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 انطالق فعاليات معرضي 
 »يومكس«

»وسيمتكس« 2020

تحت رعاية محمد بن زايد

يشكل معرضا »يومكس وسيمتكس« 2020 اللذان يقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة منصة دولية 

تجسد دور اإلمارات الرائد يف تطويع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها لتعزيز 
االزدهار والسلم واألمن العاملي واسترشف املستقبل لألنظمة غري املأهولة واملحاكاة والتدريب 

والذكاء االصطناعي.

اإلمارات وجهة وملتقى ألهم المؤتمرات 
العالمية والمعارض الدولية

تحت الرعاية الكرمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 
أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، نظمت رشكة أبوظبي الوطنية 

للمعارض »أدنيك« أمس وبالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات 
املسلحة، املؤمتر الخاص مبعريض األنظمة غري املأهولة واملحاكاة والتدريب )يومكس 
وسيمتكس 2020(، وذلك تحت شعار »املواءمة بني األنظمة املأهولة وغري املأهولة 

يف عرص األنظمة الذكية«. وناقش املؤمتر أبرز الحلول املبتكرة للتحديات، وسبل 
استرشاف املستقبل يف عامل تتسارع فيه التطورات العلمية واالبتكارات ويتزايد فيه 

االعتامد عىل األنظمة غري املأهولة والذكاء االصطناعي. كام تطرق املؤمتر إىل آخر 
التطورات العلمية والتكنولوجية يف هذه املجاالت، فضالً عن إنشائه ملنصة مثالية 

ملشاركة وتبادل أفضل املامرسات املتبعة والدامئة التطور. 
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حدد املشاركون يف املؤمتر أمس 7 تحديات رئيسية تواجه 
القطاعات  يف  املأهولة  غري  واألنظمة  الروبوتات  عامل 
االقتصادية والدفاعية، تشمل زيادة املخاوف من استخدام 
اليومية، عدم  الحياة  الروبوتات ودخولها بشكل واسع يف 
ومواكبتها  املدارس  لطلبة  التعليمية  املناهج  مجارات 

للمتغريات املتسارعة التي تشهدها تكنولوجيا الروبوتات.
ومن بني التحديات، التطور املتسارع لألنظمة والتكنولوجيا 
والتي تفوق تصور وتوقعات صانعي القرار، وعدم وجود 
منظومة تأهيل وتدريب تواكب املتغريات املتسارعة التي 
التكنولوجيا  تطوير  صعيد  عىل  الدولية  الساحة  تشهدها 

املرتبطة بالروبوتات.
املعنية  الجهات  دور  ضعف  التحديات،  تلك  وتضمنت 
وتعريف  الربوتات  تكنولوجيا  استخدام  ثقفة  بنرش 
العاملني باملخاطر التي قد ترتتب من التامدي يف تطويرها 
دون وجود مظلة قانونية، ضعف االليات املتبعة يف نقال 
رفع  يف  يسهم  مبا  املعنية،  األجهزة  بني  الخربات  وتبادل 
اىل  الوصول  خطورة  من  محذرين  واستعداداتها،  كفاءتها 

مرحلة يتخذ فيها الذكاء االصناعي القرار بدل االنسان.
وزير  البواردي،  أحمد  بن  محمد  معايل  افتتح  وتفصيالً، 
دولة لشؤون الدفاع أمس السبت، املؤمتر الخاص مبعريض 
األنظمة غري املأهولة “ يومكس 2020” واملحاكاة والتدريب 
“سيمتكس 2020” والذي أقيم بتنظيم من رشكة أبوظبي 
العامة  القيادة  للمعارض “أدنيك” وبالتعاون مع  الوطنية 

للقوات املسلحة.
االمارات  أن  للمؤمتر،  االفتتاحية  كلمته  يف  معاليه  وشدد 
شملت  متقدمة  مراتب  التنافسية  مجال  يف  حققت 
وملتقى  وجهة  أصبحت  بحيث  الحياة،  ميادين  مختلف 
ألهم املؤمترات العاملية واملعارض الدولية، إذ ال يكاد يخلوا 

أسبوع عىل مدار العام، من دون إقامة معرض دويل.

استرشاف املستقبل
يف   2020 و”سيمتكس”  “يومكس”  مؤمتر  “يأيت   : وتابع 
دورته الحالية، ليكون املنصة املفضلة التي تختص بالبحث 
يف األنظمة غري املأهولة، وأنظمة املحاكاة والتدريب وأمن 
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وغري  املأهولة  األنظمة  بني  “املوامئة  عنوان:  تحت  املنافذ 
املأهولة يف عرص األنظمة الذكية” .

ونوه أن مؤمتر يومكس وسيمتكس 2020 يستقطب نخبة 
من الخرباء واملتخصصني والعلامء وصناع القرار من جميع 
أنحاء العامل، لطرح آرائهم ومناقشة القضايا املتعلقة مبجال 
وأمن  والتدريب  املحاكاة  وأنظمة  املأهولة  غري  األنظمة 
املنافذ، والحلول املمكنة للتحديات التي يواجهها عاملنا يف 

املجال. 
وتطرق إىل أن املؤمتر يشكل منصة مثالية لتالقي العقول 
اإلبداع  لطاقات  العنان  إلطالق  وكذلك  الخربات،  وتبادل 
واالبتكار لتطوير املخرتعات الجديدة، باإلضافة إىل تحديد 
ملواجهة  مشرتكة  باسرتاتيجيات  والخروج  االستخدامات 
والتي  التكنولوجيا،  تلك  استخدام  سوء  نتيجة  التهديدات 
وضع  يتم  مل  إن  املجتمعات  وأمن  مبصالح  سترض  حتام 

الضوابط الالزمة لها. 
ونوه أن استخدامات األنظمة غري املأهولة يتم يف مجاالت 
والعسكرية،  واألمنية  املدنية  املجاالت  تشمل  مختلفة، 
والجوية،  والبحرية  الربية  املواصالت  قطاع  فيها  مبا 
الصور  اإلعالم ونقل  استخدامات واسعة يف نطاق  وكذلك 
السري  حركة  تنظيم  إىل  باإلضافة  الفورية،  واملعلومات 
وحرائق  النائية  واملناطق  املدن  أمن  ومراقبة  واملرور، 
الغابات، عالوة عىل كونها أصبحت منصات قتالية مؤثرة 
وكأدوات  الحديثة  الحروب  يف  وتأثريها  جدواها  أثبتت 

استخبارية مهمة. 
من  نخبة  فيها  ناقش  رئيسيتني،  جلستني  عقد  ذلك  تىل 
صناع القرار والخرباء العسكرينن والصناعيني واملختصني يف 
التحديات  أبرز  املاولة،  غري  واالنظمة  الروبوتات  مجاالت 
اآلخذة  الصناعة  لهذه  املستقبلية  واالفاق  واملستجدات 

بالتطور بشكل متسارع. 

قفزة نوعية
وتطرق وزير الرتبية والتعليم، املهندس حسني الحامدي، يف 
كلمته خالل املؤمتر، عن آليات توظيف الذكاء االصطناعي 
والتحديات التي تواجهها، فضالً عن استخداماتها يف جمع 
الكوارث  آثار  من  والحد  األمراض  ومكافحة  املعلومات 

بالعامل.
وأكد الحامدي أن اإلمارات تشهد قفزة نوعية يف استخدام 
مع  تتامىش  والتي  الحديثة،  التكنولوجيات  تلك  وتصنيع 
الثورة الصناعية الرابعة، مشرياً إىل أن الدولة والوزارة اتخذتا 
بعلوم  الطالب  لتزويد  مناهجها،  تعديل  بشأن  قرارات 
الحاسوب واالبتكار والتصميم االبداعي ليكونوا منتجني يف 

املستقبل ومواكبني ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

دون  املأهولة  غري  األنظمة  استخدام  ميكن  ال  أنه  وشدد 
معرفة استخداماتها وآثارها وتطوير مهارات الطلبة بالدولة 
ليتمكنوا من التحكم بصورة ذكية يف تلك األنظمة املتطورة، 
علامً أن تلك األنظمة ساهمت يف خفض التكاليف وكفاءة 
القبض  من  ديب  رشطة  متكنت  املثال،  سبيل  فعىل  األداء، 
عىل أحد املجرمني وبأقل خسائر ممكنة يف غضون ساعات، 
أنظمة  فيها  مبا  الحديثة،  التكنولوجيات  باستخدام  وذلك 

املراقبة املتطورة.
من  ويقرتب  يتقدم  الربوت  عامل  ان  إىل  املشاركون  وأشار 
الوصول إىل القيام مبعظم املهام املوكلة لالنسان، موضحني 
يف الوقت نفسه، أن العنرص البرشي هو الركيزة األساسية 
املأهولة  غري  األنظمة  لتطوير  برنامجنا  إليها  يستند  التي 
ولذا من املهم الرتكيز عىل تطوير قدرات كوادرنا البرشية، 
وتعزيز مبادرات تبادل الخربات بني كافة العاملني يف مجال 
تحديات  ملواجهة  رفع جاهزيتنا  يساهم يف  مبا  الربوتات، 

املستقبل. 

عرص األمتتة
وسلط املتحدثون يف الجلسة الثانية للمؤمتر والتي جاءت 
األنظمة  بني  والتعاون  اإلنسانية  األبعاد   “ عنوان  تحت 
املأهولة وغري املأهولة يف عرص األمتتة” وأدارها املذيع مهند 
استخدامات  عىل  الضوء  عربية،  نيوز  سكاي  يف  الخطيب 
تلك األنظمة براً وبحراً وجواً، وخاصة يف املجاالت الحيوية 

اليومية يف املجتمعات املتقدمة والنامية.
فاعلية  من  التأكد  رضورة  إىل  املؤمتر  يف  املشاركون  ودعا 
من  وحاميتها  بأمان  وتشغيلها  املأهولة  غري  األنظمة 
االخرتاقات األمنية، فضالً عن استخدام تلك األنظمة بصورة 
الخسائر  ولتجنب  البرشية  حياة  إنقاذ  يف  تسهم  إيجابية 

ولفض النزاعات ولتقليل األرضار.
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يشكل معرضا »يومكس وسيمتكس« 2020 اللذان يقامان 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
منصة دولية تجسد دور اإلمارات الرائد يف تطويع تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة ومخرجاتها لتعزيز االزدهار والسلم 
املأهولة  غري  لألنظمة  املستقبل  واسترشف  العاملي  واألمن 

واملحاكاة والتدريب والذكاء االصطناعي.
»االستعداد  عام  اليوم يف  ينطلقان  اللذان  املعرضان  وميثل 
للخمسني« نقطة التقاء لنقل وتوطني التكنولوجيا املتقدمة 
وابتكارات  تطورات  من  كل جديد  املشاركني عىل  وإطالع 
بالروبوتات  خاصة  أجنحة  استحداث  ظل  يف  متسارعة 
حيث  من  النوعي  التوسع  إىل  باإلضافة  الصناعي  والذكاء 

املشاركات الدولية واملحلية.
مبفاهيم  للنهوض  الرامية  الجهود  الدويل  الحدث  هذا  يعزز 
من  املقبلة  عاما  للخمسني  االستعداد  أهداف  ودعم  االبتكار 
القطاعات  عىل  تؤثر  التي  املستقبل  بتقنيات  االرتقاء  خالل 
فيام  الدولة  يف  والصحة  التحتية  والبنى  والتعليم  االقتصادية 
املراكز  كأحد  اإلمارات  مكانة  تعزيز  يف  املعرضان  يساهم 
مع  ينسجم  مبا  واالبتكار  التكنولوجيا  يف  الرائدة  العاملية 
التوجهات العاملية نحو اعتامد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

تطور رسيع
وتقام فعاليات الدورة الحالية ملعريض يومكس وسيمتكس 
العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي  مع  بالتزامن  األوىل  للمرة 
تنظم  والتي  والدولية  املحلية  الجامعات  لطالب  للروبوت 
الذكاء  مسابقات  إىل  باإلضافة  خليفة،  جامعة  قبل  من 
إرشاف  تحت  وذلك  الدولة،  مدارس  لطالب  االصطناعي 

وزارة الرتبية والتعليم.
ويعد » تحدي محمد بن زايد العاملي للروبوت »الذي تم 
إطالقه يف العام 2015 أحد أكرب املنافسات العاملية املرموقة 
كل  أبوظبي  يف  تنظيمها  يتم  والتي  الروبوتات  مجال  يف 
 5 إىل  تقدم خاللها  التي  الجوائز  قيمة  تصل  عامني حيث 

ماليني دوالر.
 2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  »تحدي  ويضم 
االصطناعي  الذكاء  يف  االبتكارات  أهم  يستقطب  »الذي 
والروبوتات واملركبات األرضية والجوية ذاتية التحكم، ثالثة 
من  يتكون  والذي  الكبري«  »التحدي  لـ  إضافة  تحديات، 

ثالثة سباقات »تراياثلون« تركز جميعها عىل إيجاد الحلول 
الروبوتية لتطبيقات املدن الذكية.

من  السادسة  النسخة  املعرضني  مع  بالتزامن  وتنطلق 
الذكاء  مسابقات  لسلسلة  الوطنية  »البطولة  فعاليات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وتنظمها  والروبوت«  االصطناعي 
والتي تم إطالقها بالعام 2015، ويشارك بنسختها لهذا العام 
إىل  وتهدف  اإلماراتية  املدرسة  طلبة  من   6,700 من  أكرث 
بناء منصة تعليمية مستدامة تلعب دوراً رئيسياً يف تفعيل 
والتنافس  والتعاون  االبتكار  وتعزيز  الروبوت  مختربات 
الدويل يف مجال الروبوت والذكاء االصطناعي ورفع مستوى 
يف  املتقدمة  املهارات  مجال  يف  العاملية  املشاركة  وحجم 

مجاالت التصميم اإلبداعي والتكنولوجي.

 يومكس وسيمتكس 2020.. 
اإلمارات تستشرف تقنيات المستقبل استعدادا للخمسين

دول تشارك ألول مرة مصر 
وجنوب أفريقيا ولوكسمبورغ 

وليتوانيا وسريالنكا
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املنتدب  العضو  الظاهري،  مطر  حميد  سعادة  أكد 
للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  والرئيس 
اإلقبال  أن  لها،  التابعة  الرشكات  ومجموعة  »أدنيك« 

الدولية  الرشكات  قبل  من  الكبري 
املتخصصة عىل املشاركة يف فعاليات 
غري  األنظمة  ملعرض  الرابعة  الدورة 
»يومكس 2020« ومعرض  املأهولة 
»سيمتكس  والتدريب  املحاكاة 
2020«، يعد شهادة حية عىل نجاح 
للمعارض يف  الوطنية  أبوظبي  رشكة 
دعم الفعاليات الوطنية يف مختلف 

القطاعات االقتصادية. 
بتنظيم  فخره  عن  الظاهري  وأعرب 
اللذان  النوعيني  للمعرضني  الرشكة 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت  ينعقدان 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن 
الدفاع  وزارة  مع  وبالتعاون  املسلحة،  للقوات  األعىل 
الرشكاء  من  وعدد  املسلحة،  للقوات  العامة  والقيادة 
االسرتاتيجيني، خاصة وأن الدورة تُعد األكرب يف تاريخهام 
منذ انطالقتهام األوىل يف 2015، ولتحقيقها هذا العام 
العديد من األرقام القياسية مقارنة بالدورات السابقة 

الناجحة عرب مختلف مؤرشات األداء. 
ونوه الظاهري بأن هذا التنظيم يأيت يف إطار اسرتاتيجية 
للنهوض  الرامية  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  رشكة 
عىل  والتأكيد  الحيوي،  القطاع  هذا  ومستقبل  بواقع 
األعامل  سياحة  لقطاع  كعاصمة  أبوظبي  إمارة  مكانة 
الرشكات  نوعية  إىل  النظر  عند  خاصة  املنطقة،  يف 
العاملية والوطنية املشاركة، إىل جانب عدد الزوار الذي 
عىل  زائر  ألف   18 إىل  حاجز  يتجاوز  أن  املتوقع  من 
مدى أيام املعرضني الثالثة، بزيادة 50% عن الدورات 

السابقة. 

وكشف الظاهري أن عدد الرشكات العارضة قد ارتفع 
منو  وبنسبة  166 رشكة،  إىل  ليصل  الرابعة  الدورة  يف 
بلغت 33 باملائة مقارنة بالدورة املاضية يف عام 2018، 
للمعرضني  الكلية  املساحة  وزادت 
بنسبة 40 باملائة لتصل إىل 25 ألف 
مرت مربع، مقارنة مع مساحة الدورة 
وصل  حني  يف  للمعرضني.  السابقة 
دولة   30 إىل  املشاركة  الدول  عدد 
كام  وطنية.  أجنحة   7 إىل  باإلضافة 
بلغ عدد الرشكات الوطنية املشاركة 
والتي تشكل  الفعالية 66 رشكة،  يف 
مجموع  من  باملائة   40 نسبته  ما 

الرشكات العارضة الكيل. 
الحالية  الدورة  أن  الظاهري  ونوه 
املحاور  من  العديد  وسيمتكس  يومكس  ملعريض 
للمرة  إقامتها  سيتم  حيث  الجديدة،  والفعاليات 
العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي  مع  بالتزامن  األوىل 
للروبوت 2020، الذي ينظم من قبل جامعة خليفة، 
مسابقات  لسلسلة  الوطنية  البطولة  إىل  باإلضافة 
قبل  من  تنظم  والتي  والروبوت،  االصطناعي  الذكاء 
العامة  الهيئة  ستشارك  كام  والتعليم.  الرتبية  وزارة 
ألمن املنافذ والحدود واملناطق الحرة للمرة األوىل يف 
فعاليات املعرضني، وذلك من خالل ثالث أكرب جناح 

مشارك، ويضم أكرث من 25 مؤسسة ورشكة عارضة«.
وأشار الظاهري إىل أن املعرضان سيسلطان الضوء عىل 
أحدث االبتكارات والتقنيات أمام جمهور عاملي، يضم 
وفوداً حكومية وخرباء ومتخصصني يف هذه القطاعات 
وفد   200 سيشارك  حيث  العامل،  أنحاء  جميع  من 
رسمي يف فعالياتها املختلفة، وبنسبة منو 33% مقارنة 
بدورة 2018، وستشارك كوكبة من الرشكات الوطنية 

يف هذا الحدث الدويل

المعرضين شهادة على نجاح 
أبوظبي الوطنية للمعارض  200

وفد مشارك بزيادة 

%33
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الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة  أعلنت 
املنّصات  لقطاع  التابعتان  “إيرث”،  ورشكة  “أدايس” 
يف  املتقدمة  التكنولوجيا  تجّمع  )ايدج(،  يف  واألنظمة 
عزمهام  عن  اليوم،  املجاالت،  من  وغريه  الدفاع  قطاع 
الكشف عن مجموعتهام الجديدة من األنظمة الجديدة 
من  الرابعة  الدورة  يف  مشاركتهام  خالل  طيار،  بدون 
 ،”2020 “يومكس  املأهولة  غري  األنظمة  ومؤمتر  معرض 
خالل  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  يف  تقام  والتي 

الفرتة بني 23 و25 من شهر فرباير الجاري.
املنطقة يف  الرائدة عىل مستوى  “أدايس”،  وتدعم رشكة 
“يومكس  فعاليات  التحكم،  ذاتية  والخدمات  األنظمة 
للحدث،  الرسمي  االسرتاتيجي  الرشيك  بصفتها   ،”2020
كام تشارك “إيرث”، الرائدة يف األبحاث الحديثة والتطوير 
والهندسة والتكنولوجيا، ضمن فعاليات “يومكس 2020” 
“سيمتكس”  ملعرض  منطقة  عىل  أيضاً  ستشتمل  التي 

املخصص للمحاكاة والتدريب.
لطائرتها  مبارشاً  عرضاً  الفعالية  “أدايس” خالل  وستقدم 
 SD0 طراز  من  درون”  “سويس  طيار  بدون  املروحية 
V2 50 بنموذج اإلقالع  والهبوط الرأيس VTOL، وهي 
الوحيدة من نوعها يف السوق، من حيث قدرتها عىل رفع 

حمولة تتجاوز وزنها الفعيل.
فهد  الدكتور  قال  املشاركة،  عىل  تعليقه  معرض  ويف 
)ايدج(:  يف  واألنظمة  املنّصات  قطاع  رئيس  اليافعي، 
عامل  يجعلها  كبرياً  تطوراً  املأهولة  غري  األنظمة  “تشهد 
املوردين  أمام  املعقدة، وفرصة  املهام  متكني رئييس ألداء 
لتحقيق االزدهار والنمو. وتركز أولوياتنا يف )ايدج( عىل 
قدرات التحكم الذايت من خالل رشكتي  ’أدايس’ و’إيرث’ 
الرائدتني يف هذا املجال، كام توفر لنا  املشاركة يف معرض 

مجموعة  لعرض  فريدة  فرصة   ’2020 ‘يومكس  ومؤمتر 
املستوى  عىل  املصلحة  أصحاب  أمام  الشاملة  منتجاتنا 
املحيل، نتطلع من خاللها لتحقيق أهدافنا االسرتاتيجية، 
لتمكني  مبتكرة  حلول  تطوير  نحو  رحلتنا  ومواصلة 

مستقبل آمن”. 
ومن جانبه، قال جامل املهريي، الرئيس التنفيذي لرشكة 
عمليات  مستقبل  طيار  بدون  الطائرات  “متثل  “إيرث”: 
يف  املشاركة  خالل  ومن  الحديثة.  واالستطالع  القتال 
هذه الفعالية اإلقليمية الوحيدة املخصصة لألنظمة غري 
واعتامديتها  مكانتها  ترسيخ  إىل  ‘إيرث’  تهدف  املأهولة، 
يف هذا القطاع، واالستفادة من الطلب املتزايد عىل هذه 

األنظمة يف املنطقة”.

أعلنت رشكة انسايدر للدفاع واالستشارات االماراتية املتخصصة بتطوير األنظمة الدفاعية 
وأنظمة املراقبة عن املشاركة يف فعاليات معرض يومكس و سيمتكس 2020 الذي يقام 

خالل الفرتة 23-25 فرباير الجاري يف مركز أبوظبي للمعارض.
وقال سليامن عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي للرشكة بهذه املناسبة:” يرسنا املشاركة 
تعزيز  اىل  نسعى  حيث   ،2020 وسيمتكس  يومكس  معريض  فعاليات  يف  األوىل  للمرة 

ونعتزم خالل  املراقبة،  وأنظمة  الدفاعية  األنظمة  اماراتية يف مجال  تواجدنا كرشكة 
املشاركة الكشف عن أحدث أنظمة رصد الطائرات بدون طيار املعادية والتعامل 

ميكروفلوون  رشكة  مع  بالتعاون  نطورها  التي  األجهزة  تتمتع  حيث   ، معها 
أفيزا الهولندية بتقنية متطورة ميكنها رصد طائرات بدون طيار والذخائر عرب 

الذبذبات الصوتية عن بعد ، و التعامل معها “.
عىل  لزاماً  أصبح  والرقمي  التكنولوجي  التطور  ظل  يف  الفهيم:”  وأضاف 

الرشكات الوطنية أن تتعامل مع نظرياتها العاملية لالستفادة من الخربات 
التكنولوجية املتطورة ، وعرب تعاوننا مع رشكة ميكروفلوون أفيزا الهولندية 

نسعى اىل التعريف باجهزة الرصد باستخدام الذبذبات الصوتية عن بعد التي تعترب فريدة من 
نوعها، اىل جانب تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية االماراتية يف املجال التكنولوجي والدفاعي “.

وذكر أن رشكة انسايدر للدفاع واالستشارات تتباحث مع عدد من الجهات املعنية الفتتاح 
مركز لتدريب وتأهيل الكوادر االماراتية يف قطاع التكنولوجيا الدفاعية املتطورة، ومواكبة 
التكنولوجيا  لجلب  االجنبية  الرشكات  من  العديد  مع  بالتعاون  الدفاعية  التقنيات  آخر 

الحديثة لديهم اىل الدولة واالستفادة منها”.
ملعرض  والتحضري  بالتنظيم  انسايدر  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  وأشاد 
يومكس من قبل مختلف الجهات املنظمة والراعية للحدث، مشيداً 
الوطنية  للرشكات  الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبري  بالدعم 
االماراتية الناشئة املتخصصة يف مجال االنظمة الدفاعية واملراقبة، 
حيث أن الدعم واملشاركة يف حدث كبري مثل يومكس يعزز من 
ثقة الرشكات الوطنية الصغرية ويشكل دافعاً لها للنمو والتوسع 

و االبداع واالبتكار.

 EDGE تكشف عن أنظمة جديدة بدون طيار 
في معرض »يومكس 2020«

»انسايدر« للدفاع واالستشارات اإلماراتية تعرض 
أنظمة رصد طائرات بدون طيار عبر الذبذبات الصوتية

CAE at UMEX/SIMTEX
We will be demonstrating CAE’s remotely 
piloted training solutions and VSTEP’s bridge 
simulator, both being used in-country to train 
military personnel.

“يس إي إيه” يف معريض “سيمتكس” و“يومكس”

سنقوم بعرض حلول التدريب عىل الطائرات املوّجهة عن بعد من رشكة “يس 
إيه إي” ونظام محاكاة مقصورة القيادة من رشكة VSTEP، واللذين يجري 

استخدامهام لتدريب األفراد العسكريني داخل الدولة.

Your worldwide training partner of choice
رشيككم العاملي املفّضل يف مجال التدريب

Learn more about our comprehensive training solutions by joining  
us at our booth (04-c17) during UMEX/SIMTEX in Abu Dhabi.

)04-c17( ملعرفة املزيد عن أكادميية يس إيه إي تراكس، يرجى زيارة جناحنا رقم 

 يف معريض “سيمتكس” و”يومكس” يف أبوظبي.

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com

سليامن عبدالكريم الفهيم

فهد اليافعي: تشهد 
األنظمة غير المأهولة 

تطوراً كبيراً يجعلها 
عامل تمكين رئيسي 

ألداء المهام المعقدة
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 2020 يومكس  يف  مشاركتها  خالل   CAE رشكه  تقدم 
RQ- التدريب لطواقم الطائرات بدون طيار من طراز

الطواقم عدة دورات قامت  1E Predator. وقد أمتت 
 CAE Maritime Middle رشكة  وتقدميها  بتطويرها 
East )MME(، وشملت الدورات دورة األساسيات حول 
مشغل مستشعرات الطائرة بدون طيار، ودورة أساسيات 
طاقم الطائرة بدون طيار. دورة أساسيات الطائرة بدون 

.CAE MME طيار املطورة واملقدمة من قبل
الشامل  التدريب  حل  من  جزء  كلها  الدورات  وهذه 
 CAE رشكة  إنتاج  من  طيار  بدون  الطائرات  ألنظمة 
مبوجب عقد تم توقيعه يف عام 2017 لتقديم التدريب 
رسب  قيادة  عىل  املحاكاة  وبواسطة  الحي  األكادميي 
مارك- قال  جانبه  RQ-1E Predator.من  طائرات 

للدفاع  العام  واملدير  الرئيس  نائب  سابورين،  أوليفييه 
الطائرات  تؤدي  قال:   CAE برشكة  الدوليني  واألمن 
العمليات  يف  متزايد  نحو  عىل  حيوياً  دوراً  طيار  بدون 
املعقدة  األنظمة  هذه  وتتطلب  الحديثة.  العسكرية 
طواقم عالية املهارة لتشغيلها.”أسهمت الدورات األولية 
الجوية عىل مفاهيم ونظرية  القوات  أفراد  تدريب  يف 

مواصفات  ذلك  يف  مبا  طيار،  بدون  الطائرات  أنظمة 
هذا  ويشمل  املستشعرات.  ونظرية  الطريان  رحالت 
املأهولة  غري  األنظمة  أنواع  مختلف  عىل  التعرف 
التشغيلية  املفاهيم  وكذلك  العامة،  الطريان  ومفاهيم 
العمليات. إلسناد  بعد  عن  املسرية  الطائرات  لنرش 

الجوية  للقوات  تدريبياً  مركزاً   CAE رشكة  أنشأت 

بدولة اإلمارات حيث يتم التدريب عىل تحويل ومهام 
جميع أنواع الطائرات بدون طيار. وقد صممت الرشكة 
للتدريب  الشامل  واملنهاج  الدورات  مواد  وطورت 
األكادميي، وتقوم بتقديم دورات محددة عىل الطائرات 
RQ- التحمل االرتفاع والطويلة  املتوسطة  بدون طيار 

.1E Predator

CAE تقدم دورات التدريب األكاديمي الحي وبواسطة 
RQ-1E Predator المحاكاة على قيادة سرب طائرات

CAE at UMEX/SIMTEX
We will be demonstrating CAE’s remotely 
piloted training solutions and VSTEP’s bridge 
simulator, both being used in-country to train 
military personnel.

“يس إي إيه” يف معريض “سيمتكس” و“يومكس”

سنقوم بعرض حلول التدريب عىل الطائرات املوّجهة عن بعد من رشكة “يس 
إيه إي” ونظام محاكاة مقصورة القيادة من رشكة VSTEP، واللذين يجري 

استخدامهام لتدريب األفراد العسكريني داخل الدولة.

Your worldwide training partner of choice
رشيككم العاملي املفّضل يف مجال التدريب

Learn more about our comprehensive training solutions by joining  
us at our booth (04-c17) during UMEX/SIMTEX in Abu Dhabi.

)04-c17( ملعرفة املزيد عن أكادميية يس إيه إي تراكس، يرجى زيارة جناحنا رقم 

 يف معريض “سيمتكس” و”يومكس” يف أبوظبي.

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com
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املنظمة  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  أعلنت 
أن   ،2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  لتحدي 

محمد  »تحدي  من  الثانية  النسخة 
 ،»2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن 
املسابقة العاملية الخاصة بالروبوتات 
قيمة جوائزها  يصل مجموع  والتي 
تنظيمها  ويتم  دوالر  ماليني   5 إىل 
كل عامني، ستنطلق اليوم  يف مركز 
مبشاركة  للمعارض  الوطني  أبوظبي 

32 فريقاً من مختلف أنحاء العامل.
زايد  بن  محمد  تحّدي  وسيعتمد 
والذي   ،2020 للروبوت  العاملي 
للعلوم  خليفة  جامعة  تنظمه 

واألرضية  الجوية  املركبات  ابتكارات  والتكنولوجيا، عىل 
تطبيقاتها،  أمام  العوائق  مبعالجة  وسيهتم  املسرّية، 
وإيجاد الحلول الالزمة لها يف مجاالت األمن واالستجابة 

لحاالت الطوارئ املدنية.
للروبوت،  العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي  ويشتمل 
بدون  الطائرات  أمن  عىل  تركز  مسابقات  ثالث  عىل 
الروبوتات يف  واستخدام  اإلنشاء،  عمليات  وأمتتة  طيار، 
التوايل. كام سيقام  املدن، عىل  داخل  الحرائق  مكافحة 
ثالثية  مبشاركة  الفعالية  هذه  ضمن  الكبري  التحدي 
املسرّية،  واألرضية  الجوية  واملركبات  الروبوتات،  لفرق 
التحديات  من  ويشتمل عىل مجموعة  التحكم،  وذاتية 
غري  مواقع  يف  واملستقل  الذايت  للتنقل  التكنولوجية 
منظمة ومعقدة ودامئة التغري، تضاف إليها عوائق الرؤية 
املحدودة وعدم توفر املعرفة الكاملة بالبيئات املحيطة.

الرتبية  وزير  الحامدي  إبراهيم  بن  معايل حسني  وقال 
زايد  بن  محمد  لتحّدي  العليا  اللجنة  رئيس  والتعليم 
عاملية  مسابقة  التحدي  هذا  ثل  »ميمُ للروبوت:  العاملي 
االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مجال  يف  مرموقة 
حكومية  ومؤسسات  كربى،  دولية  فرقاً  تستقطب 
إماراتية مرموقة مثل ايدج، رشيك متقدم للتكنولوجيا. 
يف  املشاركة  عىل  العاملية  املؤسسات  إقبال  ويؤكد 
املسابقة دور اإلمارات العربية املتحدة املتنامي كمركز 
رائد لالبتكارات التي تركز عىل التكنولوجيا، مبا يف ذلك 
بأن  ثقة  بالدفاع واألمن. ونحن عىل  املتعلقة  املجاالت 
هذه الدورة من التحّدي ستكون فعالية رئيسية تجمع 
بني مختلف املؤسسات للمساهمة بابتكاراتها الرائدة«.

ويف هذه املناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحامدي، نائب 
الرئيس األعىل للتحدي ونائب الرئيس التنفيذي يف جامعة 
للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي  »يهدف  خليفة: 
2020  إىل تقديم ملحة عن املهارات التقنية والعلمية التي 
تتمتع بها الفرق املشاركة من أفضل الجامعات يف مختلف 
بأن  ونأمل  املشاركة  الفرق  بجميع  نرحب  العامل.  أنحاء 
التي  الرائدة  املكانة  املرموقة  العاملية  املسابقة  تعزز هذه 
تحظى بها أبوظبي كمركز للتقدم التكنولوجي عىل صعيد 
االصطناعي  والذكاء  والروبوتات  طيار  بدون  الطائرات 

واملركبات الجوية واألرضية ذاتية التحكم«.

ويضم تحدي محمد بن زايد العاملي للروبوت يف نسخته 
الثانية 32 فريقاً مشاركاً من 17 دولة من مختلف أنحاء 
ترشيحهم  تم  فريقاً   134 من  اختيارها  تم  العامل، حيث 
للمنافسة يف تحدي محمد بن زايد العاملي 2020. ويبلغ 
معدل عدد األعضاء يف الفريق الواحد 15 عضواً، ليصل 
مجموع عدد أعضاء جميع الفرق ملا يزيد عن 400 خبرياً 

أبوظبي  إىل  حرضوا  والذين  الروبوتات  مجال  يف  دولياً 
التحكيم،  لجنة  من  نخبة  وسيقوم  للمسابقة.  استعداداً 
البارزين  والباحثني  العلامء  من  مجموعة  تضم  التي 
أفضل  من  االصطناعي  والذكاء  الروبوتات  مجال  يف 
الجامعات ومختربات البحوث يف العامل، بتقييم القدرات 

التقنية للفرق املشاركة.

تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020 في 
نسخته الثانية ينطلق اليوم في أبوظبي

»ايدج« شريكًا للتكنولوجيا المتقدمة في 
تحّدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020

أعلنت »ايدج«تجّمع التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع 
اليوم، عن مشاركتها يف  الدفاع وغريه من املجاالت، 
العاملي  زايد  بن  محمد  تحّدي  من  الثانية  الدورة 
التكنولوجيا  رشيك  بصفتها   ،2020 لعام  للروبوت 
تنظمهاجامعة  التي  املبادرة  لهذه  الرسمي  املتقدمة 
وتقام  عامني  كل  مرة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
من  الرابعة  الدورة  انعقاد  مع  بالتوازي  العام  هذا 
»يومكس  املأهولة  غري  األنظمة  ومؤمتر  معرض 
2020« ومعرض التدريب واملحاكاة »سيمتكس«، يف 

مركز أبوظبي الدويل للمعارض.
وتتيح هذه الرشاكة االسرتاتيجية مع تحّدي محمد بن 
زايد العاملي للروبوت فرصة أمام )ايدج( لالستفادة 
املتقدمة،  التكنولوجيا  قطاع  الرائدة يف  مكانتها  من 
لتحفيز ابتكارات الرواد املتحمسني للعمل يف مجال 
الروبوتات املستقبلية، يف الوقت الذي تواصل )ايدج( 
جهودها لالرتقاء مبعايري منتجاتها املتطورة، وحلولها 

املبتكرة.
تقام  التي  املنافسة  )ايدج( يف هذه  تأيت رشاكة  كام 
بحثية يف  ميثلون جامعات ومختربات  فريقاً  بني 32 
اجتذاب  إىل  الرامية  أهدافها  مع  انسجاماً  بلداً،   17
املواهب االستثنائية للمشاركة يف تطوير التكنولوجيا 

والروبوتات  طيار،  بدون  الطائرات  مثل  املتقدمة، 
واألنظمة املسرّية، واألنظمة ذاتية التحكم. كام يتيح 
بهويتها  للتعريف  )ايدج(  أمام  فرصة  التحدي  هذا 
أشهر  من  عدد  مع  والتواصل  الرائدة،  املؤسسية 
العاملية  السمعة  ذات  املرموقة  العاملية  املؤسسات 

واملكانة املرموقة يف هذه املجاالت.
وبدوره قال سعادة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب يف )ايدج(: »يف إطار جهودنا الرامية 
لتحقيق رؤية اإلمارات االسرتاتيجية، تؤكد مشاركتنا 
للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  تحّدي  دعم  يف 
التزامنا  عىل  املتقدمة،  للتكنولوجيا  كرشيك   ،2020
رواد  من  الجديد  الجيل  لتحفيز  الرامية  بتوجهاتنا 
مرنة،  حلول  تطوير  عىل  وتشجيعهم  التكنولوجيا، 
وقوية تسهم يف االرتقاء باملعايري السائدة، عرب تقديم 
أفكارهم وإبداعاتهم املبتكرة وعرضها عىل املنصات 
الرامية  مساعينا  مواصلة  ومع  املرموقة.  الدولية 
لرتسيخ مكانتنا كمؤسسة رائدة عىل املستوى العاملي، 
يف  والكفاءات  املواهب  تطوير  أهمية  ندرك  فإننا 
بالرتكيز  ريادتنا  ضامن  عىل  ونحرص  العمل،  موقع 
إحداث  ستمكننا  والتي  املتطورة،  التكنولوجيا  عىل 

التغيري، ومتكني مستقبل أكرث أمناً«.

معايل حسني الحامدي
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استعرضت رشكة    Collins Aerospace خالل مشاركتها 
يف  معرض يومكس UMEX 2020 حلولها الفريدة التي 
واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  أنظمة  أحدث  توفر 
هذه  وتتضمن  طيار.  بدون  الطائرات  ملشغيل  املتطورة 
املتقدمة  التخيل  أنظمة  من   TASE سلسلة  العروض 
نظام  وكذلك  الوزن،  خفيفة  طيار  بدون  للطائرات 
االستشعار MS-110 الذي يوفر تغطية بعيدة املدى مع 

انسجام الرتكيب والتكامل.
 United لرشكة  التابعة   ،Collins Aerospace  “ تعترب 
مجال  يف  رائدة  رشكة   ،Technologies Corporation
عىل  تساعد  التي  املتقدمة  الذكية  التكنولوجية  الحلول 
تجعل  فحلولنا  والدفاع؛  الطريان  صناعة  تعريف  إعادة 
أي  من  وروعة  ذكاًء  أكرث  نلمسها  التي  واملساحات  األجواء 
من خالل   2018 عام  يف  الرشكة  وقد تأسست  وقت مىض. 
Rock- و UTC Aerospace Systems  للجمع بني رشكتَي

well Collins ، ولديها القدرات ومحفظة شاملة والخربات 
الالزمة لحل أصعب التحديات التي يواجهها العمالء، وتلبية 
تصنيع  رشكات  عمالؤنا  يضم  العاملية.  السوق  متطلبات 
واملطارات  الطريان  ورشكات  املحركات  ومصنعي  الطائرات 
وزارات  جانب  إىل  ومشغليها،  الطريان  رشكات  وأصحاب 

الدفاع والجهات الحكومية واملقاولني.

األمريكية  بوينج  لرشكة  التابعة  »إنستيو«  رشكة  تطرح 
يف  املأهولة  غري  لألنظمة  مجموعتها  من  جديدة  نسخة 
الدورة الجديدة من  معرض “يومكس« 2020، وذلك عرب 
املتواجد  األمريييك  الجناح  يف   ،”Insitu-Boeing« منصة 

.)03-C17( يف
مأهولة  غري  جوية  مركبة  املعرض  يف  الرشكة  وتستعرض 
Inte- “ععد نسخة محسنة من نظام الطائرات بدون طيار 

grator )UAS(”،  متتاز بقدرتها عىل العمل خارج نطاق 
الرؤية، إذ تحتوي عىل نظام “SATCOM” املتطور.

ويبلغ وزن الطائرة الجديدة 66 كجم، فيام تتمتع بنظام 
متطور لألقامر الصناعية عالية اإلنتاجية عىل منت الطائرة، 
مبا يتيح شبكات أكرث أماناً ومقاومة ألنظمة التشويش، مام 

تستخدمه األنظمة التقليدية غري املأهولة اليوم.
وميكن للطائرات التحليق بصورة متواصلة يف نطاق يرتاوح 
بني 200 إىل 300 نانومرت يف فرتة زمنية متتد من ست إىل 

10 ساعات.
ويوفر النظام الجديد من تكاليف التشغيل، كام صممت 
املأهولة،  غري  الجوية  املهمة  متطلبات  لتلبية  الطائرات 
ولتقديم مجموعة من املهام الخاصة بالدوريات البحرية 

والبحث واإلنقاذ )SAR( ولجمع املعلومات االستخبارية، 
.)ISR( باإلضافة إىل انجاز عمليات املراقبة واالستطالع

ويقدم النظام الجديد فيديو عايل الجودة للحركة الكاملة 
ميكن  ال  ارتفاعات  وعىل  الحالية   ISR ألنظمة  مشابهاً 

الكشف عنها صوتياً أو برصياً.
يف  رائدة  بوينج  لرشكة  التابعة  »إنستيو«  رشكة  وتعد 

تصميم وتطوير وإنتاج وتشغيل أنظمة الطائرات بدون 
الرشكة  تتيح  كام  التكلفة،  منخفضة  األداء  عالية  طيار 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  للعمالء 
والسالمة،  األمن  مستوى  من  ترفع  متطورة  تكنولوجيا 
الجوية  األنظمة  من  أساطيلهم  تطوير  وتساعدهم عىل 

غري املأهولة.

Collins Aerospace توفر أحدث األنظمة 
المتطورة لمشغلي الطائرات بدون طيار

Insitu تطرح طائرة تقاوم أنظمة التشويش ويبلغ 
وزنها 66 كجم في يومكس 2020
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 UMS AERO GROUP,و  Saab رشكتي  أطلقت 
للطائرات  املزودة  الرائدة  الرشكة   UMS SKELDAR
 V-150 املروحية بدون طيار يف أوروبا طائرة من طراز
إلسناد العمليات التكتيكية التي تشمل املراقبة وخدمات 
الوطني،  والدفاع  واألمن  الطوارئ،  حاالت  يف  االستجابة 

تتميز بسهولة استخدامها وصيانتها.
واسرتاتيجية  لتطوير  الرئيس  نائب  ويليمز،  ديفيد  وقال 
 UMS  و Saab األعامل يف املرشوع املشرتك بني رشكتي
طائرة  “تعترب   :AERO GROUP, UMS SKELDAR
 SKELDAR الرائدة  لطائرتنا  املثايل  الرشيك   V-150
السواحل  حرس  املستهدفة  القطاعات  وتشمل   .V-200
التهريب  مكافحة  وقوات  واإلسعاف  الحدود  ودوريات 
واملخدرات، وغريها، ومن ثم جرى تطوير V-150 كطائرة 
ميكنها  وبالتايل  والصيانة،  االستخدام  سهلة  طيار  بدون 
األنشطة  من  واسعة  مجموعة  يف  املنظامت  مساعدة 
األحوال  يف  تتطلب  والتي  حجامً،  األصغر  الحساسة 

العادية طواقم وتكاليف متزايدة”. 
وأوضح تعترب الطائرة بدون طيار العالية األداء، واملستقلة 
باألسلحة ITAR-free، فريدة  الدويل  االتجار  لوائح  عن 
يف طرازها، وتتميز بالقدرة عىل حمل حموالت متعددة 
املخزن  يف  كغ   30 إىل  )تصل  للحموالت  مخزنني  يف 
وتتصف  الطائرة(.  مقدمة  يف  كغ   12 وحتى  الرئييس، 
املنصة الجديدة  بدرجة تحمل حالية تصل إىل 2.5 ساعة 

بحمولة صافية تبلغ 12 كغ  
وقال من املتوقع أن ترتفع إىل 4 ساعات يف املستقبل 
عليها  العمل  يتم  التي  التعديالت  بفضل  القريب 
عىل  يعمل  توربيني  مبحرك  تشغيلها  ويتم  بالفعل. 
البحرية.  للمهام  مثالية  يجعلها  مام  الثقيل،  الوقود 

 V-150 للطائرة  للتعديل  القابل  التصميم  ويسهم 
جانب  إىل  الصيانة،  قابلية  من  عالية  درجة  توفري  يف 
اختصار زمن العودة أثناء العمليات إىل أدىن حد، كام 
يسمح  مثايل  نحو  اللوجستية صغرية عىل  بصمتها  أن 

بتخزينها يف حظائر صغرية.

UMS SKELDAR و SAAB تطلق طائرة 
للطوارئ سهلة االستخدام
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مجال  يف  املتخصصة  اإليطالية  ليوناردو  رشكة  تكشف 
معرض  يف  مشاركتها  ضمن  واألمن،  والدفاع  الفضاء 
منصتها  عرب   )2020 )يومكس  املأهولة  غري  األنظمة 
تعمل  التي  الجديدة  باملعرض »B10-04” عن طائرتها 

.”)Mirach 40 )M-40“ دون طيار
يف  وتستخدم  االستخدامات  متعددة  الطائرة  وتعد 
الصورايخ من طراز  »MBDA Mistral”، كام  اختبار 
الحمراء  تحت  واألشعة  الرادارات  ملحاكاة  نظاماً  تقدم 
والتهديدات البرصية )متوسط   إىل مرتفع( بسعر تنافيس 

يجعلها قابلة للتصدير بسهولة.
مساعدة  كوسيلة  الطائرة  وتستخدم 
من  واسعة  ملجموعة  والتأهيل  للتدريب 
محطة  عىل  وتحتوي  األسلحة،  أنظمة 

أرضية للتحكم بالنظام.
بالكامل  الطائرة  وصنعت  “ليوناردو”  وصممت 
التشغيلية  املرونة  بني  تجمع  أنها  علامً  الداخل،  من 
أجل  من  اشعال  نظام  تتطلب  وال  العالية،  واملوثوقية 
االنطالق، األمر الذي يجعل عملية تخزينها ونقلها سهالً.

مبجموعة  عمالئها  تزويد  عىل  “ليوناردو”  وتحرص 
 Mirach“ واسعة من أنظمة محاكاة التهديد، علامً أن
فعاالً  نظاماً  يجعله  مام  االستخدام،  إلعادة  قابلة   ”40

ومنخفض التكلفة. 
 ”Mirach« عائلة  من  طيار  دون  الطائرات  أن  ويذكر 
املسلحة  القوات  يف  عاماً   40 من  ألكرث  استخدمت 
وبلجيكا  وأملانيا  وفرنسا  وإيطاليا  املتحدة  باململكة 

والدمنارك واليونان وإسبانيا والجزائر واألرجنتني.

Leonardo’s تكشف عن طائرتها الحديثة
Mirach 40 M-40 في يومكس 2020
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أجزاء  تصنيع  يف  املتخصصة  للتصنيع،  سرتاتا  رشكة  تسلط 
هياكل الطائرات من املواد املركبة واململوكة بالكامل لرشكة 
مبادلة لالستثامر، الضوء عىل قدرتها عىل توسيع إمكانياتها 
التصنيعية خارج نطاق قطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات، 
وذلك خالل مشاركتها يف مؤمتر ’يومكس وسيمتكس 2020‘، 

الذي انطلق اليوم يف أبوظبي .
 وشارك اسامعيل عيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لرشكة ’سرتاتا‘، 
نقاشية  جلسة  يف   ‘2020 ’يومكس  ملؤمتر  الذهبي  الراعي 
األنظمة  دور  املتخصصني حول  الخرباء  من  نخبة  مع  تجمعه 
غري املأهولة يف دعم العمليات املختلفة.  وقال اسامعيل عيل 
مفضل  كرشيك  مكانتها  ترسيخ  يف  ’سرتاتا‘  »نجحت  عبدالله: 
تطوير  يف  واستمرت  الطريان،  صناعة  رشكات  لكربى  وموثوق 
احتياجات األسواق  التكنولوجية والهندسية ملواكبة  إمكانياتها 
العاملية يف قطاع صناعة الطريان، حيث حرصت »سرتاتا« عىل 
من  واحدة  باعتبارها  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات  تبني 
أبرز العوامل الداعمة لجهود الرشكة يف تنويع وتعزيز محفظة 

منتجات ’سرتاتا‘ الحاملة لعالمة ’صنع بفخر يف اإلمارات‘».
وأضاف: »تتمحور اسرتاتيجية ’سرتاتا‘ حول استدامة أعاملها 
من خالل االستثامر املتواصل يف اإلمكانات البرشية والتقنيات 
الحديثة؛ والذي بدوره أثر إيجابياً عىل العمليات التشغيلية 
التابعة للرشكة. وشهدنا يف رشكتنا مدى القدرة التي توفرها 

حلول الثورة الصناعية الرابعة يف تعزيز أداء القوى العاملة 
ورفع معدالت كفاءة وجودة عمليات التصنيع«.

وتستضيف النسخة الرابعة من مؤمتر ’يومكس 2020‘، التي 
املهام  التفاعل بني  الضوء عىل مستويات  إىل تسليط  تهدف 
من  مجموعة  الرابعة،  الصناعية  الثورة  ضوء  يف  والعمليات 
أبرز املتحدثني العامليني من جميع رشائح قطاع الدفاع الدويل، 
لتمُشكل ملتقى يجمع قادة القطاع للتباحث حول التوجهات 
مالمح  بلورة  شأنها  من  التي  والتحديات  والفرص  والدوافع 

مستقبل األنظمة غري املأهولة والثورة الصناعية الرابعة.

STRATA تستعرض خططها العتماد تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة

الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا:
نجحنا في ترسيخ 

مكانتنا كشريك مفضل 
وموثوق لكبرى شركات 

صناعة الطيران

))I2C(( من  الجديد  املتكامل  االستخبارات  مركز  يقدم 
 General Atomics Aeronautical Systems, رشكة 
Inc. )GA-ASI( طرقاً مبتكرة لتحسني تجربة املستخدم  
ملشغيل الطائرات املسرية ومنصات االستخبارات واملراقبة 
واالستطالع األخرى املتعددة املجاالت، باستخدام األمتتة 
النظام  يتيح  املبني عىل خربة املستخدم، كام  والتصميم 
محليل  لجميع  أقل  بتكلفة  املحيطي  أو  الظريف  الوعي 

املعلومات االستخباراتية ومرشيف املهام وصناع القرار.
GA- رشكة  رئيس  ألكساندر،  ر.  ديفيد  قال  جانبه  من 

بتحويل  املتكامل  االستخبارات  مركز  “سيقوم   :ASI
البيانات إىل معلومات استخباراتية للمشغلني. ونحن نرى 
فيه فوائد للمقاتل عىل العديد من الجبهات، مبا يف ذلك 
خفض تكلفة العمليات، سواء كانت أرضية أو جوية أو 
القيادة والسيطرة  إذا جمعنا بني  أنه  استخباراتية، علام 
اآلليني،  االستطالعية )XC2(، وعمليات اإلقالع والهبوط 
ونظام التحكم املتعدد املهام )MMC(، ومحطة التحكم 
األرضية املعتمدة ذات املقعد الواحد، سننجح يف خفض 

عدد العاملني بنسبة ٪50.« 
الربمجيات من  لبنية  املفتوح  املعياري  التصميم  ويسهم 
لربمجيات  األفقي  التكامل  تعزيز  يف   GA-ASI رشكة 
الجديدة، فيام  للقدرات  الثالث والدمج الرسيع  الطرف 

يجعل ذلك من عمليات التطوير التالية املجموعة املثالية 
لتحسني  واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  أدوات  من 

وانسيابية التعاون. 
عرب  املتعددة  االستخباراتية  البيانات  إىل  ذلك  وميتد 
والسيطرة  القيادة  منها  املجاالت  متعددة  منصات 
املعتمدة  األرضية  التحكم  ومحطة   XC2( االستطالعية 
املهام )MMC( وMetis ونظام  املتعدد  التحكم  ونظام 

الجديد  املتكامل  االستخبارات  مركز  ويعمل   .STARE
وخدمات  الثالث  الطرف  قدرات  دمج  عىل   ))I2C((
الربمجية لزيادة فاعلية محليل املعلومات االستخباراتية. 
إىل  الحاجة  اختزال  يف  اآللية  األنشطة  إنذارات  وتسهم 
اعتامداً   – طيار  بدون  الطائرات  مستشعرات  بيانات 
الربط بني بيانات االستخبارات املتعددة – الختيار  عىل 

األنشطة املهمة.

GA-ASI طرقًا مبتكرة لمشغلي الطائرات المسيرة من


