني 

للمع��ارض »أدنيك« أم��س فعاليات 

املؤمتر املصاح��ب ملعريض »يومكس 

واملحاكاة  املأهول��ة  غ��ري  لألنظم��ة 

بحضور  وذل��ك   »2016 والتدري��ب 

معايل محمد أحمد البواردي الفاليس 

وزير دولة لشؤون الدفاع.

وتركز أعامل املؤمتر عىل اس��ترشاف 

مس��تقبل االبت��كار وذلك مبش��اركة 

مجموع��ة من الخ��راء واملتخصصني 

واملعنيني بقطاع األنظمة غري املأهولة 

وكيفي��ة التعامل مع ه��ذه األنظمة 

املنظوم��ات  لخدم��ة  وتطويعه��ا 

الدفاعية واألمنية واملدنية.

س��عادة  املؤمت��ر  فعالي��ات  ح��ر 

الفريق الركن عيىس سيف بن عبالن 

املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

املسلحة.   )طالع ص3(
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مليون درهم
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة ..افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس املجل��س التنفيذي إلمارة أبوظبي أمس 

يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك« فعاليات 

الدورة الثانية ملعرض ومؤمت��ر األنظمة غري املأهولة 

»يومكس 2016« والدورة األوىل من »معرض ومؤمتر 

املحاكاة والتدريب« وذلك ضمن فعاليات »أس��بوع 

أبوظبي للطريان والفضاء«.

رافق س��موه يف جولته - التي اس��تهلها بالسالم عىل 

كبار القادة واملس��ؤولني والضي��وف - العميد الركن 

س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة قائد الحرس 

املليك بقوة دفاع البحري��ن ومعايل محمد بن أحمد 

البواردي وزير دولة لش��ؤون الدفاع وسعادة الفريق 

الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املس��لحة وس��عادة العميد الركن طيار راشد محمد 

الشاميس رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض ومؤمتر 

األنظمة غ��ري املأهولة وعدد كبري من ضباط القوات 

املس��لحة ووزارء الدفاع إىل جان��ب أصحاب املعايل 

والسعادة يف الدولة من املدنيني والعسكريني ورؤساء 

البعثات الدبلوماسية والعربية واألجنبية املعتمدين 

لدى الدولة.

وت��أيت اس��تضافة أبوظبي له��ذه الفعالي��ة يف إطار 

الجه��ود الرامية لتنوي��ع وتطوير قط��اع الصناعات 

الدفاعية واألمنية واستقطاب املزيد من االستثامرات 

يف مجال التكنولوجيا.

واطلع نائ��ب رئيس املجل��س التنفيذي عىل أحدث 

االبت��كارات العاملية يف مجال األنظم��ة غري املأهولة 

ملجموع��ة رائدة من ال��رشكات الدولي��ة واإلقليمية 

واملحلي��ة باإلضاف��ة إىل فعالي��ات مع��رض ومؤمتر 

املح��اكاة والتدريب حيث اس��تمع س��موه إىل رشح 

عن أنش��طته يف املجاالت الدفاعية واألمنية واملدنية 

وغريها.

وتس��اهم 29 من ال��رشكات املحلي��ة اإلماراتية مع 

نظرائها بدور محوري يف أنش��طة املعرض وفعالياته 

كام تعرض مجموعة من االبتكارات التى سيكون لها 

دور ىف إح��داث نقلة نوعية ىف ه��ذه الصناعة التى 

يتوقع له��ا أن تتجاوز قيمتها مثاني��ة مليارات دوالر 

أمرييك بحلول العام 2020 وخالل السنوات الخمس 

األخرية متكنت ال��رشكات اإلماراتية من بناء عالقات 

رشاكة اس��راتيجية مع رشكات عاملية أتاحت لها بناء 

منظومة صناعية وتدريبية متكاملة ونجحت ىف طرح 

العديد من منتجاتها ىف األسواق العاملية.

ويستقطب املعرض - الذي تبلغ مساحته اإلجاملية 

13 ألف م��ر مربع مقارنة م��ع 2000 مر مربع يف 

الدورة الس��ابقة يف ع��ام 2015 العديد من الخرات 

واملعني��ني واملتخصص��ني ىف عدة مج��االت دفاعية 

وأمنية ومدني��ة وتكنولوجية واألنظمة غري املأهولة 

س��واء املخصص��ة لألغ��راض الدفاعي��ة أو املدني��ة 

وكيفية تطوي��ع تلك التكنولوجي��ا لخدمة األغراض 

املخصصة لها باإلضاف��ة إىل التعرف عىل احتياجات 

الدول من برامج املحاكاة والتدريب الرامية لتأهيل 

وبناء الكوادر القادرة عىل التعامل مع املس��تجدات 

العاملية.

هزاع بن زايد يفتتح معرضي يومكس واحملاكاة و التدريب
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انطلق��ت يف مرك��ز أبوظب��ي الوطن��ي للمع��ارض 

“أدنيك“ أمس فعالي��ات املؤمتر املصاحب ملعريض 

“يومك��س“ لألنظم��ة غ��ري املأهول��ة واملح��اكاة 

والتدري��ب 2016 “ وذل��ك بحض��ور معايل محمد 

أحمد البواردي الفاليس وزير دولة لشؤون الدفاع.

وترك��ز أع��امل املؤمتر عىل اس��ترشاف مس��تقبل 

االبت��كار وذل��ك مبش��اركة مجموعة م��ن الخراء 

واملتخصصني واملعنيني بقطاع األنظمة غري املأهولة 

وكيفية التعامل مع هذه األنظمة وتطويعها لخدمة 

املنظومات الدفاعية واألمنية واملدنية.

حر فعاليات املؤمتر س��عادة الفريق الركن عيىس 

س��يف بن عب��الن املزروع��ي نائب رئي��س أركان 

القوات املسلحة وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع 

والقوات املسلحة.

والقى س��عادة الل��واء الركن طي��ار إبراهيم نارص 

محم��د العل��وي قائ��د الق��وات الجوي��ة والدفاع 

الج��وي الكلم��ة االفتتاحية للمؤمتر في��ام تناولت 

الجلس��ة األوىل ��� الت��ي أدارها غ��اري نورث من 

رشك��ة لوكهيد مارتن إحدى أك��ر الرشكات العاملية 

املصنعة لألنظمة الدفاعية واألمنية ��� اعتامد نهج 

م��دروس ومتكامل لألنظمة غ��ري املأهولة وتطوير 

التكنولوجيا.

وأكد سعادة الفريق الركن عيىس املزروعي .. سعي 

الدول��ة الدائم نحو تحقيق األفضل يف كل املجاالت 

.. مش��ريا إىل النظ��ام األمرييك الذي ت��م إدخاله مع 

األنظمة املوجودة الذي أس��هم يف التقليل من زمن 

االنطالق من ساعة ليصبح / 15 / دقيقة.

مليون درهم صفقات القوات املسلحة يف اليوم األول

»يومكس« يستشرف املستقبل مبشاركة اخلرباء

أعل��ن س��عادة العمي��د الرك��ن طيار راش��د محمد 

الش��اميس رئي��س اللجن��ة العليا املنظم��ة ملعريض 

ومؤمت��ر األنظم��ة غ��ري املأهولة »يومك��س 2016« 

واملحاكاة والتدريب 2016 عن توقيع 6 صفقات مع 

القوات املس��لحة بقيمة أكرث من 767 مليون درهم 

يف اليوم األول لفعاليات معرض ومؤمتر األنظمة غري 

املأهولة »يومكس«. 

وأوضح س��عادته انه تم التعاقد م��ع رشكة كيوبيك 

سيميوليش��ن سيس��تمز ل��رشاء وتركيب مش��بهات 

التدريب الداخيل مكونه من 20 حارة رماية مببلغ 9 

ماليني و107 آالف درهم . 

وأش��ار أنه جرى التعاق��د مع رشكة يس اي ايه لرشاء 

مش��بهات مبلبغ قدره 404 ماليني و 800 ألف درهم 

وتم االتفاق مع أكادميية انرناشونال فاليت لتدريب 

الطيارين عىل طائرات البالك هوك بقيمة 80 مليونا 

و377 ألفا درهم. 

وأفاد سعادته أنه تم التعاقد عىل تحديث مشبهات 

م��ع رشكة انفوكس سيميوليش��ن بقيمة 160 مليون 

درهم وتم التعاقد مع رشكة البادي لتدريب الفنيني 

واملشغلني عىل حاملة الدبابات فوالت من جمهورية 

بيالروس��يا بقيمة 50 مليون درهم باإلضافة للتعاقد 

مع رشك��ة ادايس لرشاء وتوريد قط��ع غيار ملرشوع 

السر ب� 62 مليونا و888 ألف درهم. 

وقال س��عادته إن حجم الصفقات يف اليوم األول من 

املعرض يعكس األهمية الكبرية للقرار بفصل معرض 

/يومك��س/ عن معرض »ايدك��س« ويتضح ذلك من 

حج��م االقبال م��ن قبل الرشكات العاملي��ة والدولية 

املش��اركة حي��ث حرصت تلك ال��رشكات عىل عرض 

احدث التكنولوجي��ات العاملية املرتبط��ة باالنظمة 

غري املأهولة وس��عت لالس��تفادة من املنصة املثالية 

التي يوفرها املعرض حيث حرص العديد من الخراء 

واملعني��ني ع��ىل الحض��ور للمع��رض والتعرف عىل 

جديد الرشكات وكيفية االستفادة من التكنولوجيات 

العاملي��ة يف تل��ك املج��االت وخاصة عىل مس��توى 

العمليات الدفاعية واألمنية واملدنية. 
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نائب رئيس اجمللس التنفيذي يلتقي طلبة »التقنية«

زار س��مو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي جناح كليات التقنية 

العليا املشارك ضمن فعاليات معرض يومكس 2010 .

والتقى سموه طالب وطالبات برنامج هندسة الطريان 

الذين قاموا بعرض مهاراتهم يف مجال تصنيع وصيانة 

الطائ��رات .. كام اطلع س��موه عىل من��اذج لطائرات 

بدون طيار واستمع لرشح حولها من طلبة التقنية.

وأكد الدكت��ور عبداللطيف الش��اميس مدير مجمع 

كليات التقنية العليا أهمية مش��اركة كليات التقنية 

يف مث��ل ه��ذه املع��ارض الدولي��ة التي تس��اهم يف 

اط��الع الطلبة عىل الجديد يف مجال الطريان وتصنيع 

الطائرات ولقائهم مع املتخصصني من كرى الرشكات 

واملؤسس��ات العامل��ة يف هذا القطاع ك��ام انه ميثل 

فرصة لتعريف جهات العمل واملجتمع عامة برامج 

كليات التقنية وق��درات الطلبة وإمكاناتهم املتميزة 

التي تؤهلهم للعمل مستقبال يف مجال الطريان.

وأش��ار اىل ان برام��ج تكنولوجي��ا هندس��ة الطريان 

وصيان��ة الطائرات من التخصصات الهامة والتي يتم 

طرحه��ا وفق معايري عاملية يف ظ��ل توفري بيئة تعلم 

محف��زة بكل م��ا تتضمنه من كفاءات تدريس��ية و 

مخت��رات وورش عم��ل متخصصة تدع��م الجانب 

التطبيقي الفع��ال للطلبة وتعزز م��ن امكاناتهم يف 

انتاج مناذج مطورة للطائرات وكذلك صيانة محركات 

الطائرات باالضافة اىل حرص كليات التقنية عىل عقد 

ال��رشاكات م��ع الجهات املتخصصة يف ه��ذا القطاع 

الحيوي لتميكن الطلبة من التدريب العميل وتعزيز 

فرص توظيفهم عقب التخرج.

هزاع بن زايد يزور منصة »درع الوطن« يف »يومكس«
تسلم نسخة من كتاب »شهداؤنا مشاعل النور«

زار س��مو الش��يخ ه��زاع ب��ن زايد آل 

نهي��ان نائب رئيس املجل��س التنفيذي 

إلمارة أبوظبي أم��س،  املنصة الخاصة 

مع��رض  يف  الوط��ن«  »درع  مبجل��ة 

ومؤمتر األنظمة غري املأهولة »يومكس 

2016«، ال��ذي أنطل��ق أم��س برعاية 

صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

العام للقوات املسلحة.

وتس��لم س��موه نس��خة م��ن كت��اب 

»شهداؤنا  مشاعل النور« قدمه لسموه 

املق��دم رك��ن يوس��ف الح��داد رئيس 

تحرير مجل��ة »درع الوطن«، يف وقت 

أشاد سموه مبضمون  ومحتوى الكتاب 

بإعتباره أول كتاب يرسد مسرية شهداء 

الوط��ن، الذي��ن ارتق��ت أرواحهم إىل 

بارئه��م، وهم يؤدون  الواجب الوطني 

ضمن قوات التحالف الدويل يف اليمن، 

ونذروا أنفسهم لنرصة الحق والعدل،  

وتحقي��ق أمن واس��تقرار االش��قاء يف 

أروع  بتضحياته��م  ورضب��وا  اليم��ن، 

األمثلة إلرس��اء دعائم األمن والسالم يف 

ربوع الوطن العريب، وباتوا مصدر فخر 

واعتزاز لكل عريب محب المته العربية.

وأطلع سموه عىل مجموعة من أعامل 

املجلة، وأشاد بجهود القامئني عليها  يف 

رعاية مختلف املعارض العسكرية مثل 

»أيدكس ومع��رض الطريان ويومكس« 

مبا يرجم رؤية االمارات ويعزز أهدافها 

ومس��ريتها التنموية يف املجاالت كافة، 

السيام القطاع العسكري.

وع��ىل جانب أخ��ر أثنى س��موه عىل 

العدد االخري من مجلة درع الوطن وما 

تضمنه م��ن موضوعات إيجابية تخدم 

أهمية الدور  مس��رية اإلمارات، مؤكداً 

ال��ذي تلعب��ة املجلة يف بل��ورت واقع 

االنج��ازات التي تش��هدها االمارات يف 

املجاالت العسكرية كافة.

املعرض فرصة لدمج 
الطلبة يف مستجدات 

هندسة الطريان

فرصة لتعريف جهات 
العمل واجملتمع عامة 

بربامج كليات التقنية



5

وق��ال الفري��ق أول تان رسي دات��و رسي محمد ذو 

الكفيل رئي��س أركان القوات املس��لحة املاليزية يف 

ترصيح له إن النج��اح الباهر الذي حققه املعرضان 

وغريهام من املعارض التي تنظمها وتستضيفها دولة 

اإلم��ارات هو إضافة للنجاحات التي حققتها الدولة 

يف جمي��ع املج��االت .. مؤك��دا أن املعرضني يعدان 

منص��ة مثالي��ة اللتقاء كري��ات ال��رشكات العاملية 

املتخصص��ة يف قط��اع األنظم��ة غ��ري املأهولة ويف 

مجال التدريب واملحاكاة وصناع القرار من املعنيني 

واملختصني. 

م��ن جهته قال العقيد أي��وب عبدالعزيز أحمد من 

ق��وة البحرين رئي��س الوفد البحرين��ي إن معريض 

ومؤمتري األنظمة غري املأهولة واملحاكاة والتدريب 

يعدان م��ن املعارض املتخصص��ة باعتبارهام نافذة 

مهمة تقدم خدمة للوطن العريب واألمة اإلس��المية 

عر إتاحة الفرص��ة لهذه الدول لإلطالع عىل أحدث 

م��ا تعرض��ه كري��ات رشكات الع��امل املتخصصة يف 

صناعات األنظمة واملحاكاة والتدريب من منتجات 

وعروض وتكنولوجيا حديثة وتس��هم إسهاما كبريا يف 

تحسني وتطوير الصناعة العسكرية يف املنطقة. 

م��ن ناحيته أكد اللواء الركن طيار غانم بن ش��اهني 

الغانم رئي��س أركان القوات املس��لحة القطرية أن 

دولة اإلمارات كرس��ت مكانته��ا وموقعها يف مجال 

اس��تضافة وتنظيم أح��د أهم املع��ارض الدولية يف 

مجايل الطريان واملحاكاة والتدريب . 

وأش��اد باملعرض��ني م��ن حي��ث التنظي��م واإلعداد 

ومستوى املشاركة من املؤسسات الدولية واإلقليمية 

العارضة التي تعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعة 

يف ع��امل الطريان ب��دون طيار ومس��تلزماته والوفود 

الدولية التي حرت االفتتاح والزائرة للمعرض. 

وقال إن املعرضني أتاحا الفرصة ملختلف دول العامل 

لإلطالع ع��ىل أحدث التكنولوجي��ا يف مجال صناعة 

الطائ��رات بدون طي��ار واملح��اكاة والتدريب التي 

تعرضه��ا كريات الرشكات املتخصصة العاملية لتنقل 

بذلك الحديث والجديد يف العامل يف تقنية الطريان إىل 

املنطقة ..مشيدا بتواجد كريات الرشكات العاملية يف 

قطاع الطريان ما يعزز مكان��ة املعرض عامليا ويتيح 

الفرصة املثالية لصناع القرار لإلطالع عىل كل جديد 

وحديث يف تكنولوجيا الطريان الحديث.

أشادوا مبعرضي ومؤمتر »يومكس واحملاكاة« 
قادة عسكريون : اإلمارات منصة مثالية اللتقاء شركات متخصصة

استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف معرض األنظمة 

غري املأهول��ة ومعرض ومؤمت��ر املح��اكاه والتدريب 

»يومكس 2016« اليوم كال عىل حده الفريق أول تان 

رسي دات��و ذو الكفيل بن محمد زي��ن رئيس القوات 

املسلحة املاليزية و الفريق طيار كارلو ماغرايس األمني 

العام للدفاع اإليطايل ومدير التسليح الوطني . 

ج��رى خ��الل اللقاءين اس��تعراض عالق��ات التعاون 

املتمي��زة التي تربط دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

بالش��ؤون  الصل��ة  ذات  خاص��ة  املس��ؤولني  ودول 

العس��كرية والدفاعية وس��بل تعزيزه��ا وتنميتها مبا 

يخدم املصلحة املشركة. 

وتبادل س��عادة رئيس االركان م��ع الضيوف وجهات 

النظ��ر ح��ول عدد م��ن القضايا الراهن��ة يف املنطقة 

والتحديات املشركة يف مجال الدفاع واألمن االقليمي 

إضاف��ة إىل بح��ث التع��اون يف مج��ال الدفاع��ات 

العس��كرية املشركة.  و أش��اد الضيوف خالل اللقاء 

مبس��توى التنظي��م العايل ملعرض ومؤمت��ر ) يومكس 

2016( وم��ا يوف��ره كمنص��ة مثالية لع��رض  أحدث 

االبت��كارات العاملية والعلمي��ة يف مجال األنظمة غري 

املأهول��ه ملجموعة عاملية رائدة من الرشكات العاملية 

واالقليمية واملحلية.

ناقش  أبرز القضايا الراهنة يف املنطقة
رئيس األركان يلتقي عدد من كبار الضباط خالل )يومكس(

 رئيس األركان خالل لقائه رئيس القوات املسلحة املاليزية

غانم بن شاهني الغانمتان رسي داتو رسيأيوب عبدالعزيز أحمد

أشاد عدد من كبار القادة العسكريني 

الزائرين مبعريض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة 

»يومكس 2016« و»املحاكاة والتدريب« 

اللذين يعتربان من أهم املعارض القليلة 

يف العامل التي تقوم عىل العرض التفصييل 

واملحاكاة يف نفس الوقت وباعتبارهام أحد 

أهم املعارض املتخصصة يف مجال التدريب 

والطائرات بدون طيار يف العامل. 
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أشــــــادة بدقــة التنـظيــــم  وحضـــــــور الشركـــــــــات الوطنيـــــــة واملشـاركـات اخلارجيــــة
»يومكس 2016« منصـــة متمــيـزة لتبـــادل اخلــــربات يف إدارة العمليـــــــــــات الدفاعيـــــة

العسكري. وأضاف أن قطاع املحاكاة والتدريب يعد 

ركيزة أساسية يف تطوير ورفع كفاءه منتسبي القوات 

املسلحة واملؤسس��ات الدفاعية مبختلف أنواعها، إذ 

تلع��ب  س��تلعب دورا مهامً ىف الحف��اظ عىل االمن 

وحامي��ة الحدود ومس��اعدة األجه��زة األمنية ورفع 

جاهزيتها ملجابهة التحديات املستقبلية.  

 
فرصة كبرية

أما عم��ر الجوهري املستش��ار القان��وين، الكادميية 

التدريب الفني املشاركة يف العرض،  يرى أن املعرض 

فرص��ة كب��رية لل��رشكات  والزائرين للتع��رف عىل 

مس��تجدات العاملي��ة يف إدارة العملي��ات الدفاعية، 

واالط��الع ع��ىل  أفض��ل االنظ��م العاملي��ة املعنية 

بالتدري��ب واملحاكاة، ملواكبة املتغ��ريات العاملية يف 

هذا الجانب . وأشاد الجوهري بالتنظيم الذي شهده 

املعرض، واملش��اركة الكبرية التي ضمت العديد من 

دول العامل والوفود العاملية املتخصصة يف الصناعات 

العس��كرية، فضال ع��ن الحضور املش��هود للرشكات 

الوطنية، مؤكداً أن املنافسة ستكون اكر يف الدورات 

املقبلة للمعرض، السيام أن عجلة التطوير ال تتوقف 

يف جميع دول العامل، ونش��هد بدورنا تلك املتغريات 

املتسارعة يف املجاالت كافة.

موضوعات حيوية

ويف مطل��ع حديثة أكد ج��ان بارمي، أن املعرض 

يف دورت��ه االوىل رصد العديد م��ن املوضوعات 

الحيوية التي تهم العديد من الخراء واملختصيني 

وال��رشكات يف صناعة النظم املعني��ة بالتدريب 

واملحاكاة وسبل االس��تفادة منها، مشيداً بتنظيم 

املعرض وجودة توزي��ع املنصات وطرق العرض، 

فضال عن الحضور الكبري سواء املحيل أو الدويل.

وقال إن املعرض يف دورته املقبلة سشيهد العديد 

من الفعالي��ات التي تخدم هذا القطاع الحيوي، 

س��يتيح للمش��اركني الفرص��ة للتطبي��ق العميل 

ع��ىل أنظمة التدريب واملحاكاة، مام يس��هم  يف 

تعزي��ز مكانه معرض “يومكس” عىل الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي، االمر الذي جعلنا نحرص عىل 

املش��اركة يف املعرض يف دورته االوىل، لنس��تطيع 

من خالله مواكبة املتغريات العاملية واملستجدات 

التي تس��هم يف تطوي��ر أعامال محلي��ا وأقليميا 

وعاملياً.

 والجدي��ر بالذكر أن مع��رض ومؤمتر “يومكس” 

س��يقام م��رة كل عامني ضمن فعاليات أس��بوع 

العاصم��ة  م��ن  كل  يف  للط��ريان،  أبوظب��ي 

أبوظب��ي ومدينة العني، الت��ي تحتضن العروض 

الحي��ة املصاحب��ة للمع��رض، اعتباراً م��ن العام 

الجاري، وتبلغ مس��احة العرض الكلية الداخلية 

والخارجي��ة للمعرض ح��وايل 13 ألفا مربع وهو 

ما يشكل 6 أضعاف الدورة السابقة التي أقيمت 

عىل مساحة 2,000 مر مربع.  

عمر الجوهريايبان هانرت

املعرض فرصة لالطالع  على أفضل النظم العاملية 

توقعات بزيادة املشاركة وفاعلية احلوار الدورة املقبلة

خالد الجابري
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7 مــارس 2016

طرحت أكادميية التدريب الفني من خالل مش��اركتها 

يف  مع��رض ومؤمتر األنظم��ة غري املأهول��ة »يومكس 

2016«،  ال��ذي أنطلق أمس برعاية صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائ��د األعىل للق��وات املس��لحة، 16 برنامجاً 

تدريباً  تواكب التطويرات العاملية يف قطاع الطريان.

واش��تملت الرام��ج ع��ىل دورات ح��ول التحقق من 

حوادث الطائ��رات وكيفية جم��ع املعلومات والتأكد 

منه��ا وتقديم  املس��اعدات وفق��ا لالحتياجات، وأمن 

وسالمة االرضية، وبرنامج إدارة موارد أطقم الطائرات، 

وس��المة الخط االول م��ن الطيارين، فضال عن تصوير 

حوادث الطائرات وإدارة مخاطر الطريان.

من جانبه اكد عمر الجوهري مسؤول منصة االكادميية 

يف مع��رض »يومك��س 2016« ل���«درع الوط��ن«، أن 

ح��رص االكادميية عىل املش��اركة يف املع��رض، يعكس 

م��دى أهمية دور التدريب يف تأهيل املعنيني يف قطاع 

الطريان، وتعزيز وضعها كإحدى املؤسسات املتخصصة 

التي تم  إنشاؤها لسد احتياجات يف مجال الطائرات.

وتركز االكادميية  من خالل مش��اركتها  هذا العام عىل 

تقوية مكانتها يف منطقة  الخليج والرشق األوسط ؛ إذ 

ستسلط الضوء عىل أهم إنجازاتها يف السنوات األخرية 

املاضي��ة، ويف الوق��ت الحارض، وت��رشح لزوارها أهم 

األع��امل التي تقوم بها يف مج��ال التدريب والصيانة، 

ك��ام تعرض بعضاً م��ن برامجها الجدي��دة التي تقوم 

تقدمها للمعنيني.

وأوضح أن االكادمية تتمتع بعالقات مميزة وقوية مع 

كرى الرشكات العاملية املتخصصة يف قطاع الطريان، إذ 

تحرص عىل تطوير هذه العالقة عىل مدى الس��نوات 

لصياغة برامج ومش��اريع كرى تخ��دم قطاع الطريان 

والعاملني فيه.

طرحتها أكادميية التدريب الفني وفق املستجدات احليوية
16 برناجمًا تدريبيًا حتاكي قطاع الطريان يف “يومكس”

تحرص رشك��ة CAE  عىل تعزي��ز خرتها يف مجال 

املحاكاة والتدري��ب، بهدف توفري الحلول املتكاملة 

مله��ام األنظمة الجوية من دون طيار لقوات الدفاع 

واألم��ن، إىل جان��ب املؤسس��ات املدني��ة، حي��ث 

تق��دم من خ��الل مش��اركتها يف فعالي��ات معرض 

ومؤمت��ر “يومك��س 2016” حل��ول التدري��ب عىل 

امله��ام، وتخطي��ط وتحليل امله��ام، كذلك خدمات 

االس��تخبارات واملراقب��ة واالس��تطالع ISR، ودمج 

أنظم��ة التدري��ب، فضالً ع��ن توفري الدع��م أثناء 

الخدمة لألنظمة التشغيلية.

 وتق��دم رشكة CAE خدم��ات التدري��ب الطريان 

املدين والعس��كري، من خالل ما يزيد عن 45 مركزاً 

تدريبي��اً حول العامل، حيث أنها تدرب س��نوياً نحو 

100 ألف ش��خص م��ن أفراد الطواق��م، األمر الذي 

يجعلها الرائدة يف مجال املحاكاة وخرة توفري حلول 

التدريب الشاملة، بهدف تقديم خدمات التدريب 

حسب الطلب عىل األنظمة الجوية من دون طيار.

 وتعت��ر رشكة CAE، الت��ي متتد خرته��ا عىل 25 

عام��اً يف مجال توف��ري حلول الدعم أثن��اء الخدمة

ISS، مزودا رائ��دا لحلول النمذجة يف املحاكاة، من 

خالل تطوير كفاءات وتقنيات رائدة، ميكن تطبيقها 

مبارشة عىل مجموعة من عمليات األنظمة الجوية 

م��ن دون طيار، كذلك حلول الدعم الش��املة أثناء 

الخدم��ة، حي��ث أنها تق��وم بتطوير الق��درة عىل 

توفري خدمات االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع، 

بإستخدام األنظمة من دون طيار.

وتستطيع رشكة CAE توفري مجموعة من خدمات 

التدري��ب لطياري األنظم��ة الجوية من دون طيار، 

ومش��غيل أنظمة االستشعار عن بُعد، وقادة املهام، 

ابتداًء م��ن التدريب األوىل للدفع��ة االوىل، وصوالً 

إىل التدريب املتخصص النوعي، والتدريب املتكرر، 

كذلك تخطيط امله��ام، وتدريبات تنفيذ املهام عىل 

جميع أنواع املركبات غري املأهولة والحموالت.

وتسعى رشكة CAE إىل استكشاف إمكانية تطوير 

أكادميي��ة تدريبية خاصة باألنظمة الجوية من دون 

طيار، يك تس��تفيد من تقني��ات النمذجة واملحاكاة 

املتطورة، لدعم تدريبات املهام والعمليات املوزعة 

لألنظم��ة الجوي��ة م��ن دون طيار ع��ىل أي منصة 

وحمولة.

 وميك��ن اس��تخدام حل CAE للتدريب عىل مهام 

األنظم��ة الجوية من دون طي��ار، كبيئة تخطيطية 

وتحليلية، لتقييم األنظمة والحموالت الجديدة، إىل 

جانب تخطيط املهام، كام يقوم حل CAEللتدريب 

عىل مهام األنظمة الجوية من دون طيار، بالسامح 

لقادة املهام بتقييم خط��ط املهام، مبا يضمن تأمني 

عمل األصول املناس��بة بالشكل األمثل لتأمني نجاح 

املهمة.

وضمن بيئ��ة اصطناعية، يس��تطيع الفريق املدرّب 

عىل س��يناريو املهمة قبل تنفيذ العمليات، لتحديد 

أي مخاط��ر محتملة، وتغيري الخط��ط والتكتيكات، 

بحسب ذلك لتعزيز إمكانية تحقيق النجاح.

تقدم حلول مهام األنظمة اجلوية من دون طيار
100 ألف متدرب سنويًا حول العامل يف 45 مركزًا لـ »سي أيه إي«
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تشارك رشكة أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة الذاتية 

»أدايس« يف فعاليات الدورة الثانية ملعرض ومؤمتر 

األنظمة غري املأهولة » يومكس 2016« . 

وقال سليامن الش��اميس مدير قطاع العمليات إن 

الرشك��ة تعرض خالل فعالي��ات » يومكس « ألول 

م��رة منط��اد » الريوس��تات 200 « وال��ذي يتميز 

بقابليته يف البقاء يف الجو ملدة اسبوع بدون صيانة 

وقدرت��ه عىل حم��ل /70 / كيلوغراما والعمل من 

ارتفاعات تصل حتى ارتفاع ألف قدم . 

وأوض��ح ان املنط��اد ميكن��ه حمل كام��ريا ورادار 

والعم��ل كمحط��ة ارص��اد او نق��ل معلومات اىل 

محط��ة التحك��م األرضية .  وتع��رض الرشكة ايضا 

هيليكوبر »السر« غري املأهولة اىل جانب مظالت 

املعدات واآلليات العس��كرية والت��ي تصنع وفق 

مواصفات عالية الجودة وبأحجام حس��ب حاجة 

العميل والتي تتميز بس��هولة االس��تخدام والنقل 

والتحكم . 

ونوه ان الرشك��ة متتلك قدرات أساس��ية لتدريب 

املش��غلني وطواق��م الصيان��ة مبا يضم��ن تحقيق 

مستوى عال وبخرات إماراتية مميزة . 

وأكد الش��اميس ح��رص الرشكة يف بن��اء القدرات 

الصناعية املحلية يف مجال األنظمة الذاتية وتوفري 

أفض��ل الحل��ول التي تعم��ل عىل تنوي��ع اقتصاد 

دول��ة اإلمارات من خالل إجراء البحوث وعمليات 

التطوير الداخلية وتنمي��ة املوارد البرشية املحلية 

والدخول يف رشاكات مع الجهات الخارجية ..مشريا 

اىل ان أكرث من /95/ يف املائة من القطاع التشغييل 

يف الرشكة مش��غولة من قبل مواطنني مؤهلني كام 

يعم��ل /80/ مهندس��ا إماراتيا ضم��ن تخصصات 

قطاع األنظمة غري املأهولة . 

وأكد أهمية املش��اركة يف املعرض ضمن 29 رشكة 

إماراتي��ة يف ع��رض مجموعة م��ن ابتكاراتها التي 

س��يكون لها أثر كب��ري يف إحداث نقل��ة نوعية يف 

صناعة األنظمة غري املأهولة . 

يذكر أن رشكة أبوظبي الستثامرات األنظمة الذاتية 

هي رشكة تقوم بتصنيع الطائرات دون طيار والتي 

يت��م التحكم فيها ع��ن بعد ويتم اس��تخدامها يف 

الحاالت التي يكون فيها تواجد اإلنس��ان خطرا أو 

غري ذي جدوى اقتصادية . 

كتب: راية سامل املزروعي
تعمل رشكة سيس��تمز أدكوم  االماراتية، يف صناعة الدفاع ألكرث من عرشين عاما، 

وهي رشكة ذات سمعة طيبة، فهي هدفها أن تصبح هيئة عامة مدرجة يف سوق 

األوراق املالية، واس��راتيجية التسويق واملبيعات للرشكة تهدف لتصميم وتصنيع 

أنظمة طريان بدون طيار، متوافقة متاما مع اللوائح الدولية.

ورصح الدكت��ور ع��يل الظاهري الرئيس التنفيذي لرشك��ة أدكو لألنظمة يف حوار 

ح��رصي م��ع “ درع الوط��ن” أن رشكة سيس��تمز أدكوم قام��ت بتصميم جميع 

منتجاتها، مبا يف ذلك الطائرات بدون طيار لتكون متوافقة متاما مع املعايري الدولية 

للتصميم والس��المة التش��غيلية، مع التقيد بتدابري مراقبة األسلحة عىل الصعيد 

العاملي، كام تقوم رشكة سيستمز أدكوم أيضا بأبحاثها الخاصة، وبوضع التصاميم 

املطورة لألداء، وتهدف أنشطة البحثوالتطوير هذه بشكل أسايس لتوسيع اآلفاق 

وتطوير التقنيات واملفاهيم املس��تقبلية، وقال نحن اآلن بصدد توسيع نشاطنا يف 

جميع أنحاء العامل لدخول األس��واق العاملية مع االلت��زام بالروتوكوالت الصارمة 

املتعلقة باملستخدم النهايئ.

ولدى رشكة سيستمز أدكوم فروعاً يف جميع أنحاء العامل، وهي تعد من الرشكات 

املنافس��ة لعدد من الدول الكبرية،  ولديه��ا العديد من االتفاقيات مع حكومات 

ال��دول املتقدم��ة، وتحرص ع��ىل أن تكون جميع أنش��طتها التجاري��ة يف الدول 

األجنبية تتم يف إطار القوانني املحددة دوليا، ومن الخطط املستقبلية التي تسعى 

اليها الرشكة، املشاركة يف  أنشطة تجارية متنوعة  تشتمل  والتقترص عىل  تصنيع  

طائ��رات بدون طي��ار،   األهداف الجوية ، أنظم��ة رادار  مراقبة الحركة الجوية  

)ATCRS(، و نظم االتصاالت املتطورة، وصناعة الصواريخ.

أداسي تشارك يف معرض » يومكس 2016«

»ادكوم سيستمز« بسواعد وعقول تنافس الصناعات العاملية
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تطوير اخلربات الرائدة يف األمن البحري ونظم التكامل
»إيرث« تّوسع حمفظتها خلدمات هندسة الطريان

 حضور قوي للشركات وأبرز املشاريع والتقنيات 

متكن��ت رشكة اإلم��ارات لألبح��اث والتكنولوجيا 

املتقدم��ة القابض��ة »إي��رث«، وخالل س��نوات 

قليل��ة، توس��عة محفظته��ا يف خدم��ات عديدة، 

منها خدمات هندسة الطريان، وتصميم النامذج، 

والتعدي��ل والتصديق عىل فئة واس��عة من نظم 

الطائ��رات، م��ن خالل عق��د رشاكات مع العديد 

م��ن الرشكات الرائدة يف قط��اع صناعة الطائرات 

ومزودي الخدمات.

وقامت رشك��ة اإلم��ارات لألبح��اث والتكنولوجيا 

املتقدمة القابضة، التي تشارك يف فعاليات معرض 

ومؤمتر »يومك��س 2016« يف بناء امكانيات قوية 

يف نظ��م األس��لحة، كام لدى الرشك��ة العديد من 

املش��اريع يف مجال الدفاع البح��ري، الذي يدعم 

الق��وات املس��لحة والقطاع��ات التجارية، حيث 

عمل��ت الرشكة، م��ن خالل فري��ق متكامل، عىل 

تطوي��ر الخرات الرائدة يف مج��ال االمن البحري 

والهندسة ونظم التكامل. وتسعى رشكة اإلمارات 

لألبحاث والتكنولوجيا املتقدمة إىل البحث الدائم 

عن املوهوب��ني واملتفانني يف العمل، الذين لديهم 

قيم متشابهة ملوظفي الرشكة.

حيث يع��د التوطني مح��وراً أساس��ياً يف الرشكة، 

وتس��عى إنطالقا من هذا األم��ر، إىل توظيف فئة 

الشباب املوهوبني، واالستثامر يف تطوير قدراتهم 

العلمية والعملية، عر توفري فرص للعمل يف قطاع 

الدف��اع الوطني، واملس��اهمة يف خدم��ة الوطن، 

وتوف��ري فرص للعمل والتعلم يف مجال الهندس��ة 

والتكنولوجيا املتقدمة، كذلك توفري فرصة حضور 

برام��ج تدريبية خاصة، وبرام��ج الرعاية العلمية، 

الت��ي تركز ع��ىل تطوير مواطني دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.

وتس��تند »إيرث« عىل مجموع��ة قيم عظيمة يف 

كل تعامالته��ا اليومية مع العم��الء واملجتمعات 

العاملي��ة، تضمن من خاللها بن��اء عالقات وثيقة 

م��ع الجميع عىل حد س��واء، حي��ث تتمثل تلك 

القيم بالركيز عىل العمالء، والعمل بروح الفريق، 

وشغف التميز، فضالً عن القيادة والثقة واالحرام.

تشارك العديد من الجهات يف فعاليات الدورة الثانية 

ملع��رض ومؤمت��ر األنظمة غ��ري املأهول��ة »يومكس 

2016« وال��دورة األوىل من »معرض ومؤمتر املحاكاة 

والتدري��ب«، حيث حرص��ت عىل اس��تعراض أبرز 

مشاريعها وتقنياتها يف هذا املجال الحيوي، خصوصاً 

ال��رشكات اإلماراتية التي حرت بقوة عر عارضيها، 

وأجنحتها املشاركة.

Interna-  قق��ال ج��امل الكعبي م��ن رشك��ة

tional Golden group: »إن الرشكة تش��ارك 

عر عرضها طائ��رة predator xp وهي طائرة 

تتميز مبداها الطويل، وبعلو ارتفاعها، كام من 

املمكن التحكم فيها عن بعد، وذلك عن طريق 

 األق��امر الصناعي��ة أو عر املحط��ة األرضية«.

وأضاف »الطائرة هي طائ��رة عمليات، وتقوم 

مبه��ام عدة، منها القيام باالس��تطالع الجوي يف 

الظ��روف الجوية كافة، وقدرته��ا العالية عىل 

مامرسة مهامها وسط الظروف الجوية السيئة، 

كام تق��وم بنوعي الط��ريان النه��اري واللييل، 

باإلضافة إىل أنها تطري ملدة 35 س��اعة، مبسافة 

 تص��ل إىل 5 آالف كيلو مر و7 آالف كيلو مر«.

وأش��ار إىل أن الن��وع الحدي��ث م��ن الطائرة 

يستطيع حمل أنواع متعددة من األسلحة من 

مثل صواريخ الليزر، ويعتمد نوع السالح عىل 

نوعية املهمة التي تقوم بها الطائرة.

م��ن جهت��ه، ق��ال عبدالرحمن القدي��ر مدير 

املش��اريع يف رشكة ديجي روبتكس، إن الرشكة 

تش��ارك بع��رض س��يارة »الس��يلفي«، وه��ي 

س��يارة مخصص��ة ل��ذوي اإلعاقة تس��ع راكباً 

واحداً، يس��تطيع من خاللها أن يتحكم مبقعد 

السيارة، واتجاهه، وسعته، عر زر خاص صّمم 

 خصيص��اً ليناس��ب هذه الفئة م��ن املجتمع. 

وأوض��ح »الحظنا أن ذوي اإلعاقة بحاجة دوماً 

مل��ن يدف��ع له��م مقاعدهم، وه��م يف حاجة 

مس��تمرة لوجود مرافق، ولك��ن بوجود هذه 

السيارة أصبح بقدرة ذوي اإلعاقة االعتامد عىل 

أنفس��هم، فالس��يارة تحتوي عىل نظام خرائط 

إلك��روين، ميّكنه من تحديد الوجهة املناس��بة، 

وتتحرك الس��يارة آلياً إىل تل��ك الجهة آلياً دون 

تدخل يدوي، إىل مس��افة ت��راوح بني 20 و30 

كيلومراً« . 




