
مطـــر  حميـــد  ســـعادة  أكـــد 
الظاهـــري، الرئيـــس التنفيـــذي 
الوطنيـــة  أبوظبـــي  لشـــركة 
للمعـــارض "أدنيـــك"، أن دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة تســـير علـــى 
رؤيـــة  بفضـــل  ثابتـــة  خطـــى 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة 
رئيـــس  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن 

اهلل". "حفظـــه  الدولـــة 

المعارض العسكرية توفر لوطننا كفاءات
فنية وتقنية

حتـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، ولـــي عهـــد أبوظبـــي، 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات املســـلحة، تنطلـــق اليـــوم األحـــد مبركـــز أبوظبـــي الوطنـــي 
للمعـــارض، ، فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة ملعرضـــي األنظمـــة غيـــر املأهولـــة »يومكـــس2018« 
واحملـــاكاة والتدريـــب »ســـيمتكس 2018« مبشـــاركة 122 شـــركة متخصصـــة بالصناعـــات 
الدفاعيـــة، متثـــل 34 دولـــة حـــول العالـــم، والـــذي يســـتمر علـــى مـــدى 3 ايـــام متواصلـــة.

وســـيوفر املعرضـــان اللـــذان ينظمـــان مـــن قبـــل شـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة للمعـــارض 
»أدنيـــك« بالتعـــاون مـــع القيـــادة العامـــة للقـــوات املســـلحة، منصـــة مثاليـــة لعـــرض 
االمـــر  املاهولـــة،  غيـــر  االنظمـــة  فـــى مجـــال  والعلميـــة  العامليـــة  االبتـــكارات  أحـــدث 
الـــذي ينعكـــس علـــى نســـبة احلضـــور واملشـــاركة، حيـــث يتوقـــع أن يســـجل املعـــرض يف 
دورتـــه احلاليـــة إقبـــااًل دوليـــًا قياســـيًا مـــن قبـــل كبريـــات الشـــركات املتخصصـــة يف هـــذه 

القطاعـــات احليويـــة.

إنطالق فعاليات معرضي 
»يومكس« و»سيمتكس« 2018 اليوم

تحت رعاية محمد بن زايد

مؤتمر »يومكس وسيمتكس« 

استعراض للتحديات التى تواجه عالم االنظمة 
غير المأهولة والمحاكاة والتدريب

)أدنيـــك(  للمعـــارض  الوطنـــي  أبوظبـــي  مركـــز  يســـتضيف 
املأهولـــة  غيـــر  األنظمـــة  اخلـــاص مبعرضـــي  املؤمتـــر  غـــدا  
ـــي  ـــب )ســـيمتكس2018(، ويأت )يومكـــس2018( واحملـــاكاة والتدري
هـــذا املؤمتـــر ضمـــن الفعاليـــات الرئيســـية للمعرضـــن حيـــث 
يلتقـــي نخبـــة مـــن اخلبـــراء العســـكرين والصناعيـــن باإلضافـــة 
لالكادمييـــن واملتخصصـــن الدوليـــن واحملليـــن يف مجـــاالت 
االنظمـــة غيـــر املأهولـــة واحملـــاكاة والتدريـــب ملناقشـــة أبـــرز 
التحديـــات واملســـتجدات واالفـــاق املســـتقبلية لهـــذه الصناعـــة 

اآلخـــذة بالتطـــور بشـــكل متســـارع.

الرئيس التنفيذي لـ »أدنيك«: 
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الظاهـــري  مطـــر  حميـــد  ســـعادة  أكـــد 
ابوظبـــي  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التابعـــة  والشـــركات  للمعـــارض  الوطنيـــة 
الوطـــن،  درع  ملجلـــة  اليوميـــة  للنشـــرة 
وســـيمتكس«  »يومكـــس  معرضـــي  أن 
ميثـــالن مشـــهداً تنمويـــاً يعكـــس النهضـــة 

الدولـــة. يف  االبتكاريـــة 
ــة  ــت الرعايـ ــوم حتـ ــق اليـ ــت تنطلـ يف وقـ
الكرميـــة لســـيدي صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
ـــي عهـــد  ـــان ، ول ـــد آل نهي ـــن زاي محمـــد ب
ابوظبـــي ، نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات 
املســـلحة ، الـــدورة الثالثـــة مـــن معـــرض 
)يومكـــس(  املأهولـــة  غيـــر  االنظمـــة 
2018 والـــدورة الثانيـــة ملعـــرض احملـــاكاة 
والتدريـــب "ســـيمتكس 2018" واملؤمتـــر 
ـــم  ـــذان يقامـــا بتنظي املصاحـــب لهمـــا، وال
ـــة للمعـــارض  ـــي الوطني مـــن شـــركة ابوظب
ـــة  ـــادة العام ـــع القي ـــاون م ـــك( وبالتع )أدني
االمـــارات  لدولـــة  املســـلحة  للقـــوات 

العربيـــة املتحـــدة.
وقـــال: »يأتـــي يومكـــس وســـيمتكس 2018 
الشـــيخ  املبـــارك عـــام  العـــام  يف هـــذا 
ــر  ــد اخليـ ــراه" ، زايـ ــب اهلل ثـ ــد "طيـ زايـ
الـــذي ارســـى قواعـــد احلضـــارة والعلـــم 
العربيـــة  االمـــارات  لدولـــة  والنهضـــة 
ــة  ــن االهميـ ــد مـ ــي مزيـ ــدة ، ليعطـ املتحـ

لهذيـــن املعرضـــن«. 

جناح االستراتيجيات
وأضـــاف: لقـــد جنحـــت االســـتراتيجيات 
التـــي وضعتهـــا وطبقتهـــا شـــركة ابوظبـــي 
علـــى  )أدنيـــك(  للمعـــارض  الوطنيـــة 
حتقيـــق  اجنـــاز يف هـــذه الـــدورة مـــن 
املشـــاركة  الـــدول  عـــدد  ارتفـــع  حيـــث 
يف عـــام 2018 ليصـــل إلـــى 34 دولـــة 
مقارنـــة مـــع 26 دولـــة يف العـــام 2016 
ـــت  ـــا ارتفع ـــت 24%، فيم بنســـبة منـــو بلغ
 13 مـــن  للمعرضـــن  الكليـــة  املســـاحة 
ـــع  يف عـــام 2016 لتصـــل  ـــر مرب ـــف مت أل
عـــام  يف  مربعـــا  متـــرا  الـــف   17 إلـــى 
2018 لتســـجل نســـبة منـــو بلغـــت %24، 
ــة  ــاع عـــدد الشـــركات العارضـ ــا ارتفـ كمـ
يف عـــام 2018 لتصـــل إلـــى 122 شـــركة 

ــركة  ــع 91 شـ ــة مـ ــة مقارنـ ــة ومحليـ دوليـ
عارضـــة يف عـــام 2016  بنســـبة منـــو 

.%25 بلغـــت 

رؤية أبوظبي 2030
وســـيمتكس  يومكـــس  اقامـــة  أن  وأوضـــح 
لهمـــا  املصاحـــب  واملؤمتـــر   2018
الوطنيـــة  ابوظبـــي  شـــركة  واســـتراتيجية 
للمعـــارض )أدنيـــك( الراميـــة الســـتقطاب 
وتنظيـــم املعـــارض واملؤمتـــرات جتســـد رؤيـــة 
سيســـاهم  الـــذي  األمـــر   2030 أبوظبـــي 
يف دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة مـــن 
خـــالل االثـــار االقتصاديـــة املباشـــرة وغيـــر 
الهامـــة،  الفعاليـــات  هـــذه  ملثـــل  املباشـــرة 
حيـــث بلغـــت عـــدد املعـــارض واملؤمتـــرات 
ابوظبـــي  مركـــز  يف  املقامـــة  والفعاليـــات 
الوطنـــي للمعـــارض 442 ،يف حـــن بلغـــت 
امـــارة  العوائـــد االقتصاديـــة علـــى  قيمـــة 
عـــام  خـــالل  درهـــم  مليـــار   3.9 ابوظبـــي 
2017 باإلضافـــة للترويـــج المـــارة ابوظبـــي 
كوجهـــة عامليـــة مهمـــة يف ســـياحة االعمـــال 

املعـــارض. وقطـــاع 

دعم القيادة
ابوظبـــي  شـــركة  حرصـــت  ذلـــك  إلـــى 
الوطنيـــة للمعـــارض )أدنيـــك( علـــى التعـــاون 
ــة  ــة واخلاصـ ــات العامـ ــة القطاعـ ــع كافـ مـ
لإلعـــداد االمثـــل لهـــذه الفعاليـــات بالشـــكل 
اقليميـــا  الدولـــة  بســـمعة  يليـــق  الـــذي 
ودوليـــا، ومـــاكان هـــذا ليتحقـــق اال بدعـــم 
ــة  ــلحة لدولـ ــوات املسـ ــة للقـ ــادة العامـ القيـ
االمـــارات العربيـــة املتحـــدة ومســـاندتها 

وتعاونهـــا املســـتمر معنـــا.
ويف اخلتـــام قـــال: أتقـــدم جلميـــع شـــركائنا 
يف القطاعـــن العـــام واخلـــاص وبشـــكل 
خـــاص القيـــادة العامـــة للقـــوات املســـلحة 
املتحـــدة  العربيـــة  االمـــارات  لدولـــة 
للمعرضـــن  االســـتراتيجي  والشـــريك 
لالنظمـــة  الوطنيـــة  ابوظبـــي  شـــركة 
ــن  ــركائنا مـ ــة شـ ــي( ولكافـ ــة )اداسـ الذاتيـ
والدوليـــة  احملليـــة  العارضـــة  الشـــركات 
يف  املشـــاركة  علـــى  حرصـــوا  الذيـــن 

وســـيمتكس2018. يومكـــس 

الرئيس التنفيذي لـ »أدنيك«:

»يومكس وسيمتكس » مشهد تنموي يعكس
النهظة االبتكارية في الدولة
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Who developed a Naval Warfare 
Training System for the Swedish 
Navy and is now developing the 
UAE Naval Training Centre?

We are.

من قام بتطوير نظام للتدريب عىل الحروب البحرية 
للقوات البحرية السويدية، ويقوم حالياً بتطوير مركز 

تدريب بحري للقوات البحرية اإلماراتية؟

نحن

CAE – Your worldwide training partner of choice
CAE – رشيككم العاملي املفّضل لخدمات التدريب

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com

Visit CAE (Booth B-15) at the UMEX/SIMTEX show 
February 25-27, 2018 to learn more.

 ملعرفة املزيد، ندعوكم لزيارة جناح رشكة CAE )رقم B-15( يف معريض “يومكس” و”سيمتكس”

بني 25 - 27 فرباير 2018.

 1E Predator-RQ استمرار تدريب األطقم الجوية على الطائرة
التي يمكن قيادتها عن بُعد

الشـــهور  مـــدار  علـــى   CAE شـــركة  بـــدأت 
اجلويـــة  األطقـــم  تدريـــب  يف  املاضيـــة 
علـــى الطائـــرة RQ-1E RPA التـــي ميكـــن 
تلـــك  أنهـــت  حيـــث  ُبعـــد،  عـــن  قيادتهـــا 
األطقـــم عـــدة دورات تدريبيـــة علـــى يـــد 
 ،CAE Maritime Middle East MME شـــركة
منهـــا دورة أساســـية حتـــت عنـــوان "مشـــغل 
أنظمـــة استشـــعار الطائـــرات التـــي ميكـــن 
أساســـية  ودورة  ُبعـــد"،  عـــن  قيادتهـــا 
اجلويـــة  "األطقـــم  عنـــوان  حتـــت  أخـــرى 
عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن  التـــي  للطائـــرات 

ُبعـــد". 
وصـــرح إيـــان بـــل، رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
ومديـــر عـــام شـــركة CAE ملنطقتـــي الشـــرق 
الهـــادئ،  واحمليـــط  وآســـيا  األوســـط 
يف  نســـاهم  بـــأن  ســـعداء  "نحـــن  بقولـــه 
ســـاح  أطقـــم  مســـتوى  ورفـــع  تدريـــب 
طياريـــن  يصبحـــوا  ألن  متهيـــدا  اجلـــو 

التـــي  الطائـــرات  قيـــادة  علـــى  قادريـــن 
ومشـــغلي  ُبعـــد  عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن 
هـــذا  أصبـــح  وقـــد  االستشـــعار.  أنظمـــة 
أساســـيا  عنصـــرا  الطائـــرات  مـــن  النـــوع 
بالنســـبة للعمليـــات القتاليـــة احلديثـــة، 
ويحتـــاج إلـــى أطقـــم جويـــة علـــى مســـتوى 
وتفخـــر  واحلرفيـــة.  املهـــارة  مـــن  عـــال 
القـــوات  باختيـــار   CAE شـــركة 
إلعـــداد  لهـــا  اإلماراتيـــة   اجلويـــة 
شـــامل  تدريبـــي  برنامـــج  وتنفيـــذ 
الطائـــرات  مـــن  أســـطوله  خلدمـــة 

ُبعـــد". عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن  التـــي 
وتعمـــل شـــركة CAE حاليـــا علـــى إنشـــاء 
حيـــث  اجلـــو  لســـاح  تدريـــب  مركـــز 
أنـــواع  كافـــة  تنفيـــذ  ميكـــن 
والتدريـــب  التحويلـــي  التدريـــب 
بالطائـــرات  اخلاصـــة  املهـــام  علـــى 
وقـــد  ُبعـــد.  عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن  التـــي 

تولـــت الشـــركة مســـؤولية إعـــداد وتطويـــر 
الشـــاملة  واملناهـــج  التعليميـــة  املهـــام 
ومـــن  النظـــري،  للتدريـــب  الازمـــة 
يف  قريبـــا  الشـــركة  تبـــدأ  أن  املنتظـــر 
تنفيـــذ دورات تخصصيـــة علـــى طائـــرات 
علـــى  القـــادرة   RQ-1E اجلـــو  ســـاح 
متوســـطة  ارتفاعـــات  علـــى  الطيـــران 
لســـاعات  الطيـــران  علـــى  والقـــادرة 
تقـــدمي  أجـــل  ومـــن   .)MALE( طويلـــة 
التدريـــب  لنظـــام  الـــازم  الدعـــم 
 CAE شـــركة  وفـــرت  األرض،  علـــى 
وســـوف  نظريـــن،  مدربـــن  بالفعـــل 
تؤمـــن مجموعـــة متكاملـــة مـــن معـــدات 
التدريـــب العملـــي اإلضافيـــة مثـــل طائـــرات 
اجلويـــة  املركبـــات  مهـــام  علـــى  التدريـــب 
علـــى  التدريـــب  وطائـــرات  اآلليـــة 
بالطائـــرة  املتعلقـــة  النوعيـــة  املهـــام 

.RQ-1E
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مجلـــس  رئيـــس  طومســـون،  جيـــم  أكـــد 
للتطويـــر  اإلقليمـــي   )GA-ASI( شـــركة  إدارة 
االســـتراتيجي اخلارجـــي يف حـــوار خـــاص مـــع 
النشـــرة اليوميـــة ملجلـــة درع الوطـــن بـــأن ثمـــة 
قواســـم مشـــتركة عـــدة جتمـــع بـــن الطائـــرات 
ُبعـــد  عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن  التـــي 
القاســـم  ولكـــن  املأهولـــة  والطائـــرات 
املشـــترك الـــذي مييـــز طائـــرات الشـــركة هـــو 
طويلـــة،  لســـاعات  الطيـــران  علـــى  القـــدرة 
حيـــث تتميـــز بعـــض طائراتنـــا بالقـــدرة علـــى 
 42 علـــى  تزيـــد  ملـــدة  اجلـــو  يف  البقـــاء 
جمـــع  عمليـــات  لتنفيـــذ  متواصلـــة  ســـاعة 
واالســـتطاع  واملراقبـــة  املعلومـــات 
وجمـــع البيانـــات دون احلاجـــة إلـــى التـــزود 

. د قـــو لو با
التصنيـــع  شـــركات  إحـــدى  الشـــركة  وتعتبـــر 
الطائـــرات  مجـــال  يف  الرائـــدة  العامليـــة 
وأنتجـــت  بُعـــد،  عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن  التـــي 
لعمالئهـــا  طائـــرة   800 مـــن  أكثـــر  الشـــركة 
أكثـــر  وســـجلت  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  يف 
كمـــا  طيـــران.  ســـاعة  ماليـــن   4,7 مـــن 
وتصنيـــع  بتصميـــم  أيضـــا  الشـــركة  تقـــوم 
 – اإللكتـــرو  واألنظمـــة  الـــرادار  أجهـــزة 
بصريـــة وأنظمـــة املهـــام ذات العالقـــة مثـــل 
ــف. ــدد الوظائـ ــرادار "لينكـــس" املتعـ ــاز الـ جهـ

وفيما يلي نص احلوار 
تنتـــج شـــركة "جنـــرال أتوميكـــس إيرونوتيـــكال 
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  إنـــك"  سيســـتمز، 
اخلصائـــص  أبـــرز  ماهـــي  ولكـــن  الطائـــرات 

التـــي متيـــز بـــن طائـــرة وأخـــرى؟
بـــن  جتمـــع  عـــدة  مشـــتركة  قواســـم  ثمـــة 
عـــن  قيادتهـــا  ميكـــن  التـــي  الطائـــرات 
القاســـم  ولكـــن  املأهولـــة  والطائـــرات  بُعـــد 
املشـــترك الـــذي مييـــز طائراتنـــا هـــو القـــدرة 
حيثـــت  طويلـــة،  لســـاعات  الطيـــران  علـــى 

تتميـــز بعـــض طائراتنـــا بالقـــدرة علـــى البقـــاء 
ســـاعة   42 علـــى  تزيـــد  ملـــدة  اجلـــو  يف 
ــات  ــع املعلومـ ــات جمـ ــذ عمليـ ــة لتنفيـ متواصلـ
البيانـــات  وجمـــع  واالســـتطالع  واملراقبـــة 
كمـــا  بالوقـــود.  التـــزود  إلـــى  احلاجـــة  دون 
عنصـــري  علـــى  أيضـــا  الشـــركة  تركـــز 
الســـالمة واالعتماديـــة، وتعمـــل الشـــركة حاليـــا 
الشـــروط  تراعـــي  طائـــرات  تصميـــم  علـــى 
القياســـية للترخيـــص واالعتماديـــة املطبقـــة 

املأهولـــة. الطائـــرات  علـــى 
ــا هـــو الترخيـــص اخلـــاص الـــذي حصلـــت  مـ

ــه الشـــركة؟ عليـ
وجـــدت الشـــركة أن عليهـــا إعـــادة التفكيـــر 
يف أمـــور كثيـــرة فيمـــا يتعلـــق بتصميمهـــا 
للطائـــرات التـــي ميكـــن التحكـــم فيهـــا عـــن 
مـــن  الطائـــرات  تلـــك  ميكـــن  مبـــا  بُعـــد 
ــى  ــول علـ ــة واحلصـ ــا الفنيـ ــات جدارتهـ إثبـ
الترخيـــص الـــالزم إلـــى املجـــاالت اجلويـــة 
إنتـــاج  هـــي  النتيجـــة  وكانـــت  املختلفـــة. 
MQ- الطائـــرة التـــي أُطلـــق عليهـــا اســـم
9BSkyGuardian )حارســـة الســـماء( التـــي 
أصبحـــت تشـــكل العمـــود الفقـــري لســـالح 
وســـيتم  البريطانـــي.  امللكـــي  اجلـــو 
للمعاييـــر  تبعـــا  الطائـــرة  ترخيـــص 
شـــمال  حلـــف  لـــدى  املتبعـــة  القياســـية 

 .)STANAG4671( )الناتـــو(  األطلســـي 
علـــى  احلصـــول  حتديـــات  تتفـــاوت  هـــل 

ألخـــرى؟ دولـــة  مـــن  التراخيـــص 
هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن القوانـــن واللوائـــح 
مـــن  البعـــض  بعضهـــا  مـــع  تتشـــابه  التـــي 
نتوقـــع  فنحـــن  ولهـــذا  ألخـــرى،  دولـــة 
أنـــه مبجـــرد حصولنـــا علـــى أول ترخيـــص 
بالطيـــران يف املجـــاالت اجلويـــة املدنيـــة أن 
الالحقـــة  التراخيـــص  بقيـــة  تصبـــح 
الشـــركة  أقامـــت  وقـــد  بكثيـــر.  أســـهل 
هيئـــات  مـــع  التعـــاون  مـــن  قويـــة  جســـورا 
الطيـــران احملليـــة والعامليـــة املختلفـــة، ونحـــن 
متفائلـــون بقدرتنـــا علـــى جتـــاوز أي حتديـــات.

هـــل تتوقعـــون لطائراتكـــم أن تلعـــب أي دور 
بعيـــدا عـــن التطبيقـــات العســـكرية؟

يف  طائراتنـــا  اســـتخدام  حاليـــا  يجـــري 
واالســـتخدامات  التطبيقـــات  مـــن  عـــدد 
عمليـــات  مثـــل  العســـكرية  غيـــر 
احلدوديـــة  والدوريـــات  القانـــون  تنفيـــذ 
البحريـــة  والداوريـــات  احلرائـــق  ورصـــد 
مكافحـــة  عمليـــات  ويف  املـــوارد.  ومراقبـــة 
ــا ويف  حرائـــق الغابـــات يف شـــمالي كاليفورنيـ
األعاصيـــر  حـــاالت  يف  االنتشـــال  عمليـــات 

املتحـــدة. الواليـــات  ضربـــت  التـــي 
منطقـــة  يف  أخـــرى  مبـــادرات  لديكـــم  هـــل 

األوســـط؟ الشـــرق 
حتـــرص الشـــركة علـــى بنـــاء جســـور مـــن 
التعـــاون مـــع عمالئهـــا يف منطقـــة الشـــرق 
ــى  ــد أعلـ ــق عائـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــط مـ األوسـ
النـــوع  هـــذا  يف  االســـتثمار  وراء  مـــن 
مـــن الطائـــرات عـــن طريـــق تشـــكيل فريـــق 
قـــادر علـــى تشـــغيل الطائـــرات اآلليـــة وغيـــر 
اآلليـــة، التـــي ميكـــن التحكـــم فيهـــا عـــن 
بُعـــد يف جمـــع املعلومـــات االســـتخباراتية 

ــتطالع . ــة واالسـ ــات املراقبـ ومعلومـ

طائراتنا قادرة على البقاء في الجو لمدة تزيد على 
42 ساعة متواصلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود
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الوطنـــي  أبوظبـــي  مركـــز  يســـتضيف 
املؤمتـــر  غـــدا   )أدنيـــك(  للمعـــارض 
اخلـــاص مبعرضـــي األنظمـــة غيـــر املأهولـــة 
والتدريـــب  واحملـــاكاة  )يومكـــس2018( 
املؤمتـــر  هـــذا  ويأتـــي  )ســـيمتكس2018(،  
للمعرضـــن  الرئيســـية  الفعاليـــات  ضمـــن 
حيـــث يلتقـــي نخبـــة من اخلبراء العســـكرين 
لاكادمييـــن  باإلضافـــة  والصناعيـــن 
يف  واحملليـــن  الدوليـــن  واملتخصصـــن 
مجـــاالت االنظمـــة غيـــر املأهولـــة واحملـــاكاة 
التحديـــات  أبـــرز  ملناقشـــة  والتدريـــب 
لهـــذه  املســـتقبلية  واالفـــاق  واملســـتجدات 
الصناعـــة االخـــذة بالتطـــور بشـــكل متســـارع .

ــي رئيـــس  ــى املرزوقـ ــور يحيـ ــح الدكتـ وأوضـ
يعقـــد  الـــذي  املؤمتـــر  أن  املؤمتـــر  جلنـــة 
القـــادم  اجليـــل  )تقنيـــات  عنـــوان  حتـــت 
ســـيناقش  املســـتقبل(  تهديـــدات  ملواجهـــة 
عـــدة محـــاور وجلســـات يســـعى املؤمتـــر مـــن 
خاللهـــا املســـاهمة يف حتديـــد االجتاهـــات 
تواجـــه  التـــي  والتهديـــدات  واالشـــكاليات 
عالـــم االنظمـــة غيـــر املأهولـــة والوقـــوف 
التشـــغيلية  واملفاهيـــم  القـــدرات  علـــى 
والنمـــاذج العلميـــة والوســـائل احلديثـــة  يف 

ـــة مـــن أجـــل  ـــة والدفاعي القطاعـــات التجاري
تطويـــر أفضـــل وســـائل احملـــاكاة والتدريـــب.
وأكـــد علـــى إن أهميـــة هـــذا املؤمتـــر تكمـــن 
ــم  ــذي يتـ ــي الـ ــب العملـ ــن اجلانـ ــط بـ بالربـ
عرضـــه مـــن خـــالل املعرضـــن وبـــن اجلانـــب 
لوجهـــة  باإلضافـــة  واألكادميـــي  العلمـــي 
نظـــر اخلبـــراء واحملللـــن وصنـــاع القـــرار 
مـــن عســـكرين ومدنيـــن، وهـــذا احلـــوار 
والنقـــاش الـــذي ســـينتج عنـــه باحملصلـــة 
العديـــد مـــن التوصيـــات واالقتراحـــات التـــي 
تفيـــد هـــذا القطـــاع وتستشـــرف مســـتقبلة.

وذكـــر بـــأن  املؤمتـــر يتضمـــن ثـــالث جلســـات 
رئيســـية تناقـــش اجللســـة االولـــى )زيـــادة 
قابليـــة التشـــغيل البينـــي لألنظمـــة غيـــر 
املجـــاالت(  متعـــددة  بيئـــات  يف  املأهولـــة 
مناقشـــة  خاللهـــا  مـــن  ســـيتم  حيـــث 
ـــم  ـــى أحـــدث الوســـائل واملفاهي والتعـــرف عل
التكنولوجيـــة الضروريـــة لالســـتفادة مـــن 
اإلمكانيـــات الهائلـــة لألنظمـــة غيـــر املأهولـــة 
يف الدعـــم املســـتقبلي للعمليـــات يف مختلـــف 

القطاعـــات املدنيـــة والعســـكرية.
ــة التـــي  ــار الـــى أن  يف اجللســـة الثانيـ وأشـ
مســـتقبل  )حتديـــد  عنـــوان  حتـــت  تعقـــد 
ومتطلبـــات  املأهولـــة  غيـــر  االنظمـــة 
خللـــق  احلاجـــة  بحـــث  ســـيتم  التدريـــب( 
والتـــي  احليـــة  التدريبـــات  بـــن  تـــوازن 
وبـــن  الواقعيـــة  بالســـيناريوهات  تتميـــز 
فيـــه  تقـــوم  والـــذي  التفاعلـــي  التدريـــب 
للبيئـــة  تقريبيـــة  مبحـــاكاة  التكنولوجيـــا 
احلقيقـــة والواقعيـــة وبتكلفـــة اقـــل، لتحقيـــق 
اجلمـــع بـــن عناصـــر القـــوة وااليجابيـــة يف 
ــش  ــة فتناقـ ــة الثالثـ ــا اجللسـ ــلوبن امـ االسـ
)توظيـــف التقنيـــات املســـتقبلية لتحســـن 

والتدريـــب(. احملـــاكاة  قـــدرات 

مؤتمر »يومكس وسيمتكس« 
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غير المأهولة والمحاكاة والتدريب

للشـــركات  اإلمـــارات  مجلـــس  يشـــارك 
معـــرض  فعاليـــات  يف  الدفاعيـــة 
ومؤمتـــر األنظمـــة غيـــر املأهولـــة يومكـــس 
وأهـــداف  لرؤيـــة  الترويـــج  بهـــدف   2018
التـــي  واخلدمـــات  عملـــه  وآليـــات  املجلـــس 
ســـيقدمها لشـــركات الصناعـــات الدفاعيـــة 

الوطنيـــة. 
الســـماحي  اهلل  عبـــد  ســـلطان  وقـــال 
اإلمـــارات  مجلـــس  عـــام  مديـــر 
إن  باإلنابـــة  الدفاعيـــة  للشـــركات 
ــم  ــذا املعـــرض املهـ ــاركة املجلـــس يف هـ مشـ
املجلـــس  مســـاعي  إطـــار  يف  تأتـــي 
لبنـــاء منصـــة تواصـــل فعالـــة بـــن شـــركات 
الصناعـــات الدفاعيـــة الوطنيـــة والترويـــج 
لهـــا إلـــى جانـــب بنـــاء عالقـــات وشـــراكات 
األطـــراف  مختلـــف  مـــع  اســـتراتيجية 

والشـــركات  الدوليـــة  واجلهـــات  املعنيـــة 
وقـــال  املعـــرض.  يف  املشـــاركة  العامليـــة 
ــة  ــة احترافيـ ــل منصـ ــذا املعـــرض ميثـ إن هـ
ــزودي  ــي ومـ ــن مصنعـ ــكل مـ ــة لـ ومتخصصـ
األنظمـــة غيـــر املأهولـــة لعـــرض أحـــدث 
الدفاعـــي  املجـــال  هـــذا  يف  االبتـــكارات 
ــات  ــيس عالقـ ــب تأسـ ــم بجانـ ــوي املهـ احليـ
جتاريـــة وشـــراكات اســـتراتيجية ستســـهم يف 
تطويـــر الصناعـــات الدفاعيـــة الوطنيـــة. 

جنـــاح  يشـــهد  أن  الســـماحي  وتوقـــع 
كبيـــراً  واهتمامـــاً  واســـعاً  املجلـــس إقبـــاالً 
ظـــل  يف  وذلـــك  املعـــرض  زوار  قبـــل  مـــن 
تنامـــي عـــدد أعضـــاء املجلـــس إلـــى نحـــو 
63 شـــركة محليـــة يف مختلـــف املجـــاالت 
وأنظمـــة  اجلويـــة  الصناعـــات  منهـــا 
واملدافـــع  املدفعيـــة  وأنظمـــة  التدريـــع 

واالتصـــاالت  والتحكـــم  القيـــادة  وأنظمـــة 
واألمـــن  واالســـتخبارات  واحلواســـيب 
اإللكترونـــي والدعـــم اللوجســـتي والســـفن 
واحملاكـــة.  التدريـــب  وأنظمـــة  احلربيـــة 
ــارات للشـــركات  ــار إلـــى أن مجلـــس اإلمـ يشـ
تأسســـت  نوعيـــة  مبـــادرة  هـــو  الدفاعيـــة 
بدعـــم مـــن وزارة الدفـــاع والقيـــادة العامـــة 
التـــوازن  ومجلـــس  املســـلحة  للقـــوات 
متكـــن  إلـــى  وتهـــدف  االقتصـــادي 
الوطنيـــة  الدفاعيـــة  الصناعـــات  شـــركات 
لتطويـــر  لهـــا  املناســـبة  البيئـــة  وتوفيـــر 
أفضـــل  وفـــق  وقدراتهـــا  منتجاتهـــا 
علـــى  قـــادرة  لتكـــون  العامليـــة  املمارســـات 
وتطويـــر  تنميـــة  يف  الفعالـــة  املســـاهمة 
مصـــادر  وتنويـــع  الصناعـــي  القطـــاع 
الدخـــل يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة.

مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية يشارك في »يومكس«



7

النشرة
اليومية
اليوم األول

25 فبراير 2018

املبتكـــر  نظامهـــا   Eli شـــركة  طـــورت 
بهـــدف  املركبـــة(  )عـــش   Drone Nest
مـــن  جديـــد  بُعـــد  تأمـــن 
االســـتقاللية للمركبـــة املتعـــددة املـــراوح 
التشـــغيل  قيـــد  املوجـــودة   ELIX-XL
حاليـــا. ويصـــل مـــدى النظـــام إلـــى 5 
ـــرات، وتســـتطيع شـــبكة مـــن هـــذا  كيلومت
مـــن  بصريـــة  معلومـــات  بـــث  النظـــام 
ــا  ــة. وعندمـ ــرة مـــن اليابسـ ــاحة كبيـ مسـ
تتداخـــل أنصـــاف األقطـــار العملياتيـــة 
operational radiuses فـــإن هـــذا يعنـــي 

لديهـــم  أصبـــح  التشـــغيل  مســـؤولي 
عيـــون مســـلطة علـــى الهـــدف يف جميـــع 
وتبـــدو  ونهـــارا.  ليـــال  األوقـــات، 
كأوضـــح   Drone Nest النظـــام  قـــدرات 
مـــا تكـــون فـــوق األراضـــي الصلبـــة حيـــث 
االســـتجابة  وزمـــن  اإلمكانيـــات  تكـــون 
عنـــد  املأهولـــة  الداوريـــات  لـــدى 
توصيـــل  ويتـــم  مســـتوياتهما.   أدنـــى 
القيـــادة  مبركـــز   Drone Nest النظـــام 
ـــث ميكـــن دمجـــه  ـــم الرئيســـي حي والتحك
األماميـــة  االستشـــعار  أنظمـــة  مـــع 

املبكـــر.  اإلنـــذار  وأنظمـــة  األخـــرى 
ميكـــن  مأمونـــة  بيئـــة  النظـــام  ويوفـــر 
بالنســـبة  حرارتهـــا  يف  التحكـــم 
إلـــى املركبـــة ELIX-XL حتـــى يف أشـــد 
األحـــوال اجلويـــة صعوبـــة. وبعـــد عـــودة 
املركبـــة مـــن مهمتهـــا، تهبـــط املركبـــة فـــوق 
العـــش بطريقـــة آليـــة، ثـــم يجـــري وضعهـــا 
لتغييـــر  متهيـــدا  املناســـب  املـــكان  يف 
بطاريتهـــا اآلليـــة، األمـــر الـــذي يعنـــي 
إمكانيـــة تشـــغيل املركبـــة مـــرة أخـــرى 
هبوطهـــا.  مـــن  قليلـــة  دقائـــق  بعـــد 

ـــرة  ـــار الطائ ـــر واختب أحـــرزت عمليـــات تطوي
ـــي  ـــة AWHERO الت ـــة العمودي ـــة اآللي املروحي
بُعـــد  عـــن  فيهـــا  التحكـــم  ميكـــن 
ــا جديـــدا متهيـــدا حلصـــول الطائـــرة  تقدمـ
يف  لتشـــغيلها  الـــالزم  الترخيـــص  علـــى 
جتميـــع  حاليـــا  ويجـــري  القـــادم.  العـــام 
منوذجـــن جديديـــن مـــن الطائـــرة داخـــل 
اململـــوك   SistemiDinamici مصنـــع 
بالكامـــل لشـــركة »ليونـــاردو« يف مدينـــة 
تتواصـــل  حيـــث  اإليطاليـــة،  »بيـــزا« 
بالطائـــرة  اخلاصـــة  الطيـــران  اختبـــارات 
تشـــهد  وســـوف  احلاليـــة.  االختباريـــة 
اســـتكمال  حاليـــا  اجلاريـــة  االختبـــارات 
رحـــالت الطيـــران علـــى ســـرعات منخفضـــة 
وعلـــى مـــدى قريـــب مـــن مدينـــة »بيـــزا«، 
يعقبهـــا املزيـــد مـــن االختبـــارات يف مضمـــار 
أن  قبـــل  إيطاليـــا  وســـط  آخـــر 

والرابـــع  الثالـــث  النموذجـــان  يبـــدأ 
اختباراتهمـــا األرضيـــة واجلويـــة. للمزيـــد 
الطائـــرة  حـــول  املعلومـــات  مـــن 

 AWHERO العموديـــة  اآلليـــة  املروحيـــة 
يرجـــى زيـــارة موقـــع الشـــركة يف منصـــة 

.)03-B20( رقـــم  عـــرض 

AWHERO نموذجان جديدان للطائرة المروحية اآللية العمودية

شركة Eli تزيح النقاب عن نظامها Drone Nest خالل المعرض

IXI technology تطرح الجهاز DRONEKILLER لمواجهة األنظمة الجوية اآللية

اجلهـــاز   IXI technology شـــركة  تطـــرح 
الطائـــرات  )صائـــد   DRONEKILLER
اجلويـــة  األنظمـــة  ملواجهـــة  اآلليـــة( 
»يومكـــس«  معـــرض  خـــالل  اآلليـــة 
ـــاز محمـــول  ـــة، وهـــو أول جه لألنظمـــة اآللي
الالســـلكي  أجهـــزة  يســـتخدم  باليـــد 
ويســـتطيع  البرمجيـــات.  علـــى  املعتمـــدة 
حجمـــه  بصغـــر  يتميـــز  الـــذي  اجلهـــاز، 
شـــل  تكلفتـــه،  وقلـــة  وزنـــه  وخفـــة 
ــرة  ــة الصغيـ ــة اآلليـ ــة اجلويـ ــة األنظمـ حركـ

وميكـــن  والثانيـــة،  األولـــى  الدرجـــة  مـــن 
الوحـــدات  مـــع  نشـــره  البريـــة  للقـــوات 
الهجوميـــة  العمليـــات  وفـــرق  املتحركـــة 
األماميـــة  واملواقـــع  التفتيـــش  نقـــاط  ويف 
ــذا  ومـــع فـــرق التعامـــل األمنـــي. ويأتـــي هـ
تعانـــي  التـــي  الثغـــرات  ليســـد  اجلهـــاز 
بســـبب  اإللكترونيـــة«  »األســـوار  منهـــا 
الرؤيـــة. خـــط  تعتـــرض  التـــي  املوانـــع 

ويعمـــل اجلهـــاز IXI DRONEKILLER™ علـــى 
وميكـــن  اجلويـــة،  املركبـــات  حركـــة  شـــل 

القـــوات العســـكرية واألمنيـــة مـــن إجهـــاض 
معاديـــة  أو  إجراميـــة  محاولـــة  أي 
ــات  ــة يف عمليـ ــرات اآلليـ ــتخدام الطائـ السـ
إلســـقاط  هجمـــات  شـــن  أو  املراقبـــة 
والعبـــوات  اليدويـــة  والقنابـــل  القنابـــل 
البدائيـــة الناســـفة فـــوق القـــوات املقاتلـــة. 
كمـــا ميكـــن اســـتخدامه لشـــل حركـــة أي 
ــال  ــل املجـ ــغيلها داخـ ــم تشـ ــة يتـ ــرة آليـ طائـ
ـــى  اجلـــوي احملظـــور أو تســـبب تشويشـــا عل

العمليـــات.
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 »WB Electronics S.A« شـــركة  عرضـــت 
معـــرض  فعاليـــات  يف  املشـــاركة 
»منظومـــة»   2018 »يومكـــس 
وهـــي  احلائمـــة  للذخائـــر   »WARMATE
)غيـــر  آليـــة  جويـــة  منصـــات  عـــن  عبـــارة 
مأهولـــة( قـــادرة علـــى حمـــل أنـــواع مختلفـــة 
لطبيعـــة  وفقـــاَ  احلربيـــة،  الـــرؤوس  مـــن 

ملهمـــة. ا
حمـــل  علـــى  بقدرتهـــا  املنظومـــة  وتتميـــز 
ــر  ــدف تدميـ ــة cumulative بهـ رؤوس تراكميـ
ورؤوس  اخلفيفـــة،  املدرعـــة  املركبـــات 
تفتيتيـــة fragment لتدميـــر القـــوى املعاديـــة، 
بســـالح  مـــزودة  رؤوس  إلـــى  باإلضافـــة 
النقـــاط  الســـتهداف  احلـــراري  الباريـــوم 

واحملصنـــة. الشـــاملة 
احلائمـــة  الذخيـــرة  نظـــام  ويأتـــي 
التوجهـــات  مـــع  متمشـــيا   ،»WARMATE«
أســـلحة  بتطويـــر  املتعلقـــة  احلاليـــة 
بيوتـــر  أكـــد  حيـــث  جديـــدة،  قتاليـــة 
إدارة  مجلـــس  ،رئيـــس  ووجسيتشوســـكي 
علـــى  »العمـــل  أن   ،WB GROUP شـــركة 
اســـتحداث وتطويـــر مثـــل هـــذه األنظمـــة، 
طبقـــا ملفهـــوم احلـــرب املتعـــددة احملـــاور، 
العالـــم  قـــادة  باهتمـــام  حاليـــاً  يحظـــى 

العســـكرية«. باملجـــاالت  واملعنيـــن 
احلائمـــة  الذخيـــرة  نظـــام  أن   : وقـــال 

ــح  ــي يتيـ ــام ذاتـ ــن نظـ ــارة عـ WARMATE عبـ
إمكانيـــة اســـتخدام املـــواد العســـكرية الطائـــرة 
النقـــاط  طبيعـــة  مـــع  تتناســـب  التـــي 
واالهـــداف املســـتهدف اصابتـــه«، مشـــيراً 
الصواريـــخ  عـــن  بديـــال  يعتبـــر  أنـــه  إلـــى 
يتميـــز  كونـــه  للمدرعـــات،  املضـــادة 
 30 لنحـــو  الطيـــران  علـــى  بقـــدره 
ورصـــد  مبراقبـــة  خاللهـــا  يقـــوم  دقيقـــة، 
اكانـــت  ســـواء  احملتملـــة  األهـــداف 

متحركـــة. أو  ثابتـــه 
ونظـــراً خلفـــة ونزنـــه فانـــه يســـهل نقلـــه أو 
النظـــام  تصميـــم  يتيـــح  كمـــا  حتريكـــه، 
ودمـــج  املركبـــة  علـــى  تركيبـــه  إمكانيـــة 
ومحطـــة  والتوجيـــه،  التحكـــم  محطـــة 
توصيـــالت  مـــع  األرضيـــة  املعلومـــات 

ــة. املركبـ
منصتـــن  علـــى  النظـــام  تركيـــب  ويتـــم 
يتـــم  »قتاليـــة«  األولـــى  مختلفتـــن 
عمليـــة  لتنفيـــذ  املنصـــة  اســـتخدام  فيهـــا 
اطـــالق واحـــدة، والثانيـــة »رقابيـــة« يتـــم 
خاللهـــا اســـتخدام املنصـــة يف تنفيـــذ عـــدة 

عمليـــات اطـــالق. 
ــرؤوس  ــة والـ ــر رؤوس املراقبـ ــري تطويـ ويجـ
يف   WARMATE النظـــام  لـــدى  احلربيـــة 
العســـكري«  للتســـلح  الفنـــي  »املعهـــد 

.WB Electronics شـــركة مـــع  بالتعـــاون 

منصة عرض  زوار  بإمكان  سيكون 
معرض  يف   Leonardo شركة 
الطراز  مشاهدة   ،”2018 “يومكس 
 Mirach-40 طائرات  من  اجلديد 
الصغير التي تعمل من دون طيار، 
من  متكنها  مبنظومة  املجهزة 
لتهديدات  واقعية  القيام مبحاكاة 

العدو.
مستخدمها   M-40طائرة ومتنح 
مهام  وأداء  تنفيذ  على  القدرة 
تدريبية ذات كفاءة عالية، كما راعت 
للطائرة،  تصنيعها  عند  الشركة 
اليه  توصلت  ما  باحدث  تزويدها 
على  احلرص  مع  التكنولوجيا 
توفيرها بأسعار منخفضة تضاهي 
لدى  البدائية  الطائرات  أسعار 

الشركات املنافسة.
على  القدرة  متتلك  والطائرة 
والشملة  الدقيقة  احملاكاة 
من  ومتنوعة  كبيرة  ملجموعة 
باإلضافة  والصواريخ،  الطائرات 
واألشعة  الرادارات،  تهديدات  إلى 

املرئية وحتت احلمراء. 

منظومة WARMATE تراقب
وترصد األهداف الثابة والمتحركة  40-Mirach طائرة

قدرات عالية األداء 
في التدريبات 

الهجومية
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النشرة
اليومية
اليوم األول

25 فبراير 2018

روبوتكـــس«  »نكتســـر  شـــركة  غطـــت 
العســـكرية  األنظمـــة  يف  املتخصصـــة 
خـــال  مـــن  املأهولـــة  غيـــر  واألمنيـــة 
جناحهـــا املشـــارك يف معـــرض »يومكـــس 
مـــن  رئيســـية  قطاعـــات  ثاثـــة   »2018
منظومـــة تكنولوجيـــا الروبوتـــات، شـــملت 
العربـــات الروبوتيـــة الثقيلـــة، والروبوتـــات 
الغيـــر  والطائـــرات  الصغيـــر،  التكتيكيـــة 

املأهولـــة.
وتتميـــز الطائـــرات الصغيـــرة غيـــر املأهولـــة 
التـــي عرضتهـــا الشـــركة بقدرتهـــا علـــى 
تصـــل  ارتفـــاع  علـــى  املركبـــات  مراقبـــة 
كمـــا  قـــدم،   200 مـــن  أكثـــر  إلـــى 
ميكـــن جتهيـــز هـــذه الطائـــرات بكاميـــرات 
ثابتـــة )نهاريـــة وحراريـــة( أو مبستشـــعرات 
ــام االمنيـــة.  أخـــرى لتلبيـــة احتياجـــات املهـ
يف  الطائـــرة  اســـتخدام  ويتـــم 

مهمـــات دعـــم املركبـــات القتاليـــة، وحتســـن 
وبإمـــكان  املعركـــة،  ارض  علـــى  وضعهـــا 
باإلنترنـــت  املوصولـــة  الطائـــرات  هـــذه 
أن تقلـــع وتهبـــط علـــى ظهـــر املركبـــات، 
عرضـــت  كمـــا  ودقـــة.  ســـهولة  بـــكل 
الشـــركة مجموعـــة مـــن روبوتـــات »نيرفـــا« 
املهـــام،  املتعـــددة  الصغيـــرة  التكتيكيـــة 
وقدرتهـــا  بصلبتهـــا  تتميـــز  والتـــي 
الطبيعيـــة  التحديـــات  مقاومـــة  علـــى 
ــا مجهـــزة  ــا أنهـ والتضاريـــس املختلفـــة، كمـ
لزيـــادة  مختلفـــة  وحـــدة   20 مـــن  بأكثـــر 
قدرتهـــا يف رصـــد جميـــع املتغيـــرات مـــن 
»نيرفـــا«  روبوتـــات  وتتولـــى  حولهـــا. 
أســـلحة  واكتشـــاف  االســـتطالع،  مهـــام 
العبـــوات  ومكافحـــة  الشـــامل،  الدمـــار 
أيضـــاً  جتهيزهـــا  وميكـــن  الناســـفة، 
العربـــات  وتعتبـــر  قتاليـــة.  بأســـلحة 

ــزرة(  ــة واملجنـ ــة )املدولبـ ــة الثقيلـ الروبوتيـ
التكنولوجيـــة  املركبـــات  احـــدث  احـــدى 
ـــا الشـــركة مؤخـــراً،  ـــي ادخلته املتقدمـــة الت
االســـتطالع،  أغـــراض  يف  الســـتخدامها 
ـــي اللوجســـتي،  ـــح الطـــرق، والنقـــل اآلل وفت
والعمليـــات القتاليـــة. وتوفـــر هـــذه العربـــات 
الســـيبرانية  الهجمـــات  ضـــد  احلمايـــة 
شـــبه  قـــدرات  اإلنترنـــت،  عبـــر 
الســـير  يف  تتمثـــل  العمـــل،  يف  مســـتقلة 
يف املناطـــق الوعـــرة مـــع الكشـــف عـــن 
عـــن  فضـــال  آليـــاً،  وتفاديهـــا  العقبـــات 
ـــة، والتعقـــب اآللـــي  تعقـــب املركبـــات املقاتل
بانظمـــة  مـــزوده  وهـــي  الطـــرق،  علـــى 
متطـــورة متكنهـــا مـــن العمـــل حتـــى يف 
ـــد عـــدم  حـــال التشـــويش الالســـلكي أو عن
توافـــر أنظمـــة املالحـــة العامليـــة باســـتخدام 

 .GNSS الصناعيـــة  األقمـــار 

»نكسترروبوتكس« تغطي 3 قطاعات لمنظومة تكنولوجيا الروبوتات

»Zone APS« الشركة الرائدة في توفير خدمات المراقبة والتكنولوجيا المتقدمة
 »Zone APS« شركة  تعرض 
الرائدة  العاملية  الشركة 
املراقبة  خدمات  توفير  يف 
من  املتقدمة  والتكنولوجيا 
معرض  فعاليات  خالل 
لألنظمة   »2018 »يومكس 
غير املأهولة، حزمة من احدث 
األنظمة الدفاعية، يف مقدمتها 
 »™ArbitorShield« منصة 
لرصد  واملجهزة  املتكاملة 
أي  عن  واإلبالغ  ومراقبة 
مركبة  أو  )درون(  آلية  مركبة 
مأهولة(  )غير  آلية  جوية 
على  مستخدمة  أو  رياضية 

سبيل الهواية. وتتميز هذه املنصة 
تقنيات  استخدام  على  بقدرتها 
وآالت  احلديثة  البصرية  األجهزة 
االستشعار  وأنظمة  التصوير 
التحركات  كافة  لرصد  بعد،  عن 
وقوع  من  يقلل  مما  دقيق  بشكل 
وميكن  الكاذب.  اإلنذار  حاالت 
 »™ArbitorShield« املنصة  دمج 
 C2« والتحكم  القيادة  منصة  مع 
رصد  مدى  ويصل   ،»platform
كيلومترين،  من  أكثر  إلى  املنصة 
املركبات  رصد  على  قادرة  وهي 
القطاع  وحتديد  )الدرون(  اآللية 

الذي انطلقت منه. 
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حتـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ هـــزاع بـــن زايـــد 
آل نهيـــان، نائـــب رئيـــس املجلـــس التنفيـــذي 
معـــرض  غـــدًا  ينطلـــق  أبوظبـــي،  إلمـــارة 
أبوظبـــي للطيـــران 2018، حيـــث مت اإلعـــان 
عـــن الشـــركات واجلهـــات الراعيـــة للمعـــرض 
يف  إقامتهـــا  امُلقـــّرر  اخلامســـة،  دورتـــه  يف 
الفتـــرة مـــا بـــن 26 إلـــى 28 فبرايـــر 2018، 
يف مطـــار البطـــن للطيـــران اخلـــاص، أول 
مطـــار ُمتخّصـــص يف مجـــال طيـــران رجـــال 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  يف  األعمـــال 

إفريقيـــا. وشـــمال 
ــد،  ــلوب عـــرض جديـ ــهد املعـــرض أسـ ويشـ
ثالثـــة  إلـــى  املســـاحة  ستقســـم  حيـــث 
مناطـــق رئيســـية تتمثـــل يف: صالـــة املعـــرض 
الداخليـــة، الشـــاليهات ومنطقـــة العـــرض 
املعـــرض  مســـاحة  لتصـــل  اخلارجيـــة، 
الكاملـــة إلـــى 60 ألـــف متـــر مربـــع مـــن 
مســـاحة مطـــار البطـــن للطيـــران اخلـــاص. 
العامليـــة  الشـــركات  أهـــم  ســـتعود  كمـــا 
ــاركة  ــة، للمشـ ــرات اخلاصـ ــة للطائـ املُصّنعـ
يف املعـــرض، والتـــي تشـــمل شـــركة »داســـو 
للطيـــران«، »جلـــف ســـترمي«، »امبرايـــر«، 
ــب  ــى جنـ ــاً إلـ ــت«، جنبـ ــس جـ ــج بزنـ و»بوينـ
احملليـــن  االســـتراتيجين  الشـــركاء  مـــع 
واإلقليميـــن يف هـــذا املجـــال، علـــى غـــرار 
شـــركة طيـــران أبوظبـــي، خدمـــات فالكـــون 

للطيـــران ورويـــال جـــت.

مركز إقليمي
وقـــال ناصـــر جمعـــة، املديـــر العـــام ملطـــارات 
أبوظبـــي،  مطـــارات  يف  العـــام  الطيـــران 
ورئيـــس اللجنـــة املنّظمـــة ملعـــرض أبوظبـــي 

لتنظيـــم  للطيـــران: »نحـــن ســـعداء جـــداً 
واســـتضافة معـــرض أبوظبـــي للطيـــران يف 
ـــد اســـتمرارية  ـــث تؤّك ـــه اخلامســـة، حي دورت
هـــذا احلـــدث علـــى مكانـــة إمـــارة أبوظبـــي 
ـــز  ـــران اخلـــاص كمرك ومطـــار البطـــن للطي
إقليمـــي رئيســـي للطيـــران العـــام. ويُعـــّد 
ـــة تواصـــل  ـــران منّص ـــي للطي معـــرض أبوظب
فريـــدة مـــن نوعهـــا بـــن رواد الصناعـــة، 
التّجـــار، العمـــالء والهـــواة لتبـــادل املعرفـــة 
واخلبـــرات، إضافـــة إلـــى تطويـــر األعمـــال«. 
أبوظبـــي  مطـــارات  »تتشـــّرف  وأضـــاف: 
ملعـــرض  ســـترمي  جلـــف  شـــركة  باختيـــار 
ـــران كمنصـــة لعـــرض أحـــدث  ـــي للطي أبوظب

طائراتهـــا ألول مـــرة«.
18 ألف زائر

بإبـــرام  توقعاتـــه  عـــن  جمعـــة  وأعـــرب 
صفقـــات خـــالل املعـــرض، موضحـــاً أنـــه 
جـــرى إبـــرام صفقـــات جتـــاوزت 9 مليـــارات 
املعـــرض  دورات  يف  إماراتـــي  درهـــم 
الســـابقة. وكشـــف جمعـــة أن مطـــار البطـــن 
اخلـــاص قـــد حقـــق منـــواً يف أعمالـــه بنســـبة 
6% يف العـــام 2017 مقارنـــة بالعـــام الـــذي 
ســـبقه، موضحـــاً أن املطـــار ســـجل مـــا يفـــوق 
12 ألـــف رحلـــة جويـــة للطائـــرات اخلاصـــة. 
ـــران  ـــد مـــن شـــركات الطي ـــأن العدي ـــاد ب وأف
اخلاصـــة االماراتيـــة متـــارس أعمالهـــا مـــن 
مطـــار البطـــن، مثـــل شـــركات رويـــال جيـــت، 
طيـــران أبوظبـــي، فالكـــون للطيـــران، روتانـــا 

جـــت، اجلابـــر للطيـــران.
ــذي  ــرض الـ ــتقبل املعـ ــع أن يسـ ــن املتوّقـ ومـ
ألـــف   18 أيـــام،  ثالثـــة  ملـــدة  سيســـتمر 
زائـــر مـــن قطاعـــي الطيـــران والفضـــاء. 

ــن 300  ــر مـ ــة العـــرض أكثـ ــتضّم منصـ وسـ
الســـتعراض  واملورديـــن  املصنعـــن  مـــن 
والتطـــورات  االبتـــكارات  أحـــدث 
للطائـــرات اخلاصـــة، الطائـــرات العموديـــة 
)الهليكوبتـــر(، خدمـــات الطائـــرات، معـــدات 
ــة  ــن أنظمـ ــاًل عـ ــارات، فضـ ــات املطـ وخدمـ
اإللكترونيـــات اخلاصـــة بقطـــاع الطيـــران 

والتمويـــل. التأمـــن  وشـــؤون 
110 مناذج

منـــاذج   110 مـــن  أكثـــر  عـــرض  ســـيتّم 
طـــراز  مـــن  كانـــت  ســـواًء  للطائـــرات، 
أو  الـــوزن،  خفيفـــة  اخلاصـــة  الطائـــرات 
الطائـــرات التجاريـــة الثقيلـــة، جنبـــاً إلـــى 
ــكارات  ــات واالبتـ ــدث املنتجـ ــع أحـ ــب مـ جنـ
ليحظـــى  الطيـــران،  مجـــال  يف  احلديثـــة 
استكشـــاف  بفرصـــة  الطيـــران  محبـــو 
الطائـــرات  تفاصيـــل  إلـــى  والتعـــّرف 
بالطيـــران.  املتعلقـــة  اخلدمـــات  وجميـــع 
ومـــن املتوّقـــع أن يســـتضيف هـــذا احلـــدث 
مجمــــوعــــــة كبيـــرة مــــــــن الـــــــــزوار الذيـــــن 
لقطـــاع  الكاملــــــة  السلسلــــــة  ميثلــــــون 

التجــــــاري. الطيـــــــران 
ــران  ــي للطيـ ــرض أبوظبـ ــهد معـ ــا سيشـ كمـ
معـــرض  تنظيـــم  أيضـــاً  الثانيـــة  للمـــرة 
حيـــث  الهليكوبتـــر،  لطائـــرات  أبوظبـــي 
ـــرات  ـــواع طائ ـــع أن ـــى عـــرض جمي ـــدف إل يه
ـــر املســـتخدمة يف كل القطاعـــات.  الهليكوبت
حيـــث يُفســـح املعـــرض أمـــام ضيوفـــه وزواره 
ــع،  ــال التصنيـ ــرواد مجـ ــاء بـ ــة االلتقـ فرصـ
التوزيـــع والشـــركات الداعمـــة، والتعـــّرف 
طائـــرات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة  إلـــى 

الهيلكوبتـــر.

يشهد الظهور األول لـ »G500 من جلف ستريم«

»أبوظبي للطيران« يحتضن 110 نماذج للطائرات


