
زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
املأهولة  غير  األنظمة  معرضي  الرئاسة 
 “ والتدريب  واحملاكاة   “  2018 يومكس   “
خالل  سموه  ورافق   ،“  2018 سيـمتكس 
مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  الزيارة 
كبار  من  وعدد  التسامح  وزير  نهيان  آل 
املسؤولني يف وزارة الدفاع والقيادة العامة 

للقوات املسلحة واللجنة العليا املنظمة .
وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
بجولة داخل املعرضني تفقد خاللها عددا 
باإلضافة  املشاركة  الوطنية  األجنحة  من 

إلى أجنحة الشركات الدولية .
تعرضه  ما  أحدث  على  سموه  اطلع  كما 
تقنيات وأجهزة متطورة يف  الشركات من 
واحملاكاة  املأهولة  غير  األنظمة  مجال 
والتدريب واخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 

احلديثة يف هذا القطاع احليوي.
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نشرة يومية تصدر عن 

الصفقات حتى 
584.1   مليـون درهـماليــــوم الثاني

القوات المسلحة تبرم صفقات بقيمة 292 مليونًا 
و492 الف درهمًا خالل اليوم الثاني لمعرضي 

”يومكس“ و“سيمتكس“ 2018  ( ص 5 )

اختتام فعاليات معرضي «يومكس» 
و«سيمتكس» اليوم   ( ص 5 )

المنتجات االماراتية العسكرية إنجازات 
كبيرة في مجال قطاع المعدات غير 

المأهولة  ( ص 14 )

وزير الدولة لشؤون 
الدفاع يفتتح 

مؤتمر «يومكس» 
و«سيمتكس» 2018

وزير  البواردي،  أحمد  محمد  معالي  افتتح 
دولة لشؤون الدفاع، املؤمتر اخلاص مبعرضي 
 )2018 )يومكس  املأهولة  غير  األنظمة 
واحملاكاة والتدريب )سيـمتكس 2018(، والذي 
للمعرضني  الرئيسية  الفعاليات  ضمن  أقيم 
للمعارض  الوطنية  أبوظبي  من شركة  بتنظيم 
للقوات  العامة  القيادة  مع  وبالتعاون  )أدنيك( 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة 
واخلبراء  القرار  من صناع  نخبة  التقى  حيث 
إلى  باإلضافة  والصناعيني  العسكريني 

مجاالت  يف  واحملليني  الدوليني  املتخصصني 
والتدريب  واحملاكاة  املأهولة  غير  األنظمة 
واالفاق  واملستجدات  التحديات  أبرز  ملناقشة 
بالتطور  اآلخذة  الصناعة  لهذه  املستقبلية 
عقد  الذي  املؤمتر  وتضمن  متسارع.  بشكل 
ملواجهة  القادم  اجليل  “تقنيات  عنوان  حتت 
رئيسية  جلسات  ثالث  املستقبل”  تهديدات 

حتديد  يف  للمساهمة  محاور  عدة  ناقشت 
التي  والتهديدات  واالشكاليات  االجتاهات 
والوقوف  املأهولة  غير  االنظمة  عالم  تواجه 
والنـماذج  التشغيلية  واملفاهيم  القدرات  على 
القطاعات  احلديثة يف  والوسائل  العلمية 
أفضل  تطوير  أجل  من  والدفاعية  التجارية 

وسائل احملاكاة والتدريب.     )تتـمة ص 2(
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دولة  وزير  البواردي،  أحمد  محمد  معالي  افتتح 
لشؤون الدفاع، املؤمتر اخلاص مبعرضي األنظمة 
غير املأهولة )يومكس 2018( واحملاكاة والتدريب 
)سيـمتكس 2018(، والذي أقيم ضمن الفعاليات 
أبوظبي  شركة  من  بتنظيم  للمعرضني  الرئيسية 
القيادة  مع  وبالتعاون  )أدنيك(  للمعارض  الوطنية 
العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  للقوات  العامة 
القرار  صناع  من  نخبة  التقى  حيث  املتحدة 
باإلضافة  والصناعيني  العسكريني  واخلبراء 
مجاالت  يف  واحملليني  الدوليني  للمتخصصني 
األنظمة غير املأهولة واحملاكاة والتدريب ملناقشة 
املستقبلية  واالفاق  واملستجدات  التحديات  أبرز 
متسارع.  بشكل  بالتطور  اآلخذة  الصناعة  لهذه 
“تقنيات  عنوان  الذي عقد حتت  املؤمتر  وتضمن 
ثالث  املستقبل”  تهديدات  ملواجهة  القادم  اجليل 
للمساهمة  محاور  عدة  ناقشت  رئيسية  جلسات 
والتهديدات  واالشكاليات  االجتاهات  حتديد  يف 
التي تواجه عالم االنظمة غير املأهولة والوقوف 
والنـماذج  التشغيلية  واملفاهيم  القدرات  على 
العلمية والوسائل احلديثة يف القطاعات التجارية 
والدفاعية من أجل تطوير أفضل وسائل احملاكاة 

والتدريب. 

ة   
ألقاها  التي  االفتتاحية  بالكلمة  املؤمتر  وبدأ 
الوكيل  القحطاني،  فال  طيار  الركن  اللواء 
املساعد للسياسات والشؤون االستراتيجية بوزارة 
الدفاع حيث توجه بالشكر والترحيب إلى الرعاة 
والعارضني والزوار قائال “إنه من دواعي سروري 
املسلحة  القوات  باسم  جميعا  بكم  أرحب  أن 
لضمان  مهم  ودعمكم  وجودكم  وإن  اإلماراتية، 

ا هذا املؤمتر واملعرضني املتخصصني، وأشكر 
من  وشركائه  املؤمتر  هذا  رعاة  خاص  بشكل 

الشركات الوطنية الرائدة.” 
دولة  “تواصل  القحطاني  الركن  اللواء  وأضاف 
األنظمة  قطاع  عاملية يف  معايير  إرساء  اإلمارات 
يف  رائدا  عامليا  مركزا  لتصبح  املأهولة  غير 
اإلمارات  ية  ر وفق  اجلديدة  التقنيات  احتضان 
الصناعات  تطوير  على  تركز  التي  االستراتيجية 
وبناء  الكفاءات  وتأهيل  القدرات  وبناء  الدفاعية 

الشراكات العاملية. 
وأشار القحطانى أن معرضي يومكس وسيـمتكس 
الفعاليات  من  أصبحا  لهما  املصاحب  واملؤمتر 
الرائدة على املستو العاملي حيث يتيح لنا فرصة 
االطالع على أحدث مستجدات صناعة األنظمة 
اخلبراء  من  اآلالف  باستقطا  املأهولة  غير 
أن  منوها  العالم،  دول  مختل  من  والعارضني 
أدائهما  مستـمرا يف  قد شهدا حتسنا  املعرضني 
ملناقشة  فريدة  فرصة  بتقد  عام  بعد  عاما 

أبرز التحديات وتعزيز تقنيات احملاكاة والتدريب 
ذات  بعمليات  والقيام  العسكرية  قدراتنا  لتطوير 

فعالية عالية. 
وأوضح القحطاني يف كلمته أن العنصر البشري 
هو الركيزة األساسية التي يستند إليها برنامجنا 
لتطوير األنظمة غير املأهولة ولذا من املهم جدا 
البشرية مبا  كوادرنا  قدرات  تطوير  على  التركيز 
حتديات  ملواجهة  قواتنا  جاهزية  رفع  يف  يساهم 

املستقبل.

 
الركن جيفري هاريجان  الفريق  ومن جانبه ألقى 
األمريكية  اجلوية  للقوات  املركزية  القيادة  قائد 
نظمة  ل البيني  التشغيل  قابلية  زيادة  كلمة حول 
ات متعددة املجاالت، حيث تلعب  غير املأهولة يف بي
األنظمة غير املأهولة دورا حاسما يف حروبنا ضد 
باألعداء وذلك  ة  الهز املتطرفة وإحلاق  القوات 
األنظمة  لنا  وتتيح  الدفاعية،  قدراتنا  تعزيز  عبر 
القابلة للتشغيل البيني إمكانية دم األنظمة غير 
ببع  باالستعانة  الدفاعية  باألنظمة  الدفاعية 
ترفع  التي  التقنية  عالية  واملعدات  التجهيزات 

عداء. جاهزية قواتنا املسلحة للتصدي ل
وأشار هاريجان أن األنظمة القابلة للتشغيل البيني 
تستخدم بشكل متزايد يف احلرو احلديثة وتقدم 
وبحرا  وجوا  برا  متعددة  القيام مبهام  لنا فرصة 
مستو  رفع  خالل  من  العمليات  فعالية  وزيادة 
التفاعل بني األنظمة متعددة املهام يف تنفيذ املهام 
االستخباراتية وعمليات املراقبة وإرسال اإلنذارات 
األعداء  بني  اجلارية  اإلتصاالت  وكش  املبكرة 
ومعرفة األوضاع امليدانية والتحكم فيها بفعالية. 

للتشغيل  القابلة  األنظمة  أن  هاريجان  وأوضح 

البواردي يفتتح المؤتمر المصاحب لـ « يومكس» ويلتقي صناع القرار والعسكريين

اRمارات أرست معايير عالمية في قطاع اIنظمة غير المأهولة

جانب من املؤمتر         
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البيني ترتكز على األنظمة االفتراضية التي تشغل 
أنها  كما  احلديثة،  العمليات  ة  بي كبيرا يف  حيزا 
بني  التنسيق  صعيد  على  تنافسية  ميزة  متنحنا 
مختل األطراف يف تنفيذ عمليات حتقق أهدافا 
الشركاء  من  العديد  إشراك  يجب  ولذا  محددة، 
البيانات  لتبادل  ومنصات  البروتوكوالت  ووضع 
لتنظم عمل األنظمة القابلة للتشغيل مبا يؤدي إلى 

عداء. زيادة فعالية العمليات يف التصدي ل

ة 
قابلية  “زيادة  موضوع  االولى  اجللسة  وتناولت 
يف  املأهولة  غير  نظمة  ل البيني  التشغيل 
خاللها  من  حيث   املجاالت”  متعددة  ات  بي
واملفاهيم  الوسائل  والتعرف على أحدث  مناقشة 
التكنولوجية الضرورية لالستفادة من اإلمكانيات 
نظمة غير املأهولة يف الدعم املستقبلي  الهائلة ل
للعمليات يف مختل القطاعات املدنية والعسكرية.

التطورات  أن  اجللسة  هذه  يف  املشاركون  أوضح 
الى  تشير  الدفاعية  األنظمة  قطاع  يف  احلالية 
املأهولة  غير  األنظمة  باستخدام  االهتـمام  زيادة 
على مستو العالم وإلى إن حجم وسرعة االبتكار 
املزودين  عدد  وزيادة  األنظمة  هذه  يف  والتنوع 
إلى إشكاليات عديدة  أد  بينهم  والتنافس فيـما 

ال سيـما يف ظل ثورة التكنولوجيا غير املسبوقة.
كما أكدوا على أهمية بناء مفهوم مشترك لقابلية 
وتوقيع  املعنية  األطراف  بني  البيني  التشغيل 
والتعلم  البيانات  تبادل  بشأن  ثنائية  اتفاقيات 
املتبادل لتعزيز فاعلية األنظمة مع مواصلة االبتكار 
وتعزيز املعرفة من أجل تطوير هذه األنظمة بشكل 
متوازن ومتواصل حتى نتـمكن من حتقيق األهداف 

املنشودة.

ة ة 
عنوان  حتت  عقدت  التي  الثانية  اجللسة  ويف 
“حتديد مستقبل االنظمة غير املأهولة ومتطلبات 
إيجاد  أهمية  على  الضوء  تسلي  التدريب”  
تتـميز  والتي  احلية  التدريبات  بني  توازن 
التفاعلي  التدريب  وبني  الواقعية  بالسيناريوهات 
تقريبية  مبحاكاة  التكنولوجيا  فيه  تقوم  والذي 
لتحقيق  اقل،  وبتكلفة  والواقعية  احلقيقة  ة  للبي
اجلمع بني عناصر القوة وااليجابية يف االسلوبني.

ويف مستهل هذه اجللسة ألقى دونالد ويليامسون، 
نائب الرئيس واملدير العام لشركة أنسيتو للدفاع 
ثورة  اليوم  العالم  “يعي  وقال  الرئيسية  الكلمة 
يف األنظمة غير املأهولة التي باتت تستخدم على 
نطاق واسع يف تنفيذ مختلفة املهام البرية واجلوية 
البحرية لتحقيق األمن القومي ومعرفة مخططات 
اخلصوم يف مناطق جغرافية مختلفة مضيفا أن 
هذه األنظمة لها متطلباتها التشغيلية والتدريبية.

لهذه  االستراتيجية  األهمية  ويليـماسون  وتناول 
األنظمة حيث أشار أن ما يهمنا هو تأمني قدرات 
املناسب  املناسب واملوقع  الوقت  هذه األنظمة يف 
ووفق املتطلبات املناسبة لتحقيق النتائ املرغوبة، 
من  قدرة  األكثر  هو  البشري  املصدر  أن  مشيرا 

هذه  أن  نضمن  أن  املهم  من  ولذا  ذاتها  األنظمة 
البيانات  األنظمة تساهم يف تسهيل نقل وحتويل 
نحو  وعلى  سليـمة  بصورة  القرارات  ملتخذي 
مستدام لتوفير القدرات الالزمة واحللول املناسبة 
بطريقة شمولية تتـماشى مع املتطلبات التشغيلية 
التي تشمل األمن واملوثوقية وتوفير التكلفة ودم 

الشبكات.
كما شدد ويليامسون يف كلمته على أهمية تطوير 
احملتو التدريبي املناسب واالنتقال من األساليب 
القدرات  تستخدم  حديثة  أساليب  إلى  التقليدية 
وتتيح  التدريب  فعالية  تعزز  التي  االفتراضية 
باستخدام  الواقع  ومحاكاة  جتربة  للمتدربني 

تقنيات ثالثية األبعاد.
األنظمة  أن  اجللسة  هذه  يف  املشاركون  وأوضح 
غير املأهولة وسيلة ضمن مجموعة من الوسائل 
كن  التي تساعدنا يف الوصول إلى معلومات ال 
ا يساهم  الوصول إليها بطرق وأساليب تقليدية 
األروا  يف  اخلسائر  وجتنب  األعداء  ردع  يف 
التشابه  نقا  تناولوا  القومي، كما  وتأمني األمن 
يف الصراعات احلديثة التي تستلزم إيجاد قدرات 
التي تساعدنا يف  البيانات  الزمة جلمع ومعاجلة 
اتخاذ القرارات املناسبة ملساعدة األفراد املكلفني 

بتنفيذ عمليات محددة على نحو أدق. 

ة ة 
التقنيات  “توظي  فناقشت  الثالثة  اجللسة  اما 
والتدريب”  احملاكاة  قدرات  لتحسني  املستقبلية 
العاملي  السوق  على  الضوء  تسلي  خاللها  ويتم 
التي  املستقبلية  واملتطلبات  التنافسية  ة  والبي
والفرص  احملتـملة  والتحديات  االفضلية  تعطي 
وقطاع  املأهولة  غير  االنظمة  قطاع  يف  املتوفرة 
اخلبراء  مساعدة  وبالتالي  والتدريب،  احملاكاة 
القطاع  هذا  والعاملني يف  الصناعية  واملؤسسات 
ة التي تشاهد تنافسية كبيرة. على دخول هذه البي

قال سعادة العميد الركن الطيار راشد محمد 
الشامسي رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعرضي 
االنظمة غير املأهولة )يومكس 2018 واحملاكاة 
لهما  املصاحب  واملؤمتر   )2018 والتدريب 
القرار  صناع  من  الكوكبة  هذه  اجتـماع  “ان 
مؤمتر  يف  العالم  انحاء  جميع  من  واخلبراء 
والتدريب  واحملاكاة  املأهولة  غير  االنظمة 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  مكانة  يؤكد 
هذا  يف  املستقبل  صناعة  يف  ودورها  العاملية 
القطاع عن طريق االستعداد ملواجهة التحديات 
سعادته  واضاف  والتقنية.”  التكنولوجية 
التحديات  من  العديد  يستشرف  املؤمتر  ان 
والتهديدات التي تواجه قطاعي االنظمة غير 
املأهولة واحملاكاة والتدريب يف وقت أصبحت 
االنظمة  هذه  لتصنيع  والقدرات  التكنولوجيا 
منتشرة ومتاحه على املستو العاملي ما يزيد 
كم املخاطر من استخدامها ألهداف قد تؤثر 
إليجاد  والسعي  العالم،  يف  االستقرار  على 
احللول االستباقية لدرء خطر هذه التهديدات.

املشاركني  جلميع  بالشكر  الشامسي  وتوجه 
والوفود  ومحاورين  متحدثني  من  باملؤمتر 
ايجاد  محاولة  يف  مساهمتهم  على  املشاركة 
لتطوير  الالزمة  واحللول  االستراتيجيات 
املأهولة  غير  االنظمة  قطاعي  وحتديث 
أفضل  استخدام  يتيح  والتدريب مبا  واحملاكاة 
العسكرية  النواحي  جميع  على  باملستقبل  لها 
واملدنية. من جانبه أعر حميد مطر الظاهري 

الوطنية  ظبي  أبو  لشركة  التنفيذ  الرئيس 
للمعارض )ادنيك( ومجموعة الشركات التابعة 
عن ترحيبه بالضيوف وكبار املسؤولني وصناع 
القرار واخلبراء العسكريني واملدنيني يف مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
فترة  منذ  عملت  أدنيك  أن  الظاهري  وأفاد 
الشركاء  كافة  مع  والتعاون  التنسيق  على 
املعرضني  ا  إ أجل  من  االستراتيجيني 
ومرافق  خدمات  بتوفير  املصاحب  واملؤمتر 
أصبح  حيث  والزوار،  للعارضني  استثنائية 
مركز أبو ظبي الوطني للمعارض من أكبر وأهم 
وأبرز املنصات العاملية للعديد من الشركات 
العاملية لعرض أفضل التكنولوجيات وأكثرها 
االعمال  ملجتـمع  الفرصة  وإتاحة  تطورا 
ثلي الشركات الكبر  العاملي لاللتقاء مع 

ي وعقد شراكات وصفقات. وتبادل الر
للمعارض  الوطنية  ظبي  أبو  شركة  ان  وأكد 
للقوات  العامة  القيادة  مع  وبالتعاون 
خالل  ومن  العربية  االمارات  لدولة  املسلحة 
تنظمها  التي  املعارض  يف  استراتيجيتها 
مع  العملي  اإلطار  بني  الدم  على  تعمل 
اخلبراء  استضافة  خالل  من  العلمي  اإلطار 
لطر  الدولية  السمعة  ذوي  واملتخصصني 
املؤمتر  منصة  عبر  خبراتهم  واستعراض 
والذي يكمل املعرضني من خالل صياغة شكل 
القطاعان  لهذان  احللول  وايجاد  املستقبل 

املهمان.

المؤتمر يرسم خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية
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استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد 
القوات  قائد  نهيان  آل  محمد  بن  حمدان  بن 
يومكس2018   مبعرض  مكتبه  يف  البحرية 
ثل قائد القوات  العميد البحري بول سكليس 

البحرية األمريكية. 
عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  جر 
بشؤون  الصلة  ذات  خاصة  العسكري  التعاون 
مبا  وتنـميتها  تعزيزها  وسبل  البحرية  القوات 

يخدم املصالح املشتركة.

استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر 
محمد العلوي قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
تشو  سو  يومكس2018 سعادة  مبعرض  مكتبه  يف 

سوك نائب وزير الدفاع جلمهورية كوريا اجلنوبية.
الثنائي،  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  و 
جانب  إلى  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  والسبل 
مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتـمام املشترك. 
وأشاد نائب وزير الدفاع جلمهورية كوريا اجلنوبية 
بحسن التنظيم واإلعداد للمعرض يف دورته احلالية 
دولة  إليها  وصلت  التي  املتـميزة  املكانة  مؤكدا 
يف  الدولية  املعارض  تنظيم  مجال  يف  االمارات 

مختل تخصصاتها.

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل عدداً من كبار المسؤولين 
الزائرين للمعرض

قائد القوات البحرية يبحث التعاون مع ممثل قائد القوات البحرية اEمريكية 

قائد القوات البرية يلتقي وزير الدفاع لجمهورية كوريا الجنوبية

صالح  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 
القوات  قائد  العامري  مجرن  صالح  محمد 
سعادة  يومكس  معرض  يف  مبكتبه  البرية 
سوتشوسوك نائب وزير الدفاع جلمهورية كوريا 
اجلنوبية على هام زيارته ملعرضي األنظمة 
والتدريب  واحملاكاة  يومكس  املأهولة  غير  

سيـمتكس واملؤمتر املصاحب لهما.
وبحث  بالضي  البرية  القوات  قائد  ورحب 
معه عالقات التعاون وأوجه التعاون العسكري 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  القائمة 
وكوريا اجلنوبية وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا 

يخدم املصلحة املشتركة.
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النشرة
اليومية

اليوم الثالث
27 فبراير 2018

أبرمت القوات املسلحة اإلماراتية  صفقات 
ألفا  و2  مليونا   2 2 بلغت  إجمالية  بقيـمة 
من  الثاني  اليوم  خالل  وذلك  درهم  و 
املأهولة  غير  األنظمة  ومؤمتري  معرضي 

سيـمتكس يومكس  واحملاكاة والتدريب 
اليـماحي  محمد  سعيد  طيار  الرائد  وقال 
املتحدث الرسمي باسم املعرضني خالل املؤمتر 
التعاقد  أنه   أمس  عقد  الذي  الصحفـي 
النشاء مركز تدريب على األنظمة املسيرة عن 
1 مليون درهم. بعد مع شركة CAE   بقيـمة 

 DENEL شركة  مع  التعاقد  أنه   وأوضح 
( طائرات مسيرة  DYNAMICS  لشراء عدد )
والتعاقد  درهم   2 8211 0 بقيـمة  سيكر  نوع 
 )10( لشراء    Trust International مع شركة 
املسيرة  الطائرات  مع  استطالع  منظومة 

درهم  أل  و100  ماليني  بقيـمة   الصغيرة 
لتشغيل  “أداسي”  إبرام عقد مع شركة  كما  
نظام السبر بقيـمة إجمالية بلغت 2100 
شركة  مع  التعاقد  أنه   درهما.وأضاف 
أنترناشونال جولدن جرو لتجديد عقد عدد 
إضافـي  مشغل   )1( عدد  توفير  و  مشغل   )1(
( سنوات  لنظام تدريب النيران املشتركة ملدة )

8 درهما، كما   2 بقيـمة إجمالية بلغت 00
التعاقد مع شركة  SKY PRO لشراء  طائرات 
1 درهما.  28 مسيرة بقيـمة إجمالية بلغت 0
مع  التعاقد  أيضا  شملت  الصفقات  إن  وقال 
 MOTION REALITY Incorporated شركة 
والدعم  املساندة  خدمات  عقد  لتـمديد   MRI
 ))VIRTSIM( تدريب  مشبه   )2( لعدد  الفني 
كما   درهما   8 1 2 بلغت  إجمالية  بقيـمة 
 INOVEX Simulation   شركة مع  التعاقد 
ملشبهات  الفني  الدعم  لتقد   Training Ltd
درهما،  بقيمة   لوكليرك  الدبابة 
والتعاقد كذلك مع شركة أداسي لشراء وتركيب 
عدد  على  )السبر(  املسيرة  الطائرات  أنظمة 
مليون  بلغت   إجمالية  بقيـمة  كورفيت   )2(

درهم.

القوات المسلحة تبرم صفقات بقيمة 292 مليونًا و492 الف درهم خالل 
اليوم الثاني لمعرضي ”يومكس“ و“سيمتكس“

اختتام فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس اليوم
يختتم اليوم الثالثاء، فعاليات النسخة الثالثة 
)يومكس(  املأهولة  غير  األنظمة  معرضي  من 
2018 واحملاكاة والتدريب )سيـمتكس( 2018 
الذي نظم  حتت رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وأمتدت فعاليته 
مركز  يف  اجلاري  فبراير   2 حتى   2 من 

أبوظبي الوطني للمعارض.
املعرض،  من  الثاني  اليوم  فعاليات  وشهدت 
مختل  على  املهتـمني  قبل  من  كثيفا  إقباال 
املعروضات،  من  العديد  شملت  التي  أجنحته 
املتخصصني  من  املعرض  زوار  قام  حيث 
أحدث  على  باالطالع  القطاع،  بهذا  واملعنيني 
االنظمة  والعلمية يف مجال  العاملية  اإلبتكارات 
غير املأهولة ملجموعة عاملية رائدة من الشركات 
العاملية واإلقليـمية واحمللية، والتعرف إلى جديد 
كوكبة من الشركات يف أنشطة لها طبيعة دفاعية 

وأمنية وأخر مدنية.
مشاركة  للمعرضني  احلالية  الدورة  وسجلت 
العاملية  الشركات  كبر  من  قياسية  دولية 
املشاركة  وهي  واملتخصصني،  القرار  وصناع 
الدول  عدد  ارتفعت  حيث  تاريخها  يف  األكبر 
 2 مع  مقارنة  دولة  إلى   ليصل  املشاركة 

.%2 و بلغت  201 بنسبة  دولة يف العام 
من  للمعرضني  الكلية  املساحة  ارتفعت  كما 
201 لتصل إلى  1 أل متر مربع  يف عام 
1 ال مترمربع يف عام 2018 لتسجل نسبة 
2%، وارتفع عدد الشركات العارضة  و بلغت 
دولية  شركة   122 إلى  لتصل   2018 عام  يف 

عام  عارضة يف  1 شركة  مع  مقارنة  ومحلية 
.%2 و بلغت  201 بنسبة 

احملاكاة  ومؤمتر  معرضي  فعاليات  وتخلل 
اجللسات، شارك  من  العديد  تنظيم  والتدريب 
العسكريني واملتخصصني  القادة  فيها عدد من 
املشاركة،  الدول  مختل  من  املجال  هذا  يف 
واملتزايد  السريع  التطور  مد  استعراض  و 
لتقنيات أنظمة الدفاع غير املأهولة التي، باتت 
املستقبلية،  الدفاعية  اجلهود  مالمح  ترسم 
ومبتكرة  جديدة  آفاقا  تفتح  أنها  السيـما 
الدول  أمن  على  محتـمل  تهديد  ألي  للتصدي 
واملجتـمعات، كون قطاع احملاكـاة والتدريب هو 
ورفع  تطوير  يف  والرئيس  األساسي  العنصر 
واملؤسسات  املسلحة  القوات  منتسبي  كفاءه 
الدفاعية باختالف أصنافها، التي ستلعب دورا 
محوريا يف احلفا على األمن وحماية احلدود 
جاهزيتها  ورفع  األمنية،  األجهزة  ومساعدة 

ملجابهة التحديات املستقبلية.

واملشاركة  العاملية  الشركات  كبر  وأبدت 
للمشاركة  استعدادها   2018 يومكس  مبعرض 
 ،2020 عام  يف  القادمة  الدورة  فعاليات  يف 
مشيدة يف الوقت نفسه بجهود حكومة أبوظبي، 
أن  على  وحرصها  الرشيدة  القيادة  واهتمام 
وبحجم  املشاركني،  مع  تكون موجودة وحاضرة 
التيسيرات والتسهيالت، واحلفاوة التي وجدها 

املشاركون من جميع أنحاء العالم.
ويشار إلى أن معرض يومكس  فصله عن 
ومؤمتر  كمعرض  واستحداثة  أيدكس  معرض 
منفرد بذاته يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
قبال الكبير واالهتـمام املتزايد  )أدنيك( نظرا ل
من قبل املشغلني للتعرف على أحدث صناعات 
تقود  التي  املأهولة  غير  األنظمة  وتقنيات 
املستقبل  نحو  الدفاعية  الصناعات  توجهات 
باعتبارها األكثر تقدما واألسرع تطورا يف هذا 

املجال.

إقبال منقطع النظر لليوم التاني على التوالي
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معرض  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  خصصت 
“يومكس 2018” منصة داخلية على هام أنشطة 
املعرض، تستعرض من خالل الشركات واجلهات 
تقنيات يف  إلية من  توصلت  ما  أحدث  املشاركة، 

مجاالت التحكم وتسير الطائرات عن بعد.
حية  عروضا  املشاركة  الشركات  وقدمت 
السيناريوهات  من  عددا  حتاكي  متـميزة 
طي  قدرات  استعراض  إلى  إضافة  العسكرية، 
التي  االلكترونية  والتجهيزات  املعدات  من  واسع 
اللجنة   تزويدها يف تلك الطائرات. وسمحت 

والتواجد  املنظمة للجمهور واملهتـمني، باحلضور 
والتعرف  احلية،  العروض  ملشاهدت  قر  عن 
التي  والتكنولوجيا  التقنية  القدرات  حزمة  على 

تتـمتع بها.
وأقرت اللجنة جدول وبرنام خاص بالعروض 
ينظم  حيث  املأهولة،  غير  نظمة  ل الداخلية 
يوميا عرضني على فترتني األولى من الساعة 11 
صباحا إلى 12 والن ظهرا، والثانية من الساعة 

2 والن ظهرا إلى الساعة  عصرا.
فقد  اخلارجية،  العروض  الصعيد  على  اما 

معرض  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  خصصت 
احلية  العروض  من  عددا  يومكس2018 
اخلارجية التي تقام يف صبا كل يوم من أيام 

املعرض، وذلك يف مطار مدينة العني.
حافالت  من  عدد  تخصي  اللجنة  وراعت 
إلى  مجانا  والزوار  املشاركني  ليصال  النقل، 
منطقة العرض اخلارجية يف مطار العني، ملتابعة 
الشركات  كبريات  تقدمها  التي  احلية  العروض 
غير  الطائرات  مجال  يف  املتخصصة  العاملية 

املأهولة.

باإلدارة  االفتراضية  التكنولوجيا  مركز  طر 
الذي  دبي،  شرطة  يف  الذكية  للخدمات  العامة 
الشرق  مستو  على  نوعه  من  األول  يعتبر 
مستو  على  نوعه  من  األول  ويعد   ، األوس
االجهزة الشرطية العاملية، من حيث االختصاص 
يف تطوير برام تدريبية افتراضية  ثالثية االبعاد 
بواقع  فريدا،  برنامجا    20 أمني،  جهاز  داخل 
10 برام تدريبية و توعوية  و افالم توثيقية 
وتوعوية، خالل فعاليات معرض يومكس يف دورته 

الثالثة .
ويركز املركز على إستحداث برام إفتراضية 
مجال  يف  تكنولوجية  ة  بي إنشاء  يف  تساهم 
الواقع  ستخدام  ب والتوثيق  والتوعية  التدريب 
أهداف  تتلخ  إذ  االبعاد،  ثالثي  االفتراضي 
املركز يف تطوير تطبيقات افتراضية عملية تكون 
املتبعة  والتوثيق  والتدريب  التعليم  لطرق  داعمة 
حاليا، وتطوير ألعا توعوية على االجهزة الذكية 
واملواقع املجتـمعية، وتوفير قاعدة بيانات لتجميع 
اخلبرات العملية يف مجاالت  القضايا اجلنائية 
افتراضية  ة  بي يف   ، األزمات وإدارة  واملرورية 

تساعد على حتليل ونقل تلك اخلبرات.
درع الوطن جلانب  ويف قراءة للنشرة اليومية لـ
د أن برنام التحقيق املروري  من برام املركز، 

على  لتدريبه  املرور  رجل  يستهدف  االفتراضي 
كيفية التعامل مع احلوادث املرورية بأنواعها كافة، 
يتم  التي  التحقيق،  جراءات  ب القيام  عن  فضال 
بيانات خاصة.  ذاتيا وتسجل يف قاعدة  تقييـمها 
أما برنام التحقيق اجلنائي االفتراضي، يحاكي 
الكترونية،  تدريب  ة  بي بتوفير  ة  اجلر واقع 
ة، يف وقت  متنح املتدر الفرصة ملعايشة اجلر
،لتوفير  S.W.A.T.  2D املداهمة  برنام  يهدف 
إذ  السريع،  والتدخل  املداهمة  لفرق  تدريب  ة  بي
مع  التعامل  يف  مهاراتهم  صقل  على  تساعدهم 
االزمات املختلفة ومتكنهم من التدريب على كيفية 
املوارد  ستخدام  ب املداهمة  لعملية  التخطي 

املطلوبة من أفراد ومعدات وأسلحة.
الذي   ، S.W.A.T.  D لبرنام  قراءة  ويف 

املداهمة  لفرق  تدريب  ة  بي توفير  إلى  يهدف 
صقل  على  يساعدهم  إذ  السريع،  والتدخل 
فضال  املختلفة،  االزمات  التعامل  يف  مهاراتهم 
من  االنتهاء  بعد  الهجوم  كيفية  من  متكينهم  عن 

، والسيطرة على املواقع املرصودة لها. التخطي
ثالثي   D املسافرين  تفتي  برنام  أما 
املطار  يف  التفتي  نقا  يصور  الذي  االبعاد 
واألفراد الذين يعملون بتلك النقطة، إذ يهدف إلى 
املطارات  التفتي يف  بعمليات  تدريب املختصني 
مهارة،   1 تطوير  ويتم  الصحيحة،  باإلجراءات 
، تنظيم  منها التركيز وقوة املالحظة أثناء التفتي
 ، التفتي منطقة  إلى  املسافرين  دخول  عملية 
القدرة على اتخاذ قرارات سليـمة، والقدرة على 
معالفة محتويات احلقيبة ومتييز املواد املمنوعة، 
احلقائب  لتفتي  الصحيحة  الطريقة  وإتباع 

والتفتي اجلسماني.
بصورة  التعامل  جتنب  من  املتدر  ويتـمكن 
القدرة  عدم  وتفادي  املسافرين،  مع  الئقة  غير 
على اتخاذ القرار يف املواق الصعبة، فضال عن 
جتنب عدم القدرة على اتخاذ القرار املناسب يف 
املواق الصعبة، وعدم اتباع الطرق الصحيحة يف 

التفتي اجلسماني.

شرطة دبي تطرح 20  برنامجًا  تحاكي إستخدام الواقع االفتراضي ثالثي االبعاد
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.. (AWHERO) 
طائرة ذاتية القيادة تنفذ 

مهام متنوعة في 
المستقبل 

الطائرة  اعتماد  على  ليوناردو  شركة  تعمل 
سنة  يف   )AWHERO( اوهيرو  العمودية 
القيادة  ذاتية  عمودية  طائرة  وهي   ،201
استخدامها  كن  و كيلوغراما   20 تزن 
هذا  تصميم  وقد   كيلوغراما.   8 حلمل 
أيضا  القيادة  ذاتية  اجلوية  األنظمة  من  النوع 
البحرية  االستخدامات  يف  بها  لالستعانة 
بشكل  السفن  من  والهبو  اإلقالع  كنها  و
اوهيرو  اجلديدة  العمودية  ستقوم  تلقائي. 
“اوشني  مببادرة  املتعلقة  املهام  بع  بتنفيذ 
احتادا  ليوناردو  شركة  تقود  حيث   ،”2020
بع  وكذلك  أوروبية  شركة   2 من  يتكون 
من  الهدف  ويكمن  الوطنية.  الدفاع  وزارات 
برنام البحث هذا والذي متوله وكالة الدفاع 
ة البحرية  األوروبية يف تعزيز الوعي حول البي
من خالل توظي ودم األنظمة ذاتية القيادة 
“املراقبة  يف  التحديات  ومواجهة  والتشغيل، 
البحري”.  واحلظر  واسع  نطاق  على  املستمرة 
ليوناردو  شركة  من  بريتوالني  روبيرتو  ويقول 
لتصنيع الطائرات العمودية “ستشارك اوهيرو 
البحر  يف  تنفيذه  واملقرر  األول  العرض  يف 

ثالثة مهام رئيسية لطائرات اEستكشاف من أجل السالمة

جديدة  أنواع   ،2018 يومكس  معرض  شهد 
السالمة  أجل  من  االستكشاف  طائرات  من 
حيث   ، والسالمة”  الذكية  اخلدمات  “تعزيز 
يف  الذكية”  الدفاع  “خدمات  استكمال  يهدف 
جمع وتوثيق وحتليل واستخدام املعلومات على 
مدار الساعة ، يف مختل ميادين عمل الدفاع 

املدني.
املطروشي  ثاني  راشد  اخلبير  اللواء  يقول 
الذكية”   الدفاع  “خدمات  كتيب  خالل  من 

استحداث خدمة طائرات االستكشاف من أجل 
لفرق  موثوقة  معلومات  توفر  لكي  السالمة،  
وللفريق  املكافحة  ولفرق  الوقائي،  التفتي 
املدني،  للدفاع  العامة  االدارة  يف  االعالمي 
املضافة  اجلديدة  الذكة  اخلدمات  من  تعد  إذ 

. لالدارة
أجل  من  االستكشاف  طائرات  مهام  وتضم 
احلرائق  وقوع  عند  معلومات  جمع  السالمة، 
بدقة  اجلو  من  احلراري  بالتصوير   ، الكبر

الغراض  وتخزينها  واسعة  ملسافات  متناهية 
. التحليل والبال

واشتملت مهام تلك الطائرات إمكانية الكش 
الوقائي عن املخالفات، إذ تتولى مهمة الكش 
العامة  السالمة  تهدد  التي  املخالفات  تلك  عن 
الصناعية  املنطق  السيما  املناطق،  مختل  يف 
السيطرة  فريق  إلى  مباشرة  ونقلها  وتصويرها 
دارة التفتي يف االدارة العامة للدفاع  الوقائية ب
املدني وبناء على ذلك تنطلق فرق املفتيشني إلى 
الالزمة  االجراءات  التخاذ  املخالفات،  موقع 
الزالة تلك املخالفات وفق املنهجية املعمول بها 

يف الدفاع املدني.
ويف سياق متصل تدعم طائرات االستكشاف 
برصد  احلرائق  حاالت  يف  السالمة  أجل  من 
عمليات  لساحة  اجلو  من  مباشرة  صور  ونقل 
احلادث واجتاهات النيران والدخان إلى غرفة 
لدعمهم  املكافحة،  فرق  قائد  وإلى  العمليات 
على  تساعدهم  التي  الضرورية  باملعلومات 
محاصرة النيران ومكافحتها، من خالل حتديد 
وبيان  اخلطر  مناطق  وتشخي  النيران  بؤر 
األمنة  املواقع  وأفضل  األمنة  اخلروج  مسالك 

للفرق وللعاملني فيها.

201، حيث سنر  األبي املتوس يف عام 
من  وتشغل  تقلع  القيادة  ذاتية  الطائرة  هذه 
اإليطالية،  البحرية  بالقوات  اخلاصة  املراكب 
 )SW  Solo( وستنتظم مع الطائرة العمودية
ليوناردو(  القيادة من  العمودية اختيارية  )وهي 
وغيرها من الطائرات األخر التابعة للشركاء 

األوروبيني”.
ملدة   الطيران  اوهيرو  لطائرة  كن 
وتشمل  كيلوغراما.  تزن   بحمولة  ساعات 
الرادار  للطائرة  التقليدية  البحرية  املزايا 
 ،)Leonardo Gabbiano ST Ultra Light(
التلقائي.  التعرف  ونظام  املنحرفة   والكاميرا 
وأضاف اليساندرو فولي، رئيس قسم التسويق 
شركة  لد  األوس  الشرق  ملنطقة  واملبيعات 

“إن  والفضاء  اجلوي  النقل  ألنظمة  ليوناردو 
خبرة ليوناردو يف املركبات بدون طيار قد بدأت 
قبل أكثر من خمسني سنة، وقد أثبتت خبرتها 
بشكل عملي”.  وقال “لقد أدت شركة ليوناردو 
مهاما لعدة سنوات باستخدام عائلة فالكو من 
منتجاتها اخلاصة باألنظمة اجلوية ذات التحكم 
من  ابتداء  خدماتها  بتقد  وتقوم  بعد،  عن 
األنظمة اجلوية بدون طيار الشاملة )الطائرات 
واخلدمات األرضية( لتصل إلى بيانات املراقبة 
واالستخبارات واالستطالع”. وقد أعلنت شركة 
ليوناردو خالل معرض األنظمة ذاتية التشغيل 
 RPAS( لديها  فالكو  عائلة  بأن   )UMEX(
 1 Falco( قد سجلت مجتـمعة أكثر من 000,

ساعة طيران.
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اإلمارات  التفاهم يف جنا مجلس   ووقع مذكرة 
األنظمة  ومؤمتر  معرض  يف  الدفاعية  للشركات 
االثنني   اليوم   )2018 )يومكس  املأهولة  غير 
عام  مدير  السماحي  ا  عبد  سلطان  من  كل 
باإلنابة  الدفاعية  للشركات  اإلمارات  مجلس 
التنفيذي  الرئيس  النهدي  صالح  فايز  واملهند 
معالي  بحضور  وذلك  الصناعي  توازن  ملجمع 
التنـمية  دائرة  رئيس  الهاجري  محمد  سي 
االقتصادية يف أبوظبي وسعادة طارق عبد الرحيم 
االمارات  مجلس  ادارة  مجلس  رئيس  احلوسني 
ملجلس  التنفيذي  الرئيس  الدفاعية  للشركات 
التوازن االقتصادي وسعادة اللواء اسحاق صالح  
والصناعات  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  البلوشي  
الدفاع  وزارة  يف  الدفاعية  القدرات  وتطوير 
لوحدة  التنفيذي  الرئيس  الرميثي  على  ومطر 
التطوير الصناعي يف مجلس التوان االقتصادي 

عدد من مديري االدارات يف كال اجلانبني.
التسهيالت  من  حزمة  املذكرة  وتضمنت   
الشركات أعضاء مجلس  منح  واإلعفاءات تشمل 

إيجار  أسعار  الدفاعية  للشركات  اإلمارات 
تفضيلية على جميع األصول الصناعية اخلاصة 
واملستودعات  العمل  ور  ذلك  يف  مبا  بالشركة 
اإلقامة  وأماكن  اخلفيفة  الصناعية  والوحدات 
للموظفني ، كما سيتحمل مجمع التوازن الصناعي 
تكالي توصيل الطاقة العضاء املجلس الذي تقل 

. 2 كيلووا احتياجاتهم عن 0
ا  عبد  سلطان  قال  املذكرة  توقيع  وعقب   
للشركات  اإلمارات  مجلس  عام  مدير  السماحي 
مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  إن  باإلنابة  الدفاعية 
مجمع توازن الصناعي  من شأنها أن تفتح آفاقا 
الوطنية  الدفاع  شركات  من  عدد  أمام  واسعة 
هذه  أن  مؤكدا  املجلس،  مظلة  حتت  املنضوية 
املبادرة  تهدف إلى تعزيز رو املبادرة يف الدولة، 
وتشجيع وتسهيل عملية تطوير القطاع الصناعي 
االمني والعسكري  حتفيز تطوير قطاع اقتصادي 
الدفاعية  الشركات  منح  إن  وأضاف  رئيسي. 
واالمتيازات  التسهيالت  هذه  مثل  الوطنية  
وسيعزز  التنافسية  قدرتها  زيادة  من  سيـمكنها 

مجمع توازن الصناعي يمنح حزمة 
تسهيالت العضاء مجلس ا7مارات 

للشركات الدفاعية

والتطور  االنطالق  من  لتتـمكن  أدائها  من 
اإلمارات  مجلس  أن   الى  واشار  والنـمو. 
على  جهته  من  سيعمل  الدفاعية  للشركات 
اخلدمات  و   الصناعي  توازن  ملجمع  التروي 
واالمتيازات التي سيوفرها عبر موقع املجلس 
االلكتروني والكتيبات واملنشورات الصادرة عنه 
واملؤمترات  املعارض  الى مشاركاته يف  اضافة 

احمللية والعاملية. 
النهدي  صالح  فايز  املهند  قال  جهته  من 
إن  الصناعي  توازن  ملجمع  التنفيذي  الرئيس 
وشروطا  تشجيعية  مزايا  توفر  التفاهم  مذكرة 
الوطنية  الدفاع  لشركات  أفضل  تنافسية 
املنضوية حتت مظلة مجلس االمارات للشركات 

الصناعية.
 واشار إلى ان مجمع توازن سيستضي عدد من 
الفعاليات واالجتـماعات التي سينظمها املجلس 
العضائه مؤكدا أن  تعزيز ومتكني صناعة الدفاع 
العربية  اإلمارات  دولة  االستراتيجية يف  واألمن 

املتحدة يعتبر من اهم اولويات مجمع توازن.

ة  ت      م   
ة  ة     ة  
ت  ت    ت  ة  
         ت 
مت  ت   م  ت    

ت   

املهام  إلعداد  نظاما    ®FINDMP  يعتبر 
 Digital الرقمي  ساندبوكس  نظام  من  مؤلفا 
التكتيكي  التحليل  وأنظمة   )Sand Box )DSB
ويتيح   .)Tactical Analysis Systems )TAS
نظام FINDMP® إمكانية العمل التعاوني لتسهيل 
للتدريب،  التكتيكي  القرار  اتخاذ  وتسريع عملية 
كن استخدام  وحتضير املهام، وإجراء العملية. و
يف مواقع القيادة، ومركبات القيادة،   ®FINDMP

وعند الترجل أثناء أداء عملية عسكرية. 

بتقنية  التضاريس   ®FINDMP نظام  يعرض 
ويسهل   D األبعاد  وثالثية   2D األبعاد  ثنائية 
النقا  بتحديد  يسمح  كما  التضاريس،  حتليل 
الرئيسية )مثال هضبة توفر غطاء نيرانيا جيدا 
باإلمدادات  يسمح  جسر  أو  حساسة،  ملنطقة 
، أو نقطة مرور واحدة  اللوجستية أو االنسحا
إضافة  متت   .)... الخ  عليها،  احملافظة  يجب 

ثالثة ميزات ذكية جديدة مؤخرا
بناء  محاكاة  برنام  دم  األول  االبتكار 

الحلول الرقمية العالمية

لكال   )®FINDMP( الرقمي  ساند  نظام  يف 
الغرضني التدريب التكتيكي، وتقييم املهام التي 

 حتضيرها. 
الرقمي  بوكس  ساند  أتصال  الثاني  االبتكار 
املعركة  نظام  نقل  أجل  من  معركة  إدارة  بنظام 
إلى نظام BMS )توفير الوقت وجتنب األخطاء( 

واحلفا على وتيرة املناورة.
االنغماسي  البناء  إعادة  أداة  الثالث  االبتكار 
)ORBI( التي قامت Nexter Training بتطويرها، 
والتي تساعد القوات املسلحة اخلاصة أو قوات 
أفضل  بشكل  التحضير  على  اخلاصة  األمن 
أداة  على   ORBI برنام  ويشتمل  للتدخل. 
البرمجيات إلعادة البناء بشكل افتراضي، خالل 
، للجزء  D بضع دقائق وبالتقنية الثالثية األبعاد
الداخلي من مبنى أو غرفة من معلومات ثنائية 
يعرض  ثم  والرسومات.  الصور  2D مثل  األبعاد 
األبعاد  الثالثي  العرض  هذا   ORBI برنام 
ويسمح  االفتراضي،  الواقع  نظارات  خالل  من 

للمشغل بالتحرك يف الداخل.
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ة   م   

مسارات املستقبل
من جانبه قال الدكتور وايف احلاج، إن تنظيم 
حتاكي  ومسارات  أهداف  يترجم  املعرضيني 
جاءت  الوطنية  املشاركات  أن  السيـما  املستقبل، 
يواكب  املعرض  أن  مؤكدا  التوقعات،  تفوق 
البري  الدفاع  مجال  يف  التكنولوجيا  مستجدات 
والبحري واجلوي، كما يعد منصة فريدة لكبريات 
آخر  لعرض  املجاالت  هذه  يف  العاملة  الشركات 

منتجاتها وأحدث ابتكاراتها.
املتـميز  باملستو  وفخره  سعادته  عن  وأعر 
الذي وصلت إليه الشركات الوطنية حيث جتسد 
الصناعات  مستو  لرفع  احلقيقية  اإلرادة  مد 
تلك  يف  العاملية  التطويرات  ومواكبة  العسكرية  
أن  مؤكدا  املستقبل،  إحتياجات  لتلبية  الصناعة، 
املعرضني فرصة مهمة للشركات العاملية  لعرض 
منتجاتها والتعري بها لد قطاع كبير سواء من 

العارضني أو املستخدمني والزائرين. 

االنظمة العاملية
الشركات  إحد  عام  مدير  زيادة  إيها  أما 
أن  ير  واحملاكاة،   التدريب  مجال  يف  العاملة 
والزائرين  للشركات  كبيرة  فرصة  املعرضني 
للتعرف على مستجدات العاملية يف إدارة العمليات 
الدفاعية، واالطالع على  أفضل االنظمة العاملية 
املتغيرات  ملواكبة  واحملاكاة،  بالتدريب  املعنية 
بالتنظيم،  وأشاد   . اجلانب  هذا  يف  العاملية 
دول  من  العديد  ضمت  التي  الكبيرة  واملشاركة 
العالم والوفود العاملية املتخصصة يف الصناعات 
العسكرية، فضال عن احلضور املشهود للشركات 
يف  اكبر  ستكون  املنافسة  أن  مؤكدا  الوطنية، 
عجلة  أن  السيـما  للمعرض،  املقبلة  الدورات 

«يومكس وسيمتكس 2018» منصة متجددةللنظم العالمية العسكرية
في إستطالع لـ»درع الوطن».. إشادة بالمشاركات «الوطنية والخارجية»

وقال  الدولي.  أو  احمللي  سواء  الكبير  احلضور 
العديد  سيشهد  املقبلة،  دورته  يف  املعرضني  إن 
احليوي،  القطاع  هذا  تخدم  التي  الفعاليات  من 
وسيتيح للمشاركني الفرصة للتطبيق العملي على 
تعزيز  يسهم  يف  ا  واحملاكاة،  التدريب  أنظمة 
الصعيدين  على  وسيـمتكس”  “يومكس  مكانه 
اإلقليـمي والعاملي، االمر الذي جعلنا نحرص على 
املشاركة يف املعرض يف دورته احلالية، لنستطيع 
من خالله مواكبة املتغيرات العاملية واملستجدات 
وأقليـميا  محليا  أعماال  تطوير  يف  تسهم  التي 

وعامليا.

خارطة املعارض
فيـما أكد الدكتور فار اجلبور مدير التطوير 
أن  والتدريب،  للمحاكاة  شركات  مجموعة  يف 
املعرضني منصة مثالية لتبادل اخلبرات واملعارف، 
ظل  يف  الدفاعية،  العمليات  دارة  ب يتعلق  فيـما 
املتخصصة  العاملية  الشركات  من  نخبة  وجود 
أن  موضحا  املأهولة  غير  األنظمة  مجاالت  يف 
تؤكد  املعرضني،  شهدها  التي  البارزة  الوفود 
الدولية  املعارض  على خارطة  املستقبلية  أهميته 
احملاكاة  أن قطاع  وأضاف  العسكري.  املجال  يف 
ورفع  تطوير  يف  أساسية  ركيزة  والتدريب يعد 
واملؤسسات  املسلحة  القوات  منتسبي  كفاءه 
دورا  تلعب   أنواعها، إذ  مبختل  الدفاعية 
احلدود،  وحماية  االمن  على  احلفا  فى  مهما 
ومساعدة األجهزة األمنية ورفع جاهزيتها ملجابهة 

التحديات املستقبلية. 

«يومكس“ قناة فاعلة لتبادل الخبرات في إدارة العمليات الدفاعية
حلول جديدة تواكب متغيرات العالم في التدريب والمحاكاة

التطوير ال تتوق يف جميع دول العالم. 
موضوعات حيوية

ويف مطلع حديثة أكد جون بيكر، أن املعرضني 
يف دورتهما احلالية، رصدا العديد من املوضوعات 
احليوية التي تهم العديد من اخلبراء واملختصيني 
بالتدريب  املعنية  النظم  صناعة  يف  والشركات 
واحملاكاة، وسبل االستفادة منها، مشيدا بالتنظيم 
وجودة توزيع املنصات وطرق العرض، فضال عن 

إيهاب زياده

د.وايف  الحاج
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إقباال  العسكرية،  الطائرات  تلك  والقت 
 ، يومكس 2018 ملحوظا من قبل زوار معرض 
عدد  ارتفاع  العام  هذا  خالل  لوح  حيث 
مشاركات الشركات املتخصصة يف هذا املجال، 
وحرصها على ابراز أنظمتها من خالل تخصي 

جزء كبير من اجنحتها لعرض طائراتها.
واكد املشاركون يف املعرض أن هذا النوع من 
الصناعة املتقدمة يعتبر أحد األنظمة الدفاعية 
موضحني  العالم،  مستو  على  وا  األكثر 
املعيار  هي  التكنولوجيا  أصبحت  عالم  يف  أنه 
أخر صيحات  فأن  اال  لنهضة  واالخير  االول 
مثار  ستكون  والتي  العسكرية  التكنولوجيا 
هي  قادم  قرن  من  ألكثر  ورمبا  لعقود  احلديث 
االستطالعية  والطائرات  القتالية  الطائرات 

الغير مأهولة.
وعرض جنا القوات الصربية خالل املعرض 
الذكية  اإلستطالعية  الهجومية  طائراتة  أحدث 
متالكها الحدث  W”، حيث تتـميز الطائرة ب 10“
التقنيات احلديثة من الشاشات متعددة الوظائ 
جمع  وتقنيات  اإللكترونية  البصرية  والنظم 

املعلومات، ودمجها وحتليلها مباشرة.
ومن امليزات التي تضمها وجود نظام متطور 
إصابة  من  كنها  األهداف  ورصد  لتحديد 
األضرار  من  يحد  ما  عالية  بدقة  األهداف 
كما  بالقنابل،  القص  ترافق  التي  اجلانبية 
ونهارية  ليلية  تشغيلية  بقدرات  الطائرة  تتـميز 
والقدرة على اإلقالع من مدرجات قاسية وغير 

ية محيطية بالكامل. مجهزة مع ر

خالل  الصينية   ”dahua شركة  وقدمت 
مثل  منتجاتها  من  واسعة  تشكيلة  املعرض 
اإلستطالعية،   ”X820“ و   ”X1100“ وطائرات 
واملزودة بأنظمة طيران رقمية ، وبوجود أنظمة 
بطيار  األنظمة  تشغيل  تتيح  كاملة  حديثة  دفع 
من  مجموعة  وجود  إلى  ،باإلضافة  فق  واحد 
مستخدميها  متكن  والرصد  املراقبة  كاميرات 
من رصد األشخاص واملركبات املطلوبة وحتديد 

مواقعها بدقة.
اإلستطالعية   RQ 2 طائرات  وتتـميز 
األمريكية،   INSITU لشركة  التابعة  الذكية 
إلى  التابعتان   Parus و   Banger وطائرات 
ZIYAN الصينية، بالقدرة على الطيران  شركة 
ملسافات بعيد من دون التزود بالوقود، باإلضافة 

الطائــــرات المطــورة تزيــن ســـــــــــــماء معرض «يومكس 2018»

م  ت ت ة  ة  ة   م ة   ت  ة    م   ”2 م   “   
ت      ت  “ Banger““Parus“  ة   ”SPEC ة  ة  ت   ”PD ت “      
ة   ”dahua“ ة  ة  ت ة  ت  ”X 2 “   ”X “ ة    ”Skypro“ ة  ة  ت  ”V2 D“  
ة  ة  ت  ”RQ 2 ة  “  ”LM“ ة ة  ت  ”INDAG ة     “ ت  ”W ت “

ة.  ”INSITU“ ة ة  ت



13

النشرة
اليومية

اليوم الثالث
27 فبراير 2018

الطائــــرات المطــورة تزيــن ســـــــــــــماء معرض «يومكس 2018»

رتفاعات  ل اجلوي  الدفاع  نظام  وجود  إلى 
العالية  املضاد للصواريخ.

على  بقدرتهم  الثالث  الطائرات  وتتـميز  كما 
األحوال  ويف  الظالم  خالل  األجواء  مراقبة 
حساسة  أجهزة  لوجود  وذلك  الصعبة،  املناخية 
للمراقبة، فضال عن قدرتها يف املشاركة الفعالة 
بنقا  مجهزين  لكونهم  القتالية،  العمليات  يف 

حلمل األسلحة والصواريخ املوجه عن بعد.
اجليل  األوكرانية   SPEC شركة  وعرضت 
PD والتي تعتبر طائرات  1 الثالث من طائرات  
بكاميرات  مزودة  األدوار  متعددة  إستطالعية 
أستشعار عالية احلساسية والدقة، وهي مزودة 
GPS حديثة، وكاميرا متطورة  بأنظمة مالحة 
إرتفاعات  التقا صور واضحة من  قادرة على 

تصل إلى 100 كيلو متر.

وراعت الشركة عند حتديثها للجيل الثالث من 
الطائرة ادخال حزمة من التعديالت عليها منها 
قدرتها  وزيادة  كيلوجرام،  إلى 10  وزنها  خف 
على الطيران الكثر من 10 ساعات دون التزود 
من  كنها  حديث  مبحرك  وتزويدها  بالوقود 

االرتفاع ملسافات تتجاوز ال 00 كيلو متر.
طائرات  اللبنانية   Skypro شركة  وقدمت 
V200 والتي ال يتعد قطرها مع االجنحة  D
فيبل   الوزن  اما  سم،   120 رتفاع  وب املترين 

كيلوغرام.
على  قادر  الطائرة  أن  الشركة   وأفادت 
وبقدرة   ، توق بدون  ساعة  ملدة   الطيران 
ارتفاعات  ومن  دقيقة  صور  التقا  على 
على  القدرة  منحها  تصميـمها  ان  كما  شاهقة، 
املناورة والطيران بني األبنية السكنية و األماكن 

. املتشعبة، ونقل صور غاية يف الوضو
طائرات  األمريكية   LM شركة  عرض  كما 
والتي   INDAG نوع  من  ذكية  أستطالع 
اإلستطالعية  املهام  من  كبيرة  مجموعه  تؤدي 

العسكرية.
السال  قسم  منتجات  ان  الشركة  وقالت 
اجلوي بالشركة معتـمدة و مستخدمة حاليا من 
الدول،  وبع  االمريكية  املسلحة  القوات  قبل 
من  عدد  مع  بالتعاون  الشركة  ان  الى  مشيرا 
كافة  تطور  على  سنويا  تعمل  احمللية  الشركات 

منظومة االسالحة التابعة لها.
INDAG التي تعتبر األحدث،  وعن طائرة 
إنتاجها بعدة  أضافت الشركة  إن الطائرة  
بخصائ  أحدثها  متتاز  حيث  مختلفة،  نسخ 
قطاع  يشهدها  التي  التطورات  تواكب  وقدرات 
الرصد والبحث، بحيث توكل إليها مهام وأدوار 
أنظمة  متتلك  الطائرات  بأن  موضحا  معينة، 
الليلية  املراقبة  وأنظمة  الرادرات  من  متطورة 

وغيرها.

المشاركون: التكنولوجيا باتات المعيار الرئيسي لتطوير الصناعات
الصناعة المتقدمة أحد اIنظمة الدفاعية اIكثر نمواً في العالم
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من  كبير  بشكل  اإلماراتية  الشركات  وتطمح 
غير  اإلبتكارات  معارض  يف  املشاركة  خالل 
توصلت  ما  أحدث  على  التعرف  إلى  املأهولة 
اخلبرات  تبادل  عن  فضال  التكنولوجيا،  إليه 
يف مجال اإلبتكار التكنولوجي مع التركيز على 
يف  جتلي  ما  وهو  االصطناعي،  الذكاء  مجال 
عرضها ملجموعة متنوعة من اإلبتكارات خالل 

. يومكس 2018 مشاركتها يف معرض 
مجموعة  فقد طرحت  اإلبتكارات  تلك  وبني 
الروبوتات  من  جديدة   حزمة  العاملية  رما 
املستخدمة يف عمليات الكش عن املتفجرات، 

وإبطال مفعولها.

تالية ا  م
إرسال  جهاز  عبر  بالربوت  التحكم  ويتم 

مرفق بداخل غرفة حتكم عن بعد، تعمل على 
هواجس  أو  بال  وجود  حل  الربوت يف  توجيه 
حول وجود ألغام إلى اجلسم املستهدف إلبطال 
مبزايا  تصميـمه  الربوت   أن  كما  مفعوله، 
سواء  األجواء  مختل  يف  العمل  من  متكنه 
الرمال أو اجللية، فضال عن تنفيذ بع املهام 

القتالية .
كما عرضت الشركة أصغر طائرة إستطالع 
طائرة  وهي  النانو”،  “طائرة  إسم  عليها  أطلق 
ية عالية الدقة متكنها من إلتقا  بكاميرات ر

صور خالل فترتي النهار والليل.

ور نظمة م
ويبل وزن الطائرة نحو 100 جرام ومزودة 
دون  العمل  من  كنها  حديث  أتصال  بنظام 
تعرضها  حال  حتى يف  بها،  اإلتصال  انقطاع 
البحرية  املعدات  بني  ومن   . للتشوي
ة  املعروضة يف املعرض مجموعة من زوارق ف
يف  تصنيعها  والتي   “املركا  لشركة   ”B“

إمارة الشارقة.
للزوارق  تصنيعها  عند  الشركة  وحرصت 
ذكية صممها قسم  بأنظمة متطورة  تزويدها 
املأهولة،  غير  واألنظمة  الروبوتات  تطوير 
املراقبة  عمليات  يف  استخدامها  بهدف 
عدد  ويبل  املدني.  والدفاع  واالستطالع 
الزوارق التي انتجتهم الشركة نحو 20 قاربا 
سطحيا غير مأهول جلهات عسكرية ومدنية 
تغطية  مبد  القوار  تتـميز  حيث  بدولة، 
تغطية  كن  كما  الكيلومترات،  لعشرات 
باألقمار  باالستعانة  محددة  غير  مساحات 

الصناعية من خالل مركز حتكم مركزي.

ية لية ال ي ال
وبجانب مشاركتها يف تقد خدمات الرعاية 
شركة  طرحت  والزوار،  للمشاركني  الصحية 
صحة حزمة من  الصحية  للخدمات  أبوظبي 
الطبية،  التكنولوجيا  عالم  يف  إبتكاراتها  أخر 
وتقنية  الذكية  الصيدلية  مشروع  يف  واملتـمثلة 

. الواقع اإلفتراضي يف التشخي
زيادة  يف  الذكية  الصيدلية  تساهم  حيث 
والتقليل  الطبية،  الوصفة  تنفيذ صرف  سرعة 
من األخطاء يف عمليات صرف األدوية، لكونها 
معلومات  لشر  أكبر  وقت  الصيدالني  متنح 
عبر  التقنية  هذه  وتعمل   ، للمري اجلرعة 
كيفية  متضمنة  الطبية  الوصفة  اجلهاز  إعطاء 
اإلستخدام ومواعيد اجلرعات، و يقوم اجلهاز 
للصيدالني،  وإعطائها  وتعليبها  األدوية  بفرز 

. الذي بدوره يسلمها للمري

ع ع ع  
الشركة  التي طرحتها  املشاريع  كما تضمنت 
بعد، وهو  والتطبيب عن  األبعاد،  طابعة ثالثية 
عبارة عن جهاز حديث يستخدم يف العالج عن 
حيث  النائية،  املناطق  يف  إستخدامه  ويتم  بعد 
بخبرات  اإلستعانة  من  املعال  الطبيب  كن 
األطباء اإلستشاريني املوجودين يف املستشفيات 
التخصصات  أصحا  وخاصة  الرئيسية، 

النادرة، عن طريق برنام تطبيقي.
التي يعمل بها فان الطبيب يف  وحول اآللية 
املستشفيات  مع  بالتواصل  يقوم  املناطق  تلك 
الكبر عبر إرسال تشخي عن حالة املري 
القلب ومعدل  الصحية كرسم  وقراءات حلالته 
الطبيب  ملساعدة  وذلك  والتنفس،  النب 

المنتجات االماراتية العسكرية إنجازات كبيرة في مجال قطاع 
المعدات غير المأهولة
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اآللي  احلاسب  جهاز  عبر  عمله  مكان  يف  وهو 
احملمول خاصته، يف الوصول للتشخي الدقيق 

بشكل مباشر.
الواقع  ستخدام  ب الطبي  التشخي  ويتيح 
بشكل  املرضى  تشخي  طباء  ل اإلفتراضي 
أدق ما قبل التدخل اجلراحي، عالوة على توفير 
األخطاء  وتقليل  اجلراحية،  العمليات  الدقة يف 

الطبية فيها.
من  الطبيب  اإلفتراضي  الواقع  كن  كما 
املري وأعضائه، وفصل األعضاء  ية جسم  ر
، وحتريك القلب من مكانه،  البع عن بعضها 
كنه  ا  وتشريح كل عضو والتغلغل إلى داخله، 
ستخدام  ب الصحيح،  التشخي  عملية  من 
يف  الدقيقة  اخلطة  وإعتـماد  املقطعية  الصور 

العالج سواء اجلراحي أو غيره.

ية اري ط م
ومنها  التعليـمية  املؤسسات  منصة  وعبر 
للتعليم والتدريب  جامعة خليفة ومعهد أبوظبي 
املهني، فقد عرض عدد من الطلبة اإلماراتيني 
التكنولوجية،  إبتكاراتهم  أحدث  من  مجموعة 
مبراقبة  اخلاص  الواسع  املسح  نظام  منها 
عدد  وجود  تشهد  التي  والفعاليات  التجمعات 
من  مجموعة  عن  فضال  اجلمهور،  من  كبير 

الرادرات وأجهزة املسح املتطورة.
معهد  عرضها  التي  املشاريع  شملت  كما 
مشروع  على  املهني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي 
، حيث يعد هذا املشروع إدخاال  الذراع اآللية
مستودعات  إدارة  يف  احلديثة  للتكنولوجيا 

اإلمداد والتـمويل وعملية التسلم والتسليم.
ويستهدف املشروع خف تكالي العمال يف 
الشركات واملؤسسات العاملة يف مجال االمداد 
املتوس  املدي  على   % 0 نسبة  إلى  وتسليم 
والبعيد. ويعك طلبة املعهد على تنفيذ مشروع 
العاميني  خالل  النور  ير  ان  يتوقع  طمو 
املقبلني، يهدف إلى إدخال تقنية الطائرات غير 
املأهولة يف عمليات إيصال البضائع واملشتريات 

إلى أمكان تواجد املتعاملني.

ا وت ح ر
بأم  املدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  وعرضت 
القيوين روبوت ذكي حلماية رجال اإلطفاء من 

احلراق الكبيرة. 
ويبل وزن الروبوت نحو 0 كيلوجرام، وهو 
للتحكم به عن  مزود بكاميرا وأجهزة استشعار 
بعد، و تصنيعه من مواد صلبة تتحمل درجات 
عجالت  بالروبوت   وأرفق  العالية،  احلرارة 
تساعدة يف الدخول إلى قلب احلرائق ونقل ما 

يحدث بداخلها مباشرة إلى غرفة العمليات.
عرضتها  التي  اإلستكشاف  طائرات  وتعد 
اإلدارة العامة للدفاع املدني بدبي إضافة نوعية 
للخدمات الذكية، حيث تعمل على جمع وحتليل 
واستخدام املعلومات على مدار الساعة وتوفيرها 

لفرق التفتي الوقائي ولفرق املكافحة.
احلرائق  وقوع  أثناء  الطائرات  هذه  وتتـميز 
بدقة  اجلو  من  احلراري  بالتصوير  الكبر 
ألغراض  وتخزينها  واسعة  ملسافات  متناهية 
الكش  مهمة  الطائرات  تتولى  كما  التحليل، 
يف  العامة  السالمة  تهدد  التي  املخالفات  عن 
الصناعية  املناطق  خاصة  املناطق،  مختل 
وتصويرها ونقلها مباشرة إلى فريق السيطرة 
دارة التفتي باإلدارة العامة للدفاع  الوقائية ب

املدني. 

مة ا نام م
إلكتروني  تدريبي  برنام  أحدث  مداهمة 
يف  اإلفتراضية  التكنولوجيا  مركز  إستحدثه 
املأهولة  غير  األنظمة  معرض  يف  دبي  شرطة 
ة  بي ملستخدميه  يوفر  والذي   ، 2018 يومكس 
السريع  والتدخل  املداهمة  لفرقة  جيدة  تدريبية 
وتساعد األفراد على صقل مهارتهم يف التعامل 
التدريب على  املختلفة ومتكنهم من  األزمات  مع 
واستخدام  املداهمة  لعمليات  التخطي  كيفية 

املوارد املطلوبة لها من أفراد ومعدات وأسلحة.


