
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  حتت 
القائد األعلى للقوات املسلحة .. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
"أدنيك"  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  أمس يف  الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس مجلس 
فعاليات الدورة الثالثة ملعرضي األنظمة غير املأهولة " يومكس 2018" واحملاكاة والتدريب 

"سيـمتكس 2018 ".
أدنيك"   " للمعارض  الوطنية  أبوظبي  شركة  قبل  من  ينظمان  اللذان  املعرضان  ويشهد 
بالتعاون مع القيادة العامة للقوات املسلحة إقباال دوليا قياسيا من قبل كبريات الشركات 

العاملية واحمللية املتخصصة يف هذه القطاعات احليوية.  )تتـمة ص 4(

سيف بن زايد يفتتح معرضي 
»يومكس« و »سيمتكس« 2018

اليوم الثاني 26 فبراير 2018

نشرة يومية تصدر عن 

تحت رعاية محمد بن زايد 

صفقات 
291.6 مليون درهماليوم األول

الشركات  مع  صفقات  عشرة  املسلحة  القوات  وقعت 
مليون   291.654 بقيمة  املتخصصة  والدولية  احمللية 
درهم خالل اليوم األول من معرضي ومؤمتر األنظمة 
غير املأهولة )يومكس( واحملاكاة والتدريب 2018 وفقًا 
للرائد طيار سعيد محمد اليماحي، املتحدث الرسمي 

باسم املعرضني. )تتـمة ص 8(
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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي الفالسي 
وزير الدولة لشؤون الدفاع مبكتبه مبعرض ومؤمتر 
عدداً   "2018 "يومكس  املأهولة  غير  األنظمة 
سالم  مطر  سعادة  بحضور  املعرض،  ضيوف  من 
مسؤولي  من  وعدد  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري 

وكبار ضباط وزارة الدفاع.
معالي  حدة..  على  كال  معاليه  استقبل  فقد 
باكستان  جمهورية  دفاع  وزير  خان  دستغير  خرم 
التجارة  وزير  إجنيوبيك  ومعالي  اإلسالمية، 
اجلنوبية،  كوريا  جلمهورية  والطاقة  والصناعة 
وسعادة سو تشو سوك نائب وزير الدفاع جلمهورية 
بيلوكونيف  اوليغ  اللواء  وسعادة  اجلنوبية،  كوريا 
رئيس أركان القوات املسلحة والنائب األول لوزير 

الدفاع البيالروسي.
ومت خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون والتنسيق 

ودول  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  القائم 
مبا  وتطويرها  تفعيلها  وجوانب  الزائرة  الوفود 
يخدم املصلحة املشتركة إضافة الى الشؤون ذات 

الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.

الداخلية يف مجال  بالعروض  الزوار  وقد أشاد 
إضافة  وجواً،  وبحراً  براً  املأهولة  غير  األنظمة 
مراقبة  مجال  اجلديدة يف  األنظمة  من  عدد  إلى 

احلدود ومكافحة االرهاب.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل عدداً من ضيوف »يومكس 2018 «

قائد القوات الجوية يلتقي كبار العسكريين الزائرين للمعرض
ناصر  إبراهيم  الركن طيار  اللواء  استقبل سعادة 
محمد العلوي قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
على  كال   »2018 »يومكس  معرض  يف  مبكتبه 
حدة؛ الفريق طيار اينزو فيتشاريللي رئيس أركان 
القوات اجلوية اإليطالية والفريق داتو سري أكبال 
اجلوية  القوات  قائد  نائب  عبدالصمد  بن حجي 
القوات  قائد  دفيجاليف  اوليليج  واللواء  املاليزية 
اجلوية والدفاع اجلوي البيالروسية سابقا، رئيس 

جلنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية.
وأوجه  الصداقة  عالقات  معهم  سعادته  وبحث 
التعاون القائمة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يخدم  مبا  وتطويرها  تفعيلها  وجوانب  ودولهم 

املصلحة املشتركة.
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استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني 
مبكتبه  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
حدة،  على  كال   "2018 "يومكس  معرض  يف 
سعادة سو تشو سوك نائب وزير الدفاع الكوري 
الغزواني  أحمد  الشيخ  ولد  محمد  والفريق 
قائد األركان العامة للجيوش املوريتانية و اللواء 
اوليغ بيلوكونيف رئيس أركان القوات املسلحة 
رئيس  الدفاع  لوزير  األول  النائب  البيالروسي 
اللجنة احلكومية للصناعات العسكرية واللواء 
شاهد محمود كياني مدير عام تطوير األسلحة 

ودورة حياة الدعم الباكستاني.
عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  جرى 
اإلمارات  دولة  تربط  التي  املتـميزة  التعاون 
ذات  خاصة  الضيوف  ودول  املتحدة  العربية 
وسبل  والدفاعية  العسكرية  بالشؤون  الصلة 

تعزيزها. 

وتبادل معالي رئيس أركان القوات املسلحة مع 
الضيوف وجهات النظر حول عدد من القضايا 
يف  املشتركة  والتحديات  املنطقة  يف  الراهنة 
مجال الدفاع واألمن االقليـمي إضافة إلى بحث 
التعاون يف مجال الدفاعات العسكرية املشتركة.  

وأشاد الضيوف مبستوى التنظيم العالي ملعرض 
مثالية  كمنصة  يوفره  وما   2018 "يومكس" 
والعلمية يف  العاملية  االبتكارات  أحدث  لعرض 
عاملية  ملجموعة  املأهولة  غير  األنظمة  مجال 
رائدة من الشركات العاملية واالقليـمية واحمللية. 

رئيس األركان يبحث التعاون الدفاعي مع عدد من زوار »يومكس 2018 «

رئيس هيئة االمداد يستقبل رئيس لجنة الدولة لشؤون الصناعات البيالروسي

مراد  محمد  طيار  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 
معرض  يف  مبكتبه  االمداد  هيئة  رئيس  البلوشي 
»يومكس 2018« اللواء اولغ دفيـموليف رئيس جلنة 
الدولة لشؤون الصناعات البيالروسي. الذي يزور 
األنظمة  معرض  فعاليات  حلضور  حاليا  البالد 
املأهولة ومعرض ومؤمتر احملاكاة والتدريب  غير 

»يومكس 2018«. 
ذات  املواضيع  من  عدد  مناقشة  اللقاء  مت خالل 

االهتـمام املشترك.
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رافق سموه خالل االفتتاح  كل من معالي محمد 
الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير  البواردي،  أحمد  بن 
ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، 
العميد  وسعادة  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس 
الركن طيار راشد محمد الشامسي، رئيس اللجنة 
العليا املنظمة ملعرض يومكس وسيمتكس 2018، 
التنفيذي  الرئيس  الظاهري،  مطر  وحميد 

لشركة ابوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك(.
وقام سمو الشيخ سيف بن زايد، بجولة داخل 
املعرض، زار خاللها عددا من األجنحة املشاركة 
يف املعرض واطلع على أحدث ما تعرضه الشركات 
من تقنيات وأجهزة متطورة يف مجال األنظمة غير 

املأهولة واحملاكاة والتدريب.
الركن طيار راشد محمد  العميد  وقال سعادة 
ملعرض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  الشامسي، 
املشاركة  “تعكس  وسيمتكس2018:  يومكس 
الدولية يف فعاليات الدورة احلالية املكانة املتميزة 
الصعيدين  على  املعرضان  إليها  وصل  التي 
للجهود  طبيعية  محصلة  وهي  والدولي  االقليمي 
املنظمة  العليا  اللجنة  بذلها أعضاء  التي  الكبيرة 
يف  الوطنية  الشركات  من  كوكبة  ضمت  والتي 

القطاعني العام واخلاص”.
ترى  أن  االجنازات  لهذه  يكن  “ولم  وأضاف: 
النور لوال الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، 
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد 
وتوجيهات  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان،  آل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ولي 
املسلحة، معرباً عن ثقته يف جناح الدورة احلالية، 
األنظمة  لقطاعي  املتزايدة  األهمية  وإظهار 
والسلم  األمن  مفاهيم  تعزيز  يف  املأهولة  غير 
التحديات  على مجابهة  الدول  وقدرات  الدوليني 
اجليوسياسية  املتغيرات  تفرضها  اجلديدة 
مطر  حميد  قال  جانبه  من  والدولية.  األقليمية 
أبوظبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الظاهري، 
الوطنية للمعارض )أدنيك( والشركات التابعة لها: 
“جتسد إقامة يومكس وسيمتكس 2018 واملؤمتر 
أبوظبي  شركة  استراتيجية  لهما  املصاحب  
الستقطاب  الرامية  )أدنيك(  للمعارض  الوطنية 

وتنظيم املعارض واملؤمترات وفق القطاعات التي 
الذي  األمر   2030 أبوظبي  ورؤية  خطة  حددتها 
من  االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  سيساهم 
املباشرة  وغير  املباشرة  االقتصادية  االثار  خالل 

ملثل هذه الفعاليات الهامة.
الرئيس  اليافعي  صالح  علي  قال  ناحيته  من 
لالنظمة  الوطنية  ابوظبي  لشركة  التنفيذي 
الذاتية )أداسي( :”تأتي مشاركتنا يف “يومكس” 
و”سيمتكس” 2018  كشريك استراتيجي يف إطار 
جهودنا الهادفة إلى تسليط الضوء على التقنيات 
تصنيع  مجال  الشركة يف  تطورها  التي  واحللول 
األغراض  يف  املستخدمة  املأهولة  غير  األنظمة 

املدنية والعسكرية.

»يومكس« محط اهتمام صناع الدفاع واألمن في العالم

سيف بن زايد يشهد إطالق الهوية المؤسسية الجديدة لمجلس اإلمارات للشركات الدفاعية

زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  شهد 
وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل 
املؤسسية  الهوية  اطالق  حفل  الداخلية 
للشركات  اإلمارات  ملجلس  اجلديدة 
فعاليات  هامش   على  وذلك  الدفاعية، 
املأهولة  غير  األنظمة  ومؤمتر   معرض 

يومكس 2018.
وقال سعادة طارق عبد الرحيم احلوسني 
اإلمارات  مجلس  إدارة  مجلس  رئيس 
للشركات الدفاعية إن تأسيس هذا املجلس 
لتمكني  احلكومية   املساعي  إطار  يأتي يف 
يف  املستدامة  واألمنية  العسكرية  الصناعة 

دولة اإلمارات.
سيشكل  املجلس  أن  احلوسني  وأوضح 
منصة رئيسية  للتواصل بني الشركات احمللية 
الصناعات  مجال  يف  العاملية  والشركات 
استراتيجية  شراكات  اليجاد  الدفاعية 
بناءة وناجحة تدعم تطور الصناعة الوطنية 

وتساهم يف الترويج لها عامليا.

وزارة  مع  بالتعاون  “سنعمل    : وقال 
املسلحة  للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع 
متكني  على  االقتصادي  التوازن  ومجلس 
املجلس من القيام بدور حيوي وفعال لتمكني 
وتعزيز  الوطنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع 
االقتصادية  التنمية  مسيرة  يف  مساهمتها 

التي تشهدها الدولة.
اإلمارات  ويضم مجلس 
الدفاعية،  للشركات 
وطنية،  شركة   63 نحو 
حتقيق  إلى  يتطلع  حيث 
بني  األمثل  التواصل 
واملؤسسات  الشركات 
قطاع  يف  العاملة  الوطنية 
الدفاعية  الصناعات 
احتياجاتها  على  والوقوف 

ومتطلباتها.
وكشف عن وجود توجه 
هذه  عن  ممثلني  لضم 
املستقبل  يف  املجلس  إدارة  إلى  الشركات 
الهوية املؤسسية اجلديدة  أن  القريب، الفتاً 
استراتيجية  عن  لتعبر  جاءت  للمجلس 
مع  يتالءم  مبا  املقبلة  املرحلة  يف  العمل 
الشركاء  واستراتيجيات  وسياسات  توجهات 

االستراتيجيني.
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واملبيعات  التسويق  مدير  بيترا،  ألبرتو  قال 
 Leonardo Airborne and : لشركة 
فعاليات  هامش  على   Space Systems
مجموعة  الشركة  لدي  إن  يومكس  معرض 
املراقبة  رادار  آهمها؛  الرادارات  من  نوعية 
فوائد  يضمن  الذي   ،Osprey "أوسبري" 
التي  تكنولوجيا املسح الضوئي اإللكترونية - 
تشمل املوثوقية العالية جدًا وخاصية الكشف 
إلى  يستند  وهو   – الصغيرة  األهداف  عن 
أنه  يعني  وهذا  املسطحة،  اللوحة  تكنولوجيا 
بحيث ميكن  الكفاية  فيه  وخفيف مبا  صغير 
املوجهة  الطائرات  من  مجموعة  على  تثبيته 
من  "أوسبري"  رادار  اختيار  مت  وقد  بعد.  عن 

لبرنامج  األمريكية  البحرية  قبل 
 ،MQ-9C Fire Scout
دراسة  إجراء  أجل  من  وذلك 

رادارنا  أيضًا  وهناك  حالة. 
 Gabbiano TS طراز  من 

 Ultra-Light )UL( radar
الذي أطلقناه يف العام املاضي، وهو أخف 

الرادارات وزنًا على اإلطالق، حيث يبلغ وزنه 
24 كيلوغرامًا فقط.

هذا أمر جدير باملالحظة، ألنه يعني أن أي 
طائرة موجهة عن بعد، وقادرة على حمل أكثر 
من 24 كلغ، ميكن أن يتاح لها إمكانية احلصول 
على مجموعة واسعة من اخلواص التي طورتها 
 Gabbiano غابيانو  الرادار  لعائلة  ليوناردو 
عام  يف  إطالقه  منذ   TS Ultra-Light
وفوق  جو-جو،  بقدرات  يتميز  حيث   ،2008

وفوق  البحر، 
مهام  لتنفيذ  األرض، 
البحث  عمليات  تشمل 
البحرية.  والدوريات  واإلنقاذ 
 Gabbiano TS الرادار  عرض  ويجري 
التابعة  العرض  منصة  يف   Ultra-Light
03-( يومكس  معرض  يف  ليوناردو  لشركة 

B20( على منت الطائرة املروحية غير املأهولة 
"ثمة  للشركة..ويتابع:  التابعة   AWHero
منتجات احلرب  آخر هو مجموعتنا من  مثال 
أكثر  مدى  على  نطورها  كنا  التي  اإللكترونية، 
نظام  املنتجات  هذه  أبرز  ومن  عام،   100 من 

SAGE، وهو نظامنا لقياس الدعم اإللكتروني 
)ESM(، وهو يجتذب قدراً كبيراً من االهتمام 
العالم.  أنحاء  املتقدمني يف جميع  العمالء  من 
احلرب  تقنيات  أحدث  النظام  هذا  ويستخدم 
انبعاث  مصادر  مواقع  لتحديد  اإللكترونية 
واحدة،  منصة  من  وذلك  الرادارية،  اإلشارات 
منت  على  بتركيبه  يسمح  ووزنه  حجمه  ولكن 
والطائرات  الصغيرة  املروحية  الطائرات 
التكتيكية، مثل  املوجهة عن بعد ذات األحجام 
بشكل  يلغي  وهو  طيار.  بدون   Falco نظامنا 
فعال احلاجة إلى منصات متخصصة يف قياس 

الدعم اإللكتروني".

الفضائية  لإلتصالت  سات«  »الياه  شركة  تقدم 
وخدمات  2018، حلول  يومكس  معرض  خالل 
متكاملة إلى القطاعني "احلكومي والتجاري"، 
والبحرية،  واجلوية  األرضية  املنصة  تغطي  إذ 
من خالل منتجاتها وخبراتها واالعتماد على 
سات  الياة  تقدمها  التي  الفضائية  السعات 

ومشغلني أخرين لالقمار الصناعية.
مختلف  إلى  املجموعة  تلك  خدمات  ومتتد 
والشبكات  السفارات  لتضم  العالم،  دول 
النائية،  املناطق  يف  واالتصاالت  العسكرية 
وشركات  احلدود  مراقبة  خدمات  عن  فضال 
والبنوك  الصحي  والقطاع  والغاز  النفط 
الطارئة  احلاالت  مع  التعامل  الى  باالضافة 
تغطية  خريطة  وتضم  الكوارث.  ومواجهة 
مختلفة  شعاعية  حزم  ثالثة  املجموعة،  تلك 

اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  حزمة  تضم" 
للتوجيه"  القابلة  واحلزمة  العاملية  واحلزمة 
احلزم،  لتلك  التغطية  توفر  عدم  حال  ويف 
توفر املجموعة احلزم االشعاعية املتوفرة، لدى 
أخرين.  فضائية  اتصاالت  خدمات  مشغلي 
املتكاملة  احللول  توفير  على  املجموعة  وتركز 
املتطورة ملختلف القطاعات، من خالل أحدث 
تقنيات االقمار الصناعية فعالية وأفضلها من 
سات  الياه  تغطية  نطاق  ضمن  التكلفة  حيث 
وخارجها، السيما أنها ترتكز على التكنولوجيا 
يف  العمل  على  القدرة  عن  فضال  املطورة، 
بشكل  اخلدمات  وتوفر  القاسية  الظروف 
االتصاالت  الى  باالضافة  انقطاع،  دون  دائم 

املوثوقة. 
السحابية  اخلدمات  املجموعة  تلك  وتوفر 

مهما  جزًء  باتت  التي  املوحدة  لالتصاالت 
املزايا  من  الكثير  توفر  إذ  اليومية،  حياتنا  يف 
البيانات  تبادل  تتضمن  حيث  للمستخدمني 
حيث  املرئية،  واحملادثات  الصوتية  واخلدمات 
تستهدف احللول االرضية قطاع الطاقة الذي 
يحصل على اتصاالت أمنة للقوات املسلحة يف 

بيئات ومناخات قاسية. 
أما احللول البحرية، جنحت يف استـمرارية 
اخلدمة دون انقطاع، فضال عن توفر شبكات 
الذي يبحث عنه  االنترنت االمنة، وهذا االمر 

جميع العاملني يف القطاع البحري.
الطائرات  اجلوية  احللول  واستهدفت 
طائرة  او  العسكرية،  أو  التجارية  أو  اخلاصة 
واملنتجات  اخلدمات  توفير  حيث  طيار،  بدون 

املوثوقة بشكل أمن وعالي االداء.

شركة »الياه سات« لإلتصالت الفضائية تقدم حلول تقنية جديدة أرضا وجوا وبحراً

معرض يومكس يشهد أنواع جديدة من أنظمة جوية خفيفة الوزن
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تأتي مشاركة شركة إنسايتو كوميرشال يف معرض 
 2018 املأهولة  غير  لألنظمة  يومكس  ومؤمتر 
التركيز  طريق  عن  التجاري  السوق  الستهداف 
ُبعد  فيها عن  التحكم  التي ميكن  األنظمة  على 
الذي  القطاع  وهو  والغاز،  النفط  قطاع  خلدمة 
شركة  مع  بالتعاون  بالفعل  الشركة  فيه  بدأت 
املتواصل يف  أستراليا خلدمة عملياتها  »شل« يف 

خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
مجلس  رئيس  نائب  بومان،  مارك  أعرب 
كوميرشال،  إنسايتو  شركة  عام  ومدير  اإلدارة 
الشركة يف معرض  البالغة مبشاركة  عن سعادته 
يومكس 2018، قائال »نحن حريصون دائما على 
من  كبير  وجزء  عمالئنا،  قاعدة  مع  التواصل 
تواصلنا مع دول مجلس التعاون اخلليجي يتم عن 
الشركة  وتسعى  يومكس.  ومؤمتر  معرض  طريق 
نظام  لطرح  العام  املعرض هذا  الستغالل نسخة 
تفوق  التي  والغاز  النفط  صناعة  يخدم  جديد 
توسعاتها عدد اآلبار املنقب عنها بعشرات املرات، 
ينفذها  التي  التفتيش  عمليات  تقليل  ثم  ومن 
كل  البرية  املركبات  باستخدام  البشري  العنصر 
عام، األمر الذي يرفع إنتاجية قطاع الغاز والنفط 
والتنقيب  البحث  بوسائل  مقارنة   %20 بنسبة 

التقليدية املعروفة.
وتعتبر أنظمة INEXA Solutions وسيلة 
التجاريني  عمالئها  مع  للتواصل  إنسايتو  شركة 
عن  البحث  وخدمات  منتجات  تؤمن  ألنها  نظرا 
بُعد وتؤمن جتهيز املعلومات عن طريق استغالل 
قاع  من  بدءا  بوينج،  شركة  لدى  البيئي  النظام 
 INEXA وتؤمن  بالفضاء.  وانتهاء  احمليط 
Solutions جمع املعلومات عن طريق املنصات 
األمتتة عن  املأهولة، وجتهيز  و/أو غير  املأهولة 
طريق التقارير التحليلية للبيانات ودمج املعلومات 
بهدف إعادة بثها إلى أنظمة تقنية املعلومات لدى 

العميل.
تتمتع  إنسايتو  شركة  أن  »أعتقد  بومان  وقال 
مبركز رائع بفضل اعتمادها على خبرتها الطويلة 
املنصات  مجال  عاما يف  إلى عشرين  التي متتد 
غير املأهولة، وهي خبرة ال يتمتع بها سوى عدد 
عمالءنا  يدفع  الذي  األمر  الشركات،  من  قليل 
إلى االستعانة بنا وبخبراتنا«. وقد جنحت شركة 
تشغيلي  طيران  ساعة  مليون  تسجيل  يف  إنساتو 
يف البر والبحر يف العام املاضي، وتتوقع أن تؤدي 
التطورات التكنولوجية إلى اختصار الوقت خالل 
املليون ساعة طيران القادمة. وأضاف أن »الشركة 
سجلت 700,000 ساعة خالل السنوات الثالث 
املاضية فقط، نحن نشهد حاليا طلبا متزايد على 
مليوني ساعة طيران  نحقق  أن  ونتوقع  أنظمتنا، 

مبعدل أسرع من ذي قبل«.

ومن اجلدير بالذكر أن عاملي اخلبرة الطويلة 
إنسايتو  شركة  ميكنان  املتطورة  والتطنولوجيا 
من احتالل مركز متميز يف السوق. وقال بومان 
ال  بل  األنظمة،  من  جدا  قليال  عددا  »هناك  إن 
لدينا  ما  يجاري  أن  ما ميكن  بينها مطلقا  يوجد 
تسجيل  يف  بالفعل  جنحت  عمالقة  أنظمة  من 
اخلبرة  إلى  ننظر  وعندما  تشغيل.  ساعة  مليون 
التي لدينا كشركة وكأدوات ومعدات، عالوة على 
ستحقق  أنك  من  ستتأكد  الفريدة،  التكنولوجيا 
أكبر استفادة ممكنة من خبرتنا أكثر من أي شركة 
أخرى من نفس الفئة واحلجم. إننا نتمتع مبركز 

متميز للغاية بالفعل«.
متيزنا  التي  العوامل  أحد  أن  بومان  وأوضح 

للمقاول  اململوكة  اخلدمات  هو  غيرنا  عن 
التشغيل  خدمات  أو    contractor owned
 contracted operator عليها  املتعاقد 
يُسمى اصطالحا ب »خدمات  ما  أو   services
أن  وأضاف   .COCO“ services“ كوكو« 
يف  منتشرون  لدينا  امليدانية  اخلدمات  »مندوبي 
جميع أنحاء العالم، ومهمتهم هي متابعة العمليات 
املندوبون  هؤالء  ويشكل  اليومية.  واألنشطة 
بعضهم  يتمتع  حيث  بكل صدق،  الفارق  العنصر 
تنظر  وعندما  ساعة.   18,000 إلى  تصل  بخبرة 
يف  طرحها  نود  التي  اجلديدة   املنصات  إلى 
األسواق مستقبال فلن تعود السماء تشكل سقف 

طموحاتنا«.

شركة إنسايتو تقيم جسورا تجارية جديدة باستخدام 
INEXA Solutions أنظمة
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لشركة  تابعة  شركة  هي   Nexter Training
Nexter Systems، وهي معنية بجميع أعمال 
التجارية  والعمليات  والتطوير  التصميم 
تقنيات  باستخدام  التدريب  بحزم  املتعلقة 
متخصصة  كذلك  وهي  االفتراضي،  الواقع 
برمجيات  باستخدام  التعليمية  الهندسة  يف 
 )GVT® )Generic Virtual Training التدريب
التي تعتمد على “التدريب باستخدام الواقع 
االفتراضي العام” وأدوات التأليف التي قامت 

الشركة بتطويرها وتسويقها.
برنامجاً   ®GVT التدريب  برمجيات  وتعتبر 
التدريب  تطبيقات  لبناء  باملؤلف  خاصاً  كاماًل 

على  للتدريب  االفتراضي  الواقع  باستخدام 
وتتمثل  املعقدة.  الصناعية  الصيانة  إجراءات 
بتخفيض  تسمح  أنها  يف  األداة  هذه  فائدة 
التكاليف واملخاطر، بحيث ميكن االستغناء عن 
توافر املعدات وزيادة التحكم باملواقف التعليمية.

وما   Nexter Training شركة  عملت  وقد 
العمالء  من  واسعة  مجموعة  مع  تعمل  زالت 
للشركة  الرئيسيون  والعمالء   .2009 عام  منذ 
يف صناعة النفط هم شركتا توتال وشلمبرجير، 
يف  مهمة  جهات  مع  نكستر  شركة  تتعاون  كما 
الفرنسية   SNCF شركة  مثل  النقل  قطاع 
)رينو(  وشركة   ،)TGV project( مشروع  يف 

الطيران  قطاع  ويف   ،RATP وشركة   ،Renault
 Dassault Aviation مع شركة داسو للطيران
وشركة   ،)Rafale Project( رافال  مشروع  يف 
Airbus Helicopter، أما يف القطاع العسكري، 
فإن املدرستني العسكريتني الفرنسيتني بورجيه 
هما   Draguignan ودراغينيان   Bourges
أيضاً من عمالء شركة Nexter يف مشروعات 
 .the CAESAR و   the Leclerc و   MBT
متخصصة  فرنسية  جهات  هناك  فإن  وختاماً 
املخاطر  من  والوقاية  املهني  التدريب  يف 
توفرها  التي  التدريب  تقنيات  أيضاً  تستخدم 

شركة نكستر.

Who trains more RPA aircrews 
than any other company?

We do.
CAE provides innovative simulation products and comprehensive training services to 
help prepare RPA/UAS pilots and sensor operators for their critical missions.

ما هي الرشكة التي تدرب طواقم الطائرات بدون طيار أكرث 
من أي رشكة أخرى؟

نحن بالطبع.

تقدم رشكة CAE منتجات محاكاة مبتكرة وخدمات تدريب شاملة إلعداد وتأهيل الطيارين الذين يتحكمون بالطائرات 

بدون طيار ومشغيل أجهزة االستشعار ملهامتهم الحاسمة.

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.

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

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com

مع  صفقات  عشرة  املسلحة  القوات  وقعت 
بقيمة  املتخصصة  والدولية  احمللية  الشركات 
األول  اليوم  خالل  درهم  مليون    291.654
املأهولة  غير  األنظمة  ومؤمتري  معرضي  من 
)يومكس( واحملاكاة والتدريب 2018 وفقًا للرائد 
طيار سعيد محمد اليماحي، املتحدث الرسمي 

باسم املعرضني.
أبوظبي  شركة  مع  التعاقد  مت  أنه  وأوضح 
 Abu Dhabi( الذاتية  لألنظمة  الوطنية 
اإلماراتية   )Autonomous Systems Investments

لشراء طائرات مسيرة السبر بقيمة 72493500 
إنترناشيونال"  "ترست  شركة  ومع  درهم، 
لصيانة   )TRUST International( اإلماراتية 
 NUAS PD - النانو  طائرات  أنظمة  وتصليح 
 215860 مببلغ   100 BLACK HORNET PRS

درهم.
"التوف  شركة  مع  التعاقد  جرى  أنه  وأشار 
 )Al Tuff International( إنترناشيونال" 
اإلماراتية لشراء 8 أنظمة طائرات بدون طيار 

من نوع )PUMMA AE III( مع كامل تفرعاتها 
بقيمة 41274360 درهم.

"دينيل  شركة  مع  التوقيع  مت  أنه  وأضاف 
ديناميكس" )DENEL DYNAMICS( من جنوب 
طائرات  الفنية  املساندة  عقد  لتجديد  أفريقيا 
وذلك  شهر   24 ملدة   )SEEKER 2( السيكر 
شركة  مع  والتعاقد  درهم،   25708277 مقابل 
اإلماراتية   )Advanced Media("ميديا "أدفانسد 
طيار  بدون  طائرات  أنظمة   10 عدد  لشراء 
مببلغ  وذلك  التجربة  لغايات   )MAVIC PRO(

78061 درهم.
وقعت صفقة  املسلحة   القوات  بأن  وأفاد 
إنسيتو  شركة  مع  درهم   44076000 بقيمة 
املساندة  لتوفير  األمريكية   )INSITU(
من  طيار  بدون  املسيرة  للطائرات  الفنية 
التعاقد  إلى  إضافة  "االنتجريتر"،  نوع 
 MOTION( ريالتي"  "موشان  شركة  مع 
األمريكية   )REALITY Incorporated MRI

عدد  لتطوير  درهم   31310304 بقيمة 

الى   )VIRTSIM( تدريب  مشبه  من   )2(
من مشبه   )1( وشراء عدد    )DAUNTLESS(

 .)DAUNTLESS( تدريب
املجموعة  شركة  مع  التعاقد  مت  أنه  وأوضح 
 International( األمريكية  الدولية  الذهبية 
النيران  مشبهات  لتحديث   )Golden Group

املشتركة باإلضافة لشراء مشبه تدريب النيران 
املشتركة )CUTS208( مع مكمالته وذلك بقيمة 

16627781 درهم.
بقيمة  صفقة  املسلحة  القوات  وقعت  كما 
47749000 درهم مع شركة "كوبيك لتطبيقات 
 )CUBIC DEFENSE APPLICATIONS( "الدفاع
التدريب  مشبهات  وصيانة  لتشغيل  األمريكية 
على رماية االسلحة اخلفيفة لعدد )30( موقع، 
مع  درهم   12120900 بقيمة  أخرى  وصفقة 
للمحاكاة  "إينوفيكس"  السويسرية  الشركة 
 INOVEX Simulation &( احملدودة  والتدريب 
Training Ltd( لتطوير ومتديد العمر االفتراضي 

ملشبه السواقة.

صفقات بأكثر من 291 مليون درهم خالل اليوم األول من معرض 
ومؤتمر األنظمة غير المأهولة )يومكس(

Nexter Training تقدم حزم تدريبية بتقنيات الواقع االفتراضي
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وجود  عن  الكندية   ”CAE« شركة  كشفت 
للتدريب  متخصص  مركز  إلنشاء  مشروع 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  البحري 
حيث سيتولى املركز املزمع افتتاحة خالل العام 
واملهارات  القدرات  تطوير  مهام   2019 املقبل 
للعاملني يف سفن البحرية اإلماراتية والسفن 

احلربية والطائرات الداعمة.
العام  واملدير  الرئيس  نائب  بيل،  إيان  وقال 
لشركة الشرق األوسط وآسيا واحمليط الهادئ: 
“أن املشروع سيعمل على توفير مرافق تدريب 
متكامل ومجهزة بكافة التجهيزات التكنولوجية 
احلديثة، تتالئم مع متطلبات البحرية اإلماراتية، 
والتطورات املتسارعة التي يشهدها هذا القطاع 

على املستوى العاملي.
من  البحري  التدريب  يعتبر   : وأضاف 
السفن  على  للعاملني  القصوى  األولويات 
البحرية، بإعتبار تنمية املوارد البشرية من أهم 
حرصت  ولهذا  االجل،  الطويلة  اإلستثمارات 
وادارات  اقسام  انشاء  على   ”CAE« شركة 
اخلطط  وضع  على  تعمل  للتدريب،  متخصص 
التدريبية  لإلحتياجات  الالزمة  والبرامج 

وإجازتها.
ونوه إيان بيل إلى أن التدريب وتأهيل الكوادر 
ينحصر  ال  السفن  منت  على  العاملة  البحرية 
الدفاعية  املهام  العاملني على  على رفع كفاءت 
فقط، وامنا يساهم يف حتقيق االمن والسالمة 
واحملافظة  البحرية  البيئة  تلوث  ومنع  البحرية 
املركز  بان  مؤكداً  واملمتلكات،  االرواح  على 
العلمية  واملعرفة  اخلبرة  تدشينة  فور  سيؤمن 
لدورات  تخضع  التي  الطواقم  لهذه  والفنية 

تدريبية وتأهيلية متخصصة وفق اعلى املقايس 
العاملية يف هذا املجال.

من  متنوعة  مجموعة  املركز  وسيتضمن 
جلميع  الواقعية  احملاكاة  أجهزة  أحدث 
البحرية  تديرها  التي  السفن  واحجام  أنواع 
القتال  اإلماراتية، فيما سترفع محاكيات نظام 
البحرية  القوات  منتسبي  جاهزية  من  البحري 
واملراقبة  الرادار  لنظمة  استخدامهم  وكفاءة 

واالستشعار عن بعد.

افتتاح مركز متخصص للتدريب البحري بالدولة العام المقبل

Who trains more RPA aircrews 
than any other company?

We do.
CAE provides innovative simulation products and comprehensive training services to 
help prepare RPA/UAS pilots and sensor operators for their critical missions.

ما هي الرشكة التي تدرب طواقم الطائرات بدون طيار أكرث 
من أي رشكة أخرى؟

نحن بالطبع.

تقدم رشكة CAE منتجات محاكاة مبتكرة وخدمات تدريب شاملة إلعداد وتأهيل الطيارين الذين يتحكمون بالطائرات 

بدون طيار ومشغيل أجهزة االستشعار ملهامتهم الحاسمة.

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.

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

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com
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أشاد عدد من الوفود 
املشاركة يف الدورة الثالثة 

ملعرض "يومكس 2018" 
مبستوى التنظيم 

واالعداد للدورة احلالية 
للمعرض مشيرين 

فى تصريحات للنشرة 
اليومية، ملجلة درع 
الوطن بأن الدورة 

احلالية شهدت تفوقًا من 
ناحية التنظيم واالشراف 

والترتيبات اخلاصة مما 
ساهم فى جناحه بشكل 

كبير.

من  احلالية  الدورة  أن  وأشاروا 
عليها  نطلق  أن  ميكن  املعرض 
الصناعات  يف  االبتكار  "دورة 
حجم  بأن  مؤكدين  العسكرية"، 
التي حرص وزراء دفاعها  الدول 
على املشاركة يف املعرض كان له 
االثر الكبير فى رفع الروح املعنوية 
ابرام  المكانية  وذلك  للعارضني، 
القيادات  مع  والتواصل  صفقات 
به  ماتزخر  على  واطالعهم 

شركاتهم من منتجات عسكرية.
الركن  طيار  اللواء  وأكد 
قائد  العتيبي  صالح  بن  محمد 
على  السعودية  اجلوية  القوات 
"يومكس  معرض  ماحققه  أهمية 
مختلف  على  جناح  من   "2018
املعرض  "بأن  مضيفاً  األصعدة، 
حقق الهدف املنشود فى التفاعل 
فى  واملشترين  العارضني  بني 
إليه  ماتوصلت  احدث  عرض 
التكنولوجيا احلديثة فى صناعة 

املعدات واالسلحة الدفاعية".

إقبال كبير
يومكس   " معرض  أن  إلى  ولفت 
املعارض  أكبر  من  يعد   "  2018
غير  األنظمة  يف  املتخصصة 
الشرق  مستوى  على  املأهولة 
لألقبال  نظرا  والعالم،  األوسط 
الكبير واملتزايد للشركات والدول 
يف  للتواجد  الكبرى  الصناعية 

للشهرة  وكذلك  املعرض،  هذا 
الواسعة التي حققها املعرض يف 
اوساط مصنعي ومنتجي مختلف 
العسكرية  واألسلحة  املعدات 
الرقابة  يف  املستخدمة  واألجهزة 

وحفظ األمن.
من جانبة ثمن اجنيو بيك وزير 
يف  والطاقة  والصناعة  التجارة 
احلثيثة  اجلهود  اجلنوبية،  كوريا 
التي بذلتها اللجنة املنظمة وكافة 
يف  واملشاركة  املشرفة  اجلهات 
على   "2018 "يومكس  معرض 
مدار الدورات احلالية والسابقة، 
يف  القيادة  رؤية  ان  مؤكدا 

واستراتيجيتها  االمارات  دولة 
الى  االمارات  حتويل  يف  جنحت 
للمعارض  وعاملي  اقليمي  مركز 
املتميزة  الدولية  واملؤمترات 
بشكل يواكب الريادة االقتصادية 
التي  واالمنية  والبيئية  والبحثية 
املستوى  على  الدولة  تتبواها 

االقليمي.

ينمو ويزدهر
وأضاف : ان هذا النجاح ما كان 
له أن يتحقق وينمو ويزدهر بهذا 
السمعة  تلك  لوال  الرائع  احلجم 
بها  حتظى  التي  الطيبة  العاملية 

الدولة بفضل الدعم الالمحدود 
صاحب  رأسها  وعلى  حلكومتها 
السمو الشيخ خليفة بن زايد ال 

إشادة دولية وإقليمية بدقة التنظيم وجودة المنتجات

»يومكس 2018« محطة جـديدة من ابتكارات اإلمارات العسكرية

علي عثمان محمود
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"حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان، 
لصاحب  احلثيثة  واملتابعة  اهلل" 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب 
القائد االعلى للقوات املسلحة.

طيار  الركن  اللواء  ونوه 
مدير  النيادي  محمد  عبداهلل 
بأن  املنشات  حماية  جهاز  عام 
على  الثالثة  وللدورة  املعرض 
أهمية  على  يحافظ  التوالى 
املكانة  على  يدل  مبا  وحيويته 
املعرض،  لهذا  املتقدمة  العاملية 
العاملية  املشاركة  أن  موضحا 
أكبر  تعد  املعرض  يف  الواسعة 
دليل على النهج السليم لقيادتنا 
الرشيدة يف دولة اإلمارات وثقة 
بدولة  الدولية  والشركات  العالم 

اإلمارات واقتصادها .

طفرة كبيرة
يواصل  املعرض  بأن  وشدد 
أبرز  كأحد  تواجده  تعزيز 
مستوى  على  الدفاعية  املعارض 
العالم بعد أن شهد طفرة كبيرة 
وتطورا هائال سواء على صعيد 
املختلفة  الدول  مشاركة  حجم 
قبل  من  الكبير  االقبال  أو 
من  النوع  بهذا  واملهتمني  الزوار 

التكنولوجيا. 
محمود  عثمان  علي  وقال 
بهيئة  اخلارجية  العالقات  مدير 

التصنيع السودانية أن "يومكس" 
جلميع  عاملية  وجهة  أصبح 
أحدث  لعرض  الكبرى  الشركات 
واملعدات  األسلحة  من  منتجاتها 
املعرض  أن  مؤكدا  العسكرية، 
لكل  واعتزاز  فخر  مثار  اصبح 

عربي. 
الكبير  اإلهتمام  على  وأكد 
رغم  "يومكس"  به  يحظى  الذي 
حداثة عده على الصعيد العاملي، 
وهو ما جتلى من خالل مشاركة 
بالعديد  الدفاع  مسؤولي  أبرز 
أن  إلى  مشيرة  العالم،  دول  من 
للمشاركني  قدم  املعرض  هذه 
أخر  على  للتعرف  ثمينة  فرصة 
التكنولوجيا  إليه  وصلت  ما 
الصناعات  مجال  يف  احلديثة 
األسلحة غير املاهولة والتي يتم 
التحكم بها عن بعد، كما جمعهم 
على منصة واحدة ملناقشة كيفية 
الصناعات  يف  االبتكار  تطويع 

العسكرية احلديثة.

املزيد من النجاحات
اللوجستي صالح  اخلبير  ومتنى 
عواض ان يحقق املعرض مزيدا 
من النجاحات واالهداف الهامة 
عليه  عقدت  التي  واآلمال 
التي  اجلهود  لتلك  جتسيدا 
الراعية  اجلهات  كافة  بذلتها 
االدارية  املشاركة،  و  والداعمة 
واالعالمية  التنظيمية  و  منها 

والشرطية وغيرها.
احلالية  الدورة  أن  وأفاد 
حققت  "يومكس"  معرض  من 
مختلف  على  باهراً  جناحاً 
منصة  مبثابة  وكانت  األصعدة 
مثالية لعرض أحدث ما توصلت 
هذا  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
االبتكار  أن  إلى  الفتاً  املجال، 
أصبح جزء ال يتجزء من منظومة 
العاملة  الدولية  املؤسسات  عمل 
العسكرية،  الصناعات  يف مجال 
على  نطلق  أن  ميكن  وبالتالي 
"دورة  اسم  احلالية  الدورة 

االبتكار".

إشادة دولية وإقليمية بدقة التنظيم وجودة المنتجات

»يومكس 2018« محطة جـديدة من ابتكارات اإلمارات العسكرية

محمد بن صالح العتيبي




