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 منصور بن زايد يفتتح معرضي
»يومكس وسيمتكس 2020«

تحت رعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
افتتح  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
»يومكس  املأهولة  غري  األنظمة  معرض 
والتدريب  املحاكاة  ومعرض   »2020
عىل  األكرب  دروتهام  يف   ،»2020 »سيمتكس 
الوطنية  أبوظبي  رشكة  وتنظمهام  اإلطالق، 
للمعارض »ادنيك« خالل الفرتة من 23 - 25 

فرباير الجاري. 
نهيان:  الشيخ منصور بن زايد آل  وقال سمو 
»إن معريض يومكس وسيمتكس يعتربان مبثابة 
استثنائية  وفرصة  املستقبل،  نحو  عبور  بوابة 
اإلقبال  مستوى  إىل  بالنظر  االبتكار  لتحفيز 
الدويل املتزايد عىل دولة اإلمارات للمشاركة يف 

مختلف الفعاليات واملعارض الدولية«.

أكثر 
قيمة صفقات اليوم األولمن  مليون 

درهم
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  افتتح  املسلحة.. 
النسخة  الرئاسة  الوزراء وزير شؤون  نائب رئيس مجلس 
الرابعة من معريض األنظمة غري املأهولة “يومكس 2020” 
واملحاكاة والتدريب “سيمتكس 2020” يف دروتهام األكرب 

عىل اإلطالق والتي تستمر إىل 25 فرباير الجاري.
 واستقبل سموه يف مجلس املعرضني رؤساء وأعضاء وفود 

الدول املشاركة من مدنيني وعسكريني. 
عىل  االقامة  طيب  لهم  متمنيا  بالضيوف  سموه  ورحب 
هذا  يحقق  أن  يف  أمله  عن  معربا  االمارات  دولة  أرض 
عامني  كل  مرة  أبوظبي  تستضيفه  الذي  الدويل  الحدث 

النجاح املنشود. 
نهيان ومرافقوه  الشيخ منصور بن زايد آل  وتجول سمو 
األجنحة  من  عددا  سموه  وتفقد  املعرض  أروقة  بني 
زار  حيث  املعرضني  يف  املشاركة  واألجنبية  الوطنية 
عىل  ممثليها  من  وتعرف  العارضة  الرشكات  من  عددا 
غري  األنظمة  صناعات  يف  والتقنيات  االبتكارات  أحدث 
الذكاء  املأهولة واملحاكاة والتدريب باإلضافة إىل تقنيات 

االصطناعي والروبوتات. 
الرشكات  وممثيل  العارضني  مع  األحاديث  سموه  وتبادل 
حول مشاركاتهم خالل املعرض وأهميته يف تبادل الخربات 
استرشاف  يف  والعارضني  املشاركني  بقية  مع  والتجارب 
االتجاهات العاملية املستقبلية يف هذه القطاعات الحيوية.

 
بوابة املستقبل

إن معريض  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وقال سمو 
املستقبل  نحو  عبور  بوابة  مبثابة  وسيمتكس  يومكس 
مستوى  إىل  بالنظر  االبتكار  لتحفيز  استثنائية  وفرصة 
يف  للمشاركة  اإلمارات  دولة  عىل  املتزايد  الدويل  اإلقبال 

مختلف الفعاليات واملعارض الدولية. 
وأكد سموه أن دولة اإلمارات نجحت يف ترسيخ حضورها 
وسمعتها يف مختلف املجاالت التكنولوجية والصناعية من 
خالل استقطاب وتبني الذكاء االصطناعي يف اسرتاتيجياتها 
والخطط  الرشيدة  القيادة  توجيهات  ينسجم مع  ما  وهو 
أحدث  تبني  يف  محوري  دور  لعب  إىل  الرامية  الوطنية 
التقنيات وأفضل املامرسات العاملية عرب فتح أبوابها لتبادل 

الخربات. 

عرض تفاعيل
باستخدام  تفاعليا  عرضا  االفتتاح  خالل  سموه  وشهد 
تقنيات الذكاء االصطناعي وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا 

املستقبل يف عامل الروبوتات والعروض الحية التقنية، 
آل  زايد  بن  محمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  االفتتاح  حرض 
نهيان عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب 
أبوظبي التنفيذي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل 
نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان 
ويل عهد أبوظبي ومعايل أحمد جمعة الزعايب وزير شؤون 
ومعايل  الرئاسة  شؤون  وزارة  يف  لالتحاد  األعىل  املجلس 
الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد 

رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  ومعايل 
عيل  طيار  الركن  اللواء  وسعادة  املسلحة  القوات  أركان 
محمد مصلح األحبايب رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض 
لهام  املصاحب  واملؤمتر   ”2020 وسيمتكس  “يومكس 
وعدد من الوزراء وكبار املسؤولني من مدنيني وعسكريني 

ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية. 
وتعقد الدورة الحالية مبشاركة مؤسسات محلية وإقليمية 
وعاملية متخصصة، لتسليط الضوء عىل أحدث االبتكارات 
واملحاكاة  املأهولة  غري  األنظمة  صناعات  يف  والتقنيات 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  إىل  باإلضافة  والتدريب، 
هذه  يف  املستقبلية  العاملية  واالتجاهات  والروبوتات، 
حكومية  وفوداً  يضم  عاملي  جمهور  أمام  القطاعات، 
بهذه  املتخصصة  والجهات  الوكاالت  من  ومجموعة 

القطاعات والهيئات املدنية. 
ويسلط املعرضان الضوء عىل الجوانب الوظيفية والعملية 
التي توفرها األنظمة غري املأهولة يف حياة البرش اليومية، 
بزيادة  املتمثلة  املنافع  من  مبجموعة  تتلخص  والتي 

التكاليف  وخفض  املال،  رأس  وتقليل  املرونة،  مستويات 
التشغيلية. 

سمعة عاملية
من جانبه، قال سعادة اللواء الركن طيار عيل محمد مصلح 
األحبايب.. “ نجحت هذه الدورة والتي تعد األكرب يف تاريخ 
املعرضني اللذين انطلقا عام 2015 يف التأكيد عىل مكانة 
تحظى  التي  العاملية  وسمعتها  وحضورها  اإلمارات  دولة 
بها يف مختلف األوساط واملحافل اإلقليمية والعاملية، وهو 
العارضة  الرشكات  أعداد  يف  النمو  نسب  عليه  تربهن  ما 
جديدة  مصاحبة  فعاليات  تنظيم  عن  فضالً  والزوار، 

بالتزامن مع املعرضني لالستفادة من مستويات اإلقبال”.
يومكس  معريض  أن  األحبايب  اللواء  سعادة  وأكد 
دولة  واسرتاتيجية  رؤية  دعم  يف  يسهامن  وسيمتكس 
اإلمارات السترشاف املستقبل، وذلك وفق تطلعات قيادتنا 
للنهوض  الرامية  الجهود  املعرضان  يعزز  حيث  الرشيدة، 
مبفاهيم االبتكار والحداثة، ودعم أهداف عام 2020، عام 
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االستعداد للخمسني من خالل االرتقاء بتقنيات املستقبل، 
والبنى  والتعليم  االقتصادية  القطاعات  عىل  تؤثر  التي 

التحتية والصحة يف الدولة. 
كام يساهم املعرضان يف تعزيز مكانة دولة اإلمارات، كإحدى 
املراكز العاملية الرائدة يف التكنولوجيا واالبتكار، مبا ينسجم 
مع التوجهات العاملية نحو اعتامد تقنيات الثورة الصناعية 
تقنيات  يدعامن  املعرضني  أن  إىل  األحبايب  وأشار  الرابعة”. 
اسرتاتيجية  مع  يتامىش  مبا  االصطناعي  والذكاء  الروبوت 
لألنظمة  وطرحهام   ،2031 االصطناعي  للذكاء  اإلمارات 
املدنية  القطاعات  جميع  تخدم  التي  املبتكرة  واملنتجات 
املحيل  االقتصاد  تنوع  دعم  يساهم يف جهود  مبا  واألمنية، 
ويرسخ أهداف رؤية أبوظبي االقتصادية 2030 ويعزز منو 
الناتج اإلجاميل املحيل غري النفطي إلمارة أبوظبي، ما يؤدي 
إىل بناء اقتصاد وطني تنافيس يستند إىل املعرفة واالبتكار.

استقطاب
العضو  الظاهري،  مطر  حميد  سعادة  قال  جانبه  من   

الوطنية  أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  املنتدب 
 “ لها..  التابعة  الرشكات  ومجموعة  “أدنيك”  للمعارض 
اسرتاتيجية   2020 وسيمتكس  يومكس  معرضا  يجسد 
واملؤمترات  املعارض  وتنظيم  الستقطاب  الرامية  “أدنيك” 
وفق القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي، ودعم سياحة 
أفضل  تبني  نحو  الجهود  تعزيز  يف  واملساهمة  األعامل، 

االبتكارات واملامرسات العاملية”. 
وأشار إىل أن أدنيك استطاعت أن ترسخ حضورها كرشكة 
الفعاليات  حجم  إىل  بالنظر  املنطقة  مستوى  عىل  رائدة 
قدرتها  يؤكد  ما  تستضيفها،  التي  واملؤمترات  واملعارض 
املجاالت،  ومرونتها بدعم من فريق كفاءاتها يف مختلف 
للرشكاء  استثنائية  تجربة  توفري  عىل  يعملون  الذين 
عدد  وكان  سواء.  حد  عىل  والزوار  العارضة  والجهات 
الرابعة  الدورة  يف  ارتفاعاً  سجل  قد  العارضة  الرشكات 
ليصل إىل 166 رشكة، وبنسبة منو بلغت 38 باملائة مقارنة 
الكلية  املساحة  وزادت   ،2018 عام  يف  املاضية  بالدورة 
للمعرضني بنسبة 40 باملائة لتصل إىل 25 ألف مرت مربع، 

حني  يف  للمعرضني  السابقة  الدورة  مساحة  مع  مقارنة 
 7 إىل  باإلضافة  دولة   30 إىل  املشاركة  الدول  عدد  وصل 
أجنحة وطنية. كام بلغ عدد الرشكات الوطنية املشاركة يف 
الفعالية 66 رشكة، والتي تشكل ما نسبته 40 باملائة من 

مجموع الرشكات العارضة الكيل. 

 تحدي
“تحدي  فعاليات  انطلقت  املعرضني،  كال  مع  وبالتزامن   
تنظمه  الذي   ”2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد 
يف  إطالقه  تم  الذي  التحدي  هذا  ويعد  خليفة،  جامعة 
العام 2015، أحد أكرب املنافسات العاملية املرموقة يف مجال 
الروبوتات والتي يتم تنظيمها يف أبوظبي كل عامني، حيث 
تصل قيمة الجوائز التي تقدم خاللها إىل 5 ماليني دوالر 

أمرييك.
 ،2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي  ويضم   
االصطناعي  الذكاء  يف  االبتكارات  أهم  يستقطب  الذي 
التحكم،  ذاتية  والجوية  األرضية  واملركبات  والروبوتات 
الحايل  الوقت  يف  الفئات  لهذه  ويستعد  تحديات،  ثالثة 
الـ 500 باحث ميثلون  وما يقارب  ما مجموعه 34 فريقاً 
من  نسبته %10  مام  الروبوتية  األنظمة  مختربات  أفضل 

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

املتقدمة يف مجاالت التصميم اإلبداعي والتكنولوجي.
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الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  التقى 
الدفاع يف مكتبه مبعريض »يومكس وسيمتكس  لشؤون 
الكساندروفيتش  رومان  غولوفتشينكو  معايل   »2020
وزير التصنيع العسكري البيالرويس، بحضور سعادة مطر 
سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع. وبحث الجانبان 
الدفاعي  املجال  يف  التعاون  عالقات   - اللقاء  خالل   -
اإلمارات  دولة  بني  الدفاعية  العسكرية  والصناعات 
مبا  وتنميتها  تعزيزها  وسبل  بيالروسيا  وجمهورية 
يحقق املصالح املشرتكة، إضافة إىل استعراض عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال 
وجهات النظر بشأنها. حرض اللقاء عدد من كبار الضباط 

واملسؤولني يف وزارة الدفاع والوفد املرافق للضيف.

كام التقى معاليه يف مكتبه مبعريض »يومكس وسيمتكس 
التقنية  الصناعة  وزير  أرشاكيان  هاكوب  معايل   »2020
املتقدمة يف جمهورية أرمينيا، بحضور سعادة مطر سامل 
اللقاء  خالل  جرى  الدفاع.  وزارة  وكيل  الظاهري  عيل 
دولة  بني  تجمع  التي  والتعاون  الصداقة  بحث عالقات 
اإلمارات وجمهورية أرمينيا وسبل دعمها وتطويرها من 
أجل تحقيق املصالح املشرتكة للبلدين الصديقني. وتبادل 
اإلقليمية  املستجدات  حول  النظر  وجهات  الجانبان 
والدولية وتطورات األحداث يف املنطقة إضافة إىل عدد 

من املواضيع ذات االهتامم املشرتك. 
حرض اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني يف وزارة 

الدفاع والوفد املرافق للضيف.

 البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع عدد 
من كبار زوار المعرض

التقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، رئيس 
أركان القوات املسلحة سعادة اللواء سعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة. الذي يزور 
سيمتكس  و  يومكس  معريض  فعليات  لحضور  حالياً  البالد 

2020. جرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون  بني دولة 
االمارات العربية املتحدة والجمهورية الجزائرية الدميقراطية 
الشعبية  خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية 
كام  املشرتكة،  املصالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  وسبل 

تم استعراض مجمل التطورات والقضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتامم املشرتك. وتم خالل اللقاء بحث التعاون بني 
وتبادل  الدفاعية،  بالشؤون  املتعلقة  املجاالت  يف  البلدين 

الخربات والزيارات والتنسيق املشرتك.

رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نظيره الجزائري
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قائد  العامري  محمد  صالح  الركن  اللواء  سعادة  قام 
أجنحة  من  عددا  تفقدية شملت  بجولة  الربية  القوات 
الرشكات املحلية والدولية املشاركة يف معريض يومكس 

وسيمتكس 2020.
االبتكارات  أحدث  عىل  الجولة  خالل  سعادته  واطلع 
املأهولة  غري  األنظمة  مجال  يف  والعلمية  العاملية 
ومكافحة  الحدود  مراقبة  مجال  يف  الجديدة  واألنظمة 

اإلرهاب.

بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  سعادة  قام 
حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية بجولة 
املحلية  الرشكات  أجنحة  من  عددا  شملت  تفقدية 
والدولية املشاركة يف معريض يومكس وسيمتكس 2020.

االبتكارات  أحدث  عىل  الجولة  خالل  سعادته  واطلع 
املأهولة  غري  األنظمة  مجال  يف  والعلمية  العاملية 
ومكافحة  الحدود  مراقبة  مجال  يف  الجديدة  واألنظمة 

اإلرهاب.

استقبل سعاده اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد 
مبكتبه  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي 
يف معريض يومكس وسيمتكس 2020 كالً عىل حده 
»م ج سونغ يون هو« نائب وزير الدفاع لالستحواذ 
مدير  نائب  جوتو  مساهيتو  واللواء  الجنويب  الكوري 
إدارة املشاريع الجوية وكالة االستحواذ والعميد الركن 
الطيار زيد عيل النقرش قائد سالح الجو مملكة األردن 
دولة  وزير  رومان  غولوفتشينكو  ومعايل  الهاشمية 
سعادته  وبحث  البيالرويس.  العسكرية  للصناعات 
بني  القامئة  التعاون  وأوجه  الصداقة  عالقات  معهم 
مبا  وتطويرها  تفعيلها  وجوانب  ودولهم  اإلمارات 

يخدم املصلحة املشرتكة.

قائد القوات البرية يتفقد أجنحة المعرض

قائد القوات البحرية يتفقد أجنحة المعرض

قائد القوات الجوية يلتقي كبار ضيوف المعرض
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الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة  أعلنت 
»أدايس«، الرائدة عىل مستوى املنطقة يف حلول األنظمة 
ألول  الرسمي  إطالقها  عن  التحكم،  ذاتية  والخدمات 
مروحية درون من طراز »قرموشه«، إماراتية الصنع، عالية 
األداء، يف إطار صفقة مع القيادة العامة للقوات املسلحة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وكشف 
رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة يف دولة اإلمارات، عن 

مروحية درون »قرموشه« الجديدة، عىل منصة )ايدج(،.
تعزيز  إىل  الجديدة  »قرموشه«  درون  إطالق  ويهدف 
قدرات العمليات الجوية وتحسني األداء، من خالل مروحية 
حموالت  لنقل  ومصممة  الوزن،  خفيفة  ة  مسريرّ عسكرية 
تصل إىل 100 كغم تقريباً، ملدة تصل إىل 6 ساعات ومدى 
ة الجديدة قدرة  150 كلم ضمن خط البرص. وتوفر املنصرّ
أكرب عىل التحمل، وحمولة أكرب، مع ميزة الكامريا املدمجة 
مرونة  إىل  باإلضافة  أكرب،  مساحة  لتغطية  الدقة  عالية 
الحفاظ  فرصة  املسلحة  القوات  متنح  التشغيل  يف  مثالية 
وميكن  الحساسة.  املهام  ألداء  املأهولة  طائراتها  عىل 
استخدام مروحية درون »قرموشه« للكشف عن الترسب 
يف أنابيب الغاز، ومسح البنية التحتية، وعمليات البحث 
واإلنقاذ. ومن املتوقع أن تسهم قدرات املروحية الجديدة 

يف الحدرّ من التكاليف اإلجاملية للعمليات.
قال  الجديدة،  املروحية  إطالق  عىل  تعليقه  معرض  ويف 
املنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  البناي،  فيصل  سعادة 

يف )ايدج(: »يف إطار مساعي رشكة ‘أدايس’ لتعزيز مكانتها 
ذاتية  والخدمات  األنظمة  قطاع  يف  الرائدة  اإلقليمية 
عىل  ‘قرموشه’  درون  مروحية  إطالق  يساعد  التحكم، 
يواكب  مبا  الدفاع,  قطاع  ملستقبل  الرشكة  رؤية  تطوير 
أحدث املستجدات، مع تقديم أفضل ابتكاراتها الجديدة 
التميز  يف السوق، إىل جانب حرصها عىل االلتزام بضامن 
لعمالئها يف نطاق عملياتهم األساسية، وإبقائهم يف طليعة 

مستخدمي التكنولوجيا املتقدمة«.

وقت  يف  تنقل  أن  »قرموشه«  درون  ملروحية  وميكن 
جهاز  ذلك  يف  مبا  الحموالت،  من  واسعة  مجموعة  واحد 
استشعار برصي كهربايئ مثبت لجمع بيانات االستخبارات 
واالستطالع واالستهداف ليالً ونهاراً. وبفضل محرك الديزل 
منخفض االستهالك، وقدرات االستشعار املتزامن واملالحة 
متعدد  مرناً  نظاماً  املروحية  توفر  طيار،  بدون  الذاتية 
يف  التحديات  أصعب  مواجهة  عىل  قادراً  االستخدامات 

البيئات القاسية.

منصور بن زايد يكشف عن »قرموشه« أول مروحية 
درون عمودية اإلقالع والهبوط ُصنعت في اإلمارات

توقيع  عن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  أعلنت 
بقيمة  ودولية،  محلية  رشكات  مع  صفقات   5
إجاملية تجاوزت 156 مليون درهم، وذلك خالل 
من  األول  اليوم  ختام  يف  ُعقد  صحفي  مؤمتر 
»يومكس 2020«  املأهولة  األنظمة غري  معريض 

واملحاكاة والتدريب »سيمتكس 2020«.
محمد  طارق  طيار  الركن  العميد  وكشف 
البناي، املتحدث الرسمي باسم معريض يومكس 
»أن  الصحفي:  املؤمتر  خالل   2020 وسيمتكس 
إىل  وصل  الخارجية  العقود  صفقات  إجاميل 
90,575,681 درهم، فيام وصل مجموع صفقات 

العقود املحلية إىل 65,515,824 درهم«.
أبوظبي  رشكة  مع  التعاقد  تم  أنه  البناي  وأكد 
االستثامرية لألنظمة الذاتية »أدايس« لرشاء نظام 
درهم،   55,128,014 بقيمة  املسرية  الطائرات 
ومع رشكة »إيرث« اإلماراتية لرشاء آليات مسرية 

بقيمة 10,387,810 درهم.
»إنسيتيو  رشكة  مع  التعاقد  تم  أنه  إىل  وأشار 
إنك« األمريكية لتوفري املساندة الفنية للطائرات 

املسرية بقيمة 50,257,883 درهم، ومع رشكة 
األوكرانية  إنتريبرايز«  تريد  فورن  »ستيت 
 2,626,195 بقيمة  مسرية  طائرات  لرشاء 

درهم. كام تم التعاقد مع رشكة »كاينتك« من 
بقيمة  جوية  أهداف  لرشاء  املتحدة  اململكة 

37,691,603 درهم. 

156 مليون درهم صفقات اليوم األول
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مجاالت  يف  املتخصصة  ربدان،  أكادميية  شاركت 
السالمة، واألمن، والدفاع، والتأهب لحاالت الطوارئ، 
غري  األنظمة  معريض؛  يف  بأبوظبي،  األزمات،  وإدارة 
والتدريب  واملحاكاة   »2020 »يومكس  املأهولة 
»سيمتكس 2020«، أكرب حدث متخصص يف تقنيات 

النامذج التدريبية املتطورة عىل مستوى العامل.
وسلطت األكادميية، خالل مشاركتها يف هذا الحدث 
األكادميية  برامجها  أحدث  عىل  الضوء  الدويل، 
ودوراتها املهنية املختلفة وحلولها املبتكرة للمحاكاة 
بحضور  وذلك  والسالمة؛  والدفاع  األمن  مجاالت  يف 
األوساط  يف  والعاملني  القرار  وصناع  املتحدثني  كبار 

األمنية والدفاعية.
أهم  من  واحدة  باعتبارها  األكادميية،  مشاركة  وتأيت 
بالرشق  واملتخصصة  املعتمدة  الحكومية  املؤسسات 
تضم  حيث  والقطاعات؛  املجاالت  هذه  يف  األوسط 
نخبة من الكفاءات األكادميية من جنسيات متعددة 
من  طويلة  سنوات  ميتلكون  مرموقة،  ومؤسسات 
مجموعة  إىل  إضافة  واإلدارية،  التدريسية  الخربة 
والدروات  والربامج  الدرجات  من  ومتطورة  فريدة 

املهنية القصرية.
وشارك جيمس مورس، رئيس أكادميية ربدان، بحضور 
والحدود  املنافذ  أمن  قطاع  يف  القرار  وصناع  خرباء 
املحليني والعامليني، شارك يف جلسة حوارية رئيسية، 
املنافذ  ألمن  الجديد  الفكري  “النهج  عنوان  تحت 
والتي  الرابعة”،  الصناعية  الثورة  ضوء  يف  والحدود 
املستشار  الكويتي،  حمد  محمد  الدكتور  أدارها 

التنفيذي للمجلس األعىل لألمن الوطني.
انعكاسات  عن  الجلسة،  خالل  “مورس”،  وتحدث 
الفكرية  والرؤى  املشرتك  العمل  الرقمي عىل  العرص 

وأهمية  والحدود،  املنافذ  أمن  إطار  يف  الجديدة 
يف  والناشئة  الراهنة  للتحديات  الحلول  استكشاف 
الربامج  الرابعة، ومواكبة كافة  الصناعية  الثورة  ضوء 
ربدان  أكادميية  يف  املهنية  والدورات  التعليمية 
مهارات  تعزيز  يف  يساهم  مبا  املستقبل،  لتحديات 

الطالب والخريجني.
وعىل هامش املشاركة، قال “مورس”: “يُعدُّ املعرض 
عالقات  بناء  يف  تساهم  رائدة  دولية  منصًة  واملؤمتر 
مضيفاً  متخصصة”،  دولية  مؤسسات  مع  اسرتاتيجية 
التعليمية  املنظومة  لتطوير  باستمرار  “نسعى 
والتقنيات  األدوات  أحدث  ملواكبة  لدينا  والتدريبية 
معايري  إىل  باالستناد  واألفراد  املؤسسات  وتأهيل 

دقيقة تتناسب مع االحتياجات املستقبلية مبا يكفل 
ومتامسكة  التخصصات  متعددة  وطنية  قوة  إيجاد 

لحامية املجتمع وأفراده ومقوماته”.
ومن جانبه، أكدرّ الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس 
مختلف  يف  املشاركة  عىل  الحرص  ربدان،  أكادميية 
والسالمة  األمن  مجاالت  يف  املتخصصة  الفعاليات 
الحدث  هذا  يف  “املشاركة  قائالً:  وأوضح  والدفاع، 
ريادة  لتعزيز  اسرتاتيجيتنا  إطار  يف  تأيت  املتخصص 
أعىل  وفق  برامجه  يقدم  تعليمي  كرصح  األكادميية 
املعايري العاملية، من خالل االعتامد عىل بيئة فريدة 
قادرة عىل رفد املؤسسات الحكومية بنخبة من أبناء 

اإلمارات األكفاء”.

خالل  افريقيا   جنوب  جمهورية  من   DENEL SOC LTD»دينيل« رشكة  توفر 
مشاركتها يف معريض يومكس وسيمتكس 2020 حلوالً مبتكرة للدفاع واألمن والطريان 

والفضاء والتكنولوجيا باعتبارها
الدفاع  قدراتها  وتشمل  أفريقيا،  جنوب  يف  الوطنية  الدفاع  لقوة  اسرتاتيجياً  رشيكاً 

والفضاء والتصنيع املتطور. 
تحظى  وهي   ،)UAV( طيار  بدون  الطائرات  ألنظمة  الرئييس  املوررّد  الرشكة  وتعترب 
باحرتام لتطويرها وإنتاجها بعض أنظمة مراقبة الطائرات بدون طيار التكتيكية األكرث 
متانة وموثوقية يف العامل. كذلك متتلك الرشكة قدرات تصميم وتطوير وهندسة وتكامل 
وأسلحة  رمي  وأبراج  قتالية  وأنظمة  بدقة  موجهة  متطورة  صواريخ  تقديم  لها  تتيح 
ذات  الذخرية  من  شاملة  ومجموعة  املدى،  بعيدة  الهاون  مدافع  ذلك  يف  مبا  مشاة، 
األعرية الصغرية واملتوسطة والكبرية، ومجموعة من املركبات املدرعة وأنظمة الطريان. 
كام تقدم الرشكة خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة للطائرات، وكذلك التدريب الفني، 

وإزالة األلغام، والكشف عن التهريب، ومرافق االختبار متعددة األغراض.

الفرنسية   خالل مشاركتها يف املعرض منتجاتها   ECA Group   عرضت  مجموعة
املتخصصة  يف مجال الروبوتات واألنظمة اآللية واملحاكاة والعمليات الصناعية. 

واستعرضت الرشكة  تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة كاملة ألداء مهام معقدة يف بيئات 
معادية أو تقييدية. حيث يتم استخدام منتجاتها من قبل عمالء عامليني يشرتطون أعىل 

مستويات السالمة والكفاءة. 
وتقدم املجموعة تشكيلة واسعة من حلول الروبوتات، واملركبات غري املأهولة أو التي 

يتم تشغيلها عن بُعد جواً أو براً أو بحراً، ألداء مهام يف املناطق املحظورة. 
البحار  ويشمل عرض مجموعة ECA أنواعاً مختلفة من األنظمة اآللية من تحت سطح 
)املركبات ذاتية الحركة التي تعمل تحت املاء )AUV( واملركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد 
بدون  والطائرات   )UGV( األرضية  والروبوتات   )USV( السطحية  السفن  إىل   ،))ROV(
طيار )UAV(. كام توفر املجموعة أيضاً حلوالً مبتكرة للمحاكاة يف التدريب خاصة باملهام 
ومصممة بشكل فردي لتلبية االحتياجات الصارمة للمستخدم. وميكن ملجموعة ECA توفري 

حزم متكاملة تجمع بني املعدات الحقيقية وأنظمة التدريب واملحاكاة ملشغليها.

DENEL SOC LTD تقدم حلواًل 
مبتكرة للدفاع واألمن والطيران والفضاء 

ECA Group تجمع بين المعدات 
الحقيقية وأنظمة التدريب والمحاكاة

أكاديمية ربدان تسّلط الضوء على أحدث برامجها 
األكاديمية والتدريبية
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زايد  بن  محمد  تحدي  فعاليات  األحد  أمس  تواصلت 
جامعة  تنظمها  والتي   ،2020 لعام  للروبوت  العاملي 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا مرة كل عامني، بالتوازي مع 
غري  األنظمة  ومؤمتر  معرض  من  الرابعة  الدورة  انعقاد 
واملحاكاة  التدريب  ومعرض   »2020 »يومكس  املأهولة 
للمعارض،  الدويل  أبوظبي  مركز  يف  »سيمتكس«، 
وتأهل32 فريقا ميثلون جامعات عاملية ومختربات بحثية 
يف 17 دولة، للمشاركة يف تطوير التكنولوجيا املتقدمة، 
مثل الطائرات بدون طيار، والروبوتات واألنظمة املسرية، 

واألنظمة ذاتية التحكم.
تحدي  والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  وتنظم 
يعتمد  والذي   ،2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد 
عىل ابتكارات املركبات الجوية واألرضية املسرية، ويهتم 
مبعالجة العوائق أمام تطبيقاتها، وإيجاد الحلول الالزمة 
لها يف مجاالت األمن واالستجابة لحاالت الطوارئ املدنية، 
يتكون تحدي محمد بن زايد العاملي للروبوت من ثالثة 
يتم  حيث  األمن،  عىل  األول  التحدي  ويركز  تحديات، 
عىل  الحركة  ذاتية  الجوية  املركبات  فريق  قدرة  اختبار 

تتبع وإيقاف الطائرات بدون طيار الدخيلة
ثالثية  والطباعة  البناء  أمتتة  عىل  الثاين  التحدي  ويركز 
فريق  قدرة  واختبار  كبرية،  روبوتية  لهياكل  األبعاد 
املركبات الجوية واألرضية غري املأهولة يف التعاون فيام 
أشكال  وتجميع  ونقل  والتقاط  مواقع  لتحديد  بينها 
مختلفة من املجسامت التي تأيت عىل شكل طوب، لبناء 

هياكل محددة مسبقاً يف بيئة خارجية
أما التحدي الثالث، فيقوم عىل استخدام الروبوتات املتخصصة 
تقييم  يتم  الحرضية، حيث  املناطق  للحرائق يف  التصدي  يف 
عىل  التحكم  ذاتية  واألرضية  الجوية  املركبات  فريق  قدرة 
الحرائق  من  سلسلة  إلطفاء  بينها  فيام  التعاون  مستوى 

املصطنعة داخل املباين الشاهقة يف املناطق الحرضية. 
وقال الدكتور فهد املسكري، مدير تحدي محمد بن زايد 
 32 العاملي  التحدي  لنهائيات  تأهل   “ للروبوت:  العاملي 
فريقاً من جملة 134 فريقاً، ويشارك من اإلمارات يف هذا 
التحدي فريق النخبة والذي يضم عدداً من أبناء اإلمارات 
عىل  التحدي  ويشتمل  العاملية  الجامعات  مختلف  من 
ثالثة مسابقات تركز عىل أمن الطائرات بدون طيار، وأمتتة 
عمليات اإلنشاء، واستخدام الروبوتات يف مكافحة الحرائق 
يف  مرموقة  عاملية  مسابقة  التحدي  ويعترب  املدن،  داخل 
فرقا  تستقطب  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات  مجال 

دولية كربى، ومؤسسات حكومية إماراتية مرموقة .
عىل  العاملية  املؤسسات  إقبال  أن  إىل  املسكري  وأشار 
اإلمارات  دور  يؤكد  العاملي،  التحدي  هذا  يف  املشاركة 
عىل  تركز  التي  لالبتكارات  رائد  كمركز  املتنامي 
بالدفاع  املتعلقة  املجاالت  ذلك  يف  مبا  التكنولوجيا، 
الدورة من  بأن هذه  تامة  ثقة  أنهم عىل  واألمن، مبيناً 
مختلف  بني  تجمع  رئيسية  فعالية  ستكون  التحدي 
أن  الرائدة،  خصوصاً  بابتكاراتها  للمساهمة  املؤسسات 
أصبح   ،2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي 
ميثل رشيك للتكنولوجيا املتقدمة، ونافذة علمية لتحفيز 

عىل  وتشجيعهم  التكنولوجيا،  رواد  من  الجديد  الجيل 
باملعايري  االرتقاء  يف  تسهم  وقوية  مرنة،  حلول  تطوير 
املبتكرة  وإبداعاتهم  أفكارهم  تقديم  عرب  السائدة، 

وعرضها عىل املنصات الدولية.
ونوه املسكري إىل أن مجموع جوائز تحدي محمد بن 
العاملي للروبوت، تبلغ خمسة ماليني درهم توزع  زايد 
الثالثة،  التحديات  من  تحدي  لكل  درهم  مليون  بواقع 
مبيناً أن هنالك لجنة تحكيم عاملية تضم خرباء يف مجال 
اإلماراتية  الشخصيات  من  عدد  جانب  إىل  الروبوت 

املتخصصة يف هذا املجال.

مرشوعان إماراتيان
للطريان  اإلمارات  جامعة  يف  خريج  البنا،  عبدالرحمن  قال 
بكالريوس هندسة طريان واملشارك يف تحدي محمد بن زايد 
العاملي للروبوت« نحن منثل فريقاً من ثالثة أعضاء شاركنا يف 
التحدي مبرشوعني، أسم املرشوع األول )املهاجم( وهو عبارة 

الشاهقة  املباين  يف  الحرائق  ألطفاء  طيار  بدون  طائرة  عن 
للمخاطر،  اإلطفاء  رجال  تعرض  لتجنب  وقت  ارسع  يف 
واسم املرشوع الثاين )املستجيب األول( وهو روبوت ُمسري 
إلطفاء الحرائق داخل املصانع لتجنب رجال اإلطفاء مخاطر 
نتأهل يف  مل  الواقع  يف   « مضيفاً،  املصانع«،  داخل  الحرائق 
العاملي  التحدي  باملشاركة يف هذا  فخرون  ولكننا  املسابقة 

بأسم جامعتنا التي دعمتنا يف هذا التحدي«.
للطريان  اإلمارات  جامعة  يف  خريج  الكبريي،  أمري  وأكد 
محمد  تحدي  يف  واملشارك  طريان،  هندسة  بكالريوس 
االويل  » هذه هي مشاركتنا  للروبوت  العاملي  زايد  بن 
األول  للمرشوع  التجهيز  منا  وأستغرق  التحدي،  يف 
مرشوع  أستغرق  فيام  اشهر،  ثالثة  فرتة  )املهاجم( 
مواد  وأستخدمنا  أشهر،  أربعة  فرتة  األول(  )املستجيب 
من الصفر مبعني أنها جديدة ومل نستخدم مواد قدمية 
ونقوم دامئاً برشاء املواد من املحالت املخصصة،  إطالقاً 
)املستجيب  للمرشوع  بطارية  برشاء  قمنا  ان  وسبق 
األول( من الواليات املتحدة األمرييكية، ويتألف فريقنا 
من ثالثة أعضاء هم شخيص والزمالء عبدالرحمن البنا، 

وراشد بن ثاين، ومرشف الفريق خرام إقبال«.

فريق النخبة اإلمارايت
املشارك يف تحدي محمد  اإلمارايت  النخبة  يتكون فريق 
اإلمارات  أبناء  من  عدد  من  للروبوت  العاملي  زايد  بن 
الخريجني من الجامعات العاملية، ويقول حمد الخوري 
نحن  سعداء  بنسلفانيا،  جامعة  جامعة  يف  خريج 
النخبة  فريق  ضمن  العاملي  التحدي  هذا  يف  باملشاركة 
اإلمارايت، مبشاركة الروبوتات، واملركبات الجوية واألرضية 
املسرية، وذاتية التحكم، فيام أشار محمد سامل املحرزي 
خريج جامعة كولورادو، عضو فريق النخبة، » التحدي 
يشتمل عىل مجموعة من التحديات التكنولوجية للتنقل 
ودامئة  ومعقدة  منظمة  غري  مواقع  واملستقل يف  الذايت 
التغري، تضاف إليها عوائق الرؤية املحدودة وعدم توفر 
من  نخبة  وبوجود  املحيطة،  بالبيئات  الكاملة  املعرفة 
التحدي  أن  املؤكد  من  املشاركني،  العقول ضمن  أفضل 
األفضل  استعراض  عىل  قادراً  عهدناه  كام  سيكون 

واألحدث يف مجال األنظمة الروبوتية.

فريق النخبة اإلماراتي يشارك في تحدي محمد بن زايد 
العالمي للروبوت في معرض يومكس 2020

المهاجم والمستجيب 
األول مشروعان 

إماراتيان يشاركان في 
التحدي العالمي
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مسابقات  لسلسلة  الوطنية  البطولة  منافسات  أمس  انطلقت 
الذكاء االصطناعي والروبوت التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
أيام  ثالثة  وتستمر  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  وبتنظيم  الرئاسة 
البطولة 1789  للمعارض. ويتنافس يف  الوطني  أبوظبي  يف مركز 
طالباً وطالبة من مختلف الحلقات التعليمية باملدارس الحكومية 
بالدولة للفوز يف 28 مسابقة وطنية وعاملية. وتتزامن  والخاصة 
فعاليات الدورة السادسة من البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات 
من  الرابعة  الدورة  انعقاد  مع  والروبوت  االصطناعي  الذكاء 
معرض األنظمة غري املأهولة »يومكس2020 » ومعرض املحاكاة 
والتدريب »سيمتكس2020 » واملؤمترات املصاحبة لهام باإلضافة 
أن  إىل  يشار  للروبوت«.  العاملي  زايد  بن  محمد  »تحدي  إىل 
عرش  يف  اإلمارات  دولة  لتمثيل  الفائزين  الطلبة  تؤهل  البطولة 
مسابقات عاملية تعقد عىل مدار العام 2020 يف كل من الواليات 
وهولندا  واليابان  وفرنسا  والربازيل  وأسرتاليا  األمريكية  املتحدة 
وأربع مسابقات عربية تعقد جميعها يف جمهورية مرص العربية.

انطالق منافسات البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات 
الذكاء االصطناعي والروبوت

 ،UMS SKELDAR كشفت رشكة يو أم أس سكيلدار
السويدية  ساب  رشكة  بني  مشرتكًا  مرشوًعا  متثل  التي 
 UMS AERO GROUP إيرو  أس  أم  يو  ومجموعة 
’ڤي  املسرية  طائرتها  إطالقها  عن  مرة  ألول  األوروبية، 
V-150( ‘150( وذلك خالل معرض األنظمة غري املأهولة 
للمعارض-  الوطني  أبوظبي  مركز  يف   2020 يومكس 

أدنيك.
وتستخدم الطائرات املسرية لعدة أغراض هامة ورئيسة 
واملراقبة  والدفاع  بالطوارئ  املتعلقة  العمليات  يف 
تدعم  حيث  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الداخيل  واألمن 
املنافذ  حامية  وهيئات  السواحل  وخفر  الرشطة  مهام 
والحدود والدفاع املدين وأجهزة مراقبة ومكافحة تهريب 
سهولة   V-150 تصميم  عزز  وقد  وغريها.  املخدرات 
الصيانة واالستخدامات املتعددة حيث ميكن توظيفها يف 
مجموعة واسعة من املهام الصعبة التي عادة ما تتطلب 

فرقًا وأفراًدا بتكلفة أعىل.
 UMS SKELDAR سكيلدار  أس  أم  يو  رشكة  متثل 
ساب  رشكة  بني  مشرتكًا  مرشوًعا  للطائرة،  املطورة 
الدفاع  معدات  مجال  يف  عامليًا  الرائدة  السويدية 
 UMS AERO GROUP إيرو  أس  أم  يو  ومجموعة 
الخاصة  املنصات  تزويد  مجال  يف  الرائدة  األوروبية 

بالطائرات املسرية.
وميكن لزوار معرض األنظمة غري املأهولة يومكس 2020 
رشكة  منصة  يف  عليها  واالطالع   V-150 الطائرة  معاينة 

.)04-C17( ساب

»يو أم أس سكيلدار« تكشف عن طائرة مسيرة جديدة 
خالل معرض األنظمة غير المأهولة يومكس 2020
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تصنيع  يف  املتخصصة   »CAE« الكندية  الرشكة  طورت 
تقنيات املحاكاة والنمذجة وخدمات التدريب لرشكات 
للتدريب عىل  للمحاكاة  الطريان والدفاع، نظاماً جديداً 
 THE  « ويدعى  املأهولة،  غري  الجوية  األنظمة  قيادة 

.»PREDATOR MISSION TRAINER
وتستعرض الرشكة أمام الزوار ضمن مشاركتها يف الدورة 
مجموعة  و«سيمتكس«  »يومكس«  معرض  من  الرابعة 
إعادة  ميكن  والتي  للمحاكاة  وأنظمتها  ابتكارتها  من 

البعض منها لتتوافق مع األنظمة املختلفة.
ولفت كبري املهندسني يف رشكة CAE، محمد حسن، إىل أن 
نظام املحاكاة الجديد ميكن استخدامه مع مختلف أنواع 
 THE« الطائرات املسرية وخاصة تلك التي تأيت من نوع

PREDATOR« التي ميكن التحكم فيها عن بعد.
وأشار حسن إىل أن النظام يتامىش مع الطائرات املوجهة 
عن بعد، مبا يدعم العمليات العسكرية، كام يتناسب مع 
مشغيل أنظمة UAS ومشغيل أجهزة االستشعار للمهام 

املستقبلية.

CAE الكندية تطور نظامًا جديداً للمحاكاة لألنظمة 
الجوية غير المأهولة

استعرضت  Current Scientific Corporation  الرشكة 
 ،)Night Navigator( الكهروضوئية  لألنظمة  املصنعة 
واملستخدمة يف قطاعي الدفاع والبحرية وصناعة اليخوت 
والصناعات البحرية  أحدث منتجاتها التي تعمل عىل تثبيت 
أنحاء  جميع  يف  والليلية  النهارية  الرؤية  كامريات  أنظمة 

العامل عىل منت سفن شبه عسكرية، وسفن خفر السواحل، 
وسفن الدوريات البحرية )OPV(، وسفن البحث واإلنقاذ 
)SAR(، والسفن عالية الرسعة )HSC(، وسفن الدوريات 
وباإلضافة  الفاخرة.  واليخوت  األبحاث  وسفن  الرسيعة، 
للمراقبة  دوليا  الكهروضوئية  األنظمة  نرش  يتم  ذلك،  إىل 

الساحلية عىل األرض.
أفضل رؤية عىل   Night Navigator توفر سلسلة كذلك 
اإلطالق لجميع التطبيقات البحرية؛ حيث تتضمن التصوير 
املزودة  الدقة  عالية  الليلية  والرؤية  الدقة،  عايل  الحراري 

ببوابات، وكامريات نهارية عالية الدقة، والتصوير بالليزر.

Current Scientific Corporation الكنديه 
تقدم أفضل رؤية على اإلطالق لجميع التطبيقات البحرية
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كشفت الهيئة االتحادية للجامرك عن إطالق وحدة تفتيش 
مطلع  استخدامها  سيتم  التي  املتنقلة  الذكية  املسافرين 
أنواع   6 وتتضمن  الجمركية  الدولة  منافذ  يف  املقبل  الشهر 
تصميمها  تم  واحدة  مركبة  يف  الذكية  التفتيش  أجهزة  من 
توحيد  بهدف  وذلك  الهيئة  موظفي  من  إماراتية  بسواعد 
العمل الجمريك وتقديم خدمات متميزة تساهم يف استدامة 

أمن املجتمع وازدهار التجارة.
بالهيئة  الجمريك  التفتيش  إدارة  مدير  البناي  متعب  وقال 
االتحادية للجامرك بالتزامن مع مشاركة »الهيئة« يف معرض 
»يومكس« 2020« إن وحدة تفتيش املسافرين الذكية تنفذ 
العديد من املهام التفتيشية من خالل جهاز مسح األمتعة 
املواد  عن  والكشف  السينية  باألشعة  والطرود  والبضائع 
أجهزة  إىل  إضافة  املزورة  واملستندات  واملتفجرة  املخدرة 
عن  والكشف  األحشاء  مسح  وجهاز  اإلشعاعي  الفحص 
املتكاملة  التفتيش  وحدة  أن  إىل  ،مشريا  واألسلحة  املعادن 
لتلبية متطلبات  املقبل  الشهر  الخدمة مطلع  سوف تدخل 
التفتيش يف عدد من املنافذ الربية والبحرية والجوية التي 

تحتاج إىل ذلك.
وأضاف البناي أن تصميم وتنفيذ السيارة املخصصة لوحدة 
املتنقلة استغرق نحو 12 شهرا بجهود وابتكارات  التفتيش 
موظفي الهيئة.. واستعرض مكونات السيارة التفتيشية منها 
القيادة والسيطرة  الحقائب باإلضافة إىل غرفة  جهاز مسح 
تستهدف  الذكية  التفتيشية  األجهزة  من  عددا  تضم  التي 

أمن  استدامة  لضامن  والجمركية  األمنية  املنظومة  تعزيز 
الذكية يف املركبة  أنه تم توفري األنظمة  ، الفتا إىل  املجتمع 
والتي تساعد املراقبني واملفتشني الجمركيني عىل التحكم عن 
بعد يف بعض األجهزة وتوفري نظام التعرف عىل بصمة الوجه 
باملسافرين  الخاصة  البيانات  جميع  بذلك  لتكون  للمسافر 

واملستخدمني مع عملية التفتيش يف موقع واحد.

»االتحادية للجمارك« تطلق وحدة تفتيش 
المسافرين الذكية المتنقلة الشهر المقبل

أعلنت رشكة »مراكب تكنولوجيز«، الرائدة يف مجال توفري 
أنظمة القيادة الذاتية، عن مشاركتها يف فعاليات »معرض 
ومؤمتر األنظمة غري املأهولة« )يومكس( والذي يقام خالل 
الجاري يف مركز  الفرتة املمتدة بني يومي 23 - 25 فرباير 
أبوظبي الوطني للمعارض. وتعرض الرشكة، التي تتخذ من 
والحاصلة  القيادة  ذاتية  تقنياتها  لها،  مقراً  اإلمارات  دولة 
تتميز  التي  املعيارية  خواصها  وأهم  اخرتاع،  براءة  عىل 
بقدرتها عىل التكيف مع املركبات الجوية والربية والبحرية. 
مكانة  بتعزيز  القطاع  الرائد يف  »مراكب«  ويسهم حضور 

دولة اإلمارات يف طليعة الدول التي متتاز مبستويات رفيعة 
من االبتكار واإلبداع يف صناعة أنظمة القيادة الذاتية خالل 

الخمسني عاماً القادمة.
نوعها  من  األكرب  الفعالية  باعتباره  ’يومكس‘،  ويشكل 
الذاتية يف منطقة الرشق األوسط وشامل  القيادة  ألنظمة 
أفريقيا، املنصة املثىل لعرض أحدث االبتكارات التقنية يف 
وترية  ترسيع  يف  فاعل  بشكل  يسهم  حيث  القطاع،  هذا 
التعاون وإبرام الرشاكات املحلية واإلقليمية لعقود رشاكة؛ 
الوفود  بني  التواصل  سبل  تعزيز  عىل  املعرض  يعمل  كام 

العسكرية  والهيئات  والقطاعات،  والوكاالت،  الحكومية، 
واملدنية للتوعية مبنافع أنظمة القيادة الذاتية يف املجاالت 

الدفاعية، والبيئية، واملدنية واإلنسانية.
نظامها  بإمكانية  االرتقاء  تكنولوجيز«  »مراكب  وتواصل 
نطاق  توسيع  خالل  من  الذاتية  للقيادة   MAP Pro
البحرية  املراكب  إطار  خارج  الذايت  للتحكم  إمكانياتها 
الكشف  يتم  التي سوف  والجوية  الربية  املركبات  ليشمل 
عنها  خالل فعاليات »يومكس« باإلضافة اىل تسليط الضوء 
حول كيفية تحويلها من مركبات يتم تسيريها بشكل يدوي 
بطابعها  التقنية  هذه  ومتتاز  القيادة.  ذاتية  مركبات  إىل 
املعياري الذي يتيح للعمالء يف القطاعات املختلفة تعزيز 
ذاتية  أخرى  إىل  تحويلها  عرب  الحالية  مركباتهم  إمكانات 
»مراكب«  وتقوم  الجاهزة.  الحلول  بدالً من رشاء  القيادة 
اليوم بتوفري املركبات ذاتية القيادة إىل الرشكات العاملة يف 
قطاعات النفط، وأمن املوانئ، والدفاع املدين، والقطاعات 

العسكرية.
وبهذه املناسبة، قال باسل شحيرب، الرئيس التنفيذي لرشكة 
القيادة  تقنيات  استخدام  »يسهم  تكنولوجيز«:  »مراكب 
التشغيلية  العمليات  يف  نوعية  نقلة  بإحداث  الذاتية 
متسارعة.  وبوترية  القطاعات  من  الكثري  لدى  التقليدية 
عاملياً  الرائد  الحضور  تعزيز  يف  األسايس  هدفنا  ويتمثل 
إرساء  عرب  الذاتية  القيادة  أنظمة  مبجال  اإلمارات  لدولة 
رشاكات طويلة األمد مع قادة القطاع اإلقليميني والدوليني 
يف جميع نطاقات عمل املركبات الجوية والربية والبحرية«.

 مراكب تكنولوجيز تستعرض أحدث ابتكاراتها
في يومكس 2020
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وتصنيع  تصميم  يف  املتخصصة  ألفا  رشكة  تستعرض 
طائرات الهليكوبرت التكتيكية دون طيار ضمن مشاركتها 
يف معرض األنظمة غري املأهولة يومكس 2020 من خالل 
منصة فردية ) C13-03( مروحيات “ألفا 800” الجديدة 
التدريب  عمليات  يف  تستخدم  والتي  الوزن  خفيفة 

واملراقبة واالستكشاف ضمن ظروف قاسية.
ويضم النظام الجديد املتكامل للرشكة طائرتان مروحيتان 
تعمالن بالبنزين مع حموالت برصية ثنائية االستشعار، كام 
 GCase“ يشمل النظام عىل محطة تحكم أرضية واحدة
والحموالت،  طيار  بدون  الطائرات  يف  للتحكم   ”Duo

باإلضافة إىل نظام هوايئ للتحكم ولنقل البيانات.
 800 ألفا  مروحيات  تسليم  عن  أخرياً  الرشكة  وكشفت 
لالختبار  لتخضع   اإلسبانية  الدفاع  قوات  إىل  الجديدة 
أنها تتميز بقدرتها عىل العمل يف ظروف  والتقييم، علامً 
العمليات  يف  كبرية  أهمية  ذات  وتعد  كالحروب،  صعبة 
“ألفا”  رشكة  أن  ويذكر  األمن.  قوات  قبل  من  تتم  التي 
عام  منذ  لها  مقراً  اسبانيا  يف  مدريد  مدينة  من  تتخذ 
2014، وتحلق طائراتها حالياً يف كل من دول آسيا وأوروبا 
الحدود  مراقبة  يف  وتستخدم  األوسط،  الرشق  ومنطقة 

واملراقبة.

 استعراض مروحيات ALPHA 800 الجديدة 
في يومكس 2020

جي  جروب-آي  جولدن  “انرتناشونال  مجموعة  تشارك 
معرض  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  يف  االماراتية  جي« 

األنظمة غري املأهولة »يومكس 2020«.
وقال الفريق. م محمد هالل الكعبى رئيس مجلس إدارة 
هذا  يف  التواجد  عىل  تأكيداً  تأيت  املشاركة  أن  املجموعة 
الحدث الهام والكبري الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو 
نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  زايد آل  الشيخ محمد بن 
املعرض  اكتسب  حيث  املسلحة،  للقوات  االعىل  القائد 
والتقنيات  االبتكارات  أحدث  استعراض  يف  عاملية  سمعة 
يف صناعة األنظمة غري املأهولة والطائرات بدون طيار، إىل 
جانب االلتقاء بالوفود الحكومية والجهات املتخصصة يف 

هذه القطاعات واملجاالت.
االهم  يعترب  جناح  ضمن  تشارك  املجموعة  أن  وأوضح 
الوطنية والعاملية، ويتضمن مشاركة  واألبرز بني األجنحة 
عدد من رشكائها االسرتاتيجيني الستعراض أحدث الصناعات 
تقنيات  عىل  واالعتامد  املأهولة  غري  االنظمة  مجال  يف 
وتطوير  بتدريب  االهتامم  جانب  إىل  االصطناعي،  الذكاء 
ملواكبة  لتأهيلهم  الرشكة  يف  العاملني  املواطنني  قدرات 
أحدث التكنولوجيات العاملية التي تحرص املجموعة عىل 
جلبها واالستفادة منها، بخالف ما تقوم به املجموعة من 

تطوير النظمة وتكنولوجيا خاصة بها.

وكشف رئيس مجلس إدارة املجموعة أن الرشكة ستعلن 
عن عدد من الرشاكات االسرتاتيجية وإبرام اتفاقيات مع 
رشكات عاملية للتعاون معها يف مجال األنظمة غري املأهولة 
محلية،  جهات  مع  عقود  وإبرام  طيار،  بدون  والطائرات 
خالل املعرض. وأعرب عن توقعاته أن تحظى مشاركة  »  
كبري  باهتامم  جي«  جي  جروب-آي  جولدن  انرتناشونال 
بفضل  والعاملية  االقليمية  والوفود  الشخصيات  كبار  من 
ما تعتزم الرشكة الكشف عنه خالل مشاركتها يف املعرض.

تستعرض أحدث أنظمتها 
غير المأهولة

محمد هالل الكعبى: 
شراكات استراتيجية 

واتفاقيات في مجال 
األنظمة غير المأهولة
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إنرتناشيونال  مارش  لونج  أيروسبيس  “تشاينا  تشارك 
لرشكة  التابعة  الفرعية  الرشكة   -  )ALIT( املحدودة” 
–يف   )CASC( والتكنولوجيا  للعلوم  أيروسبيس  تشاينا 
رائدة  رشكة  وهي    2020 وسيمتكس  يومكس  معريض 
لتصدير  الصينية  الحكومة  من  ومخولة  للدولة  مملوكة 
املتعلقة  والتقنيات  واملنتجات  األسلحة  أنظمة  واسترياد 

بالفضاء.
العمالء بحلول  وتركز الرشكة خالل مشاركتها عىل تزويد 
كاملة  مجموعة  لديها  حيث  خصيصاً،  مصممة  منهجية 
الحرص   املثال ال  -  عىل سبيل  املنتجات، مبا يف ذلك  من 
سطح،   - سطح  )صواريخ  الصواريخ  أسلحة  أنظمة   -
وأنظمة   ، - جو(  أرض  - جو، وصواريخ  وصواريخ سطح 
إطالق صواريخ متعددة )MLRS(، وقنابل موجهة بدقة 
ومعدات   ،)UAV( طيار  بدون  جوية  ومركبات   ،)PGB(
مراقبة  وأنظمة  الشغب،  مكافحة   / اإلرهاب  مكافحة 

ومراقبة الحدود الساحلية، 
وتلتزم الرشكة بالعمل كجرس يف التعاون يف مجال صناعة 

الطريان بني الصني وبقية العامل.

»ايروسبيس لونج-مارش إنترناشونال تريد ليمتد« الصينية 
)UAV( تستعرض مركبات جوية بدون طيار

 ،GA-ASI لرشكة  التنفيذي  املدير  بلو،  ليندن  قال 
الدفاع  قوات  مع  وثيق  بشكل  تعاونت  “الرشكة  إن 
األسرتالية يف اختيار الطائرة املسرية املناسبة التي تالئم 
عىل  بقدرتها   MQ-9B الطائرة  وتتميز  احتياجاتها. 
يف  املختلفة  املهام  من  كبري  لعدد  الالزم  الدعم  تقديم 
قابليتها  إىل  باإلضافة  املناخية،  والظروف  األحوال  كافة 
للعمل بصورة توافقية مع بقية الطرازات األخرى لتلبية 
التعاون  الدفاع. وأفاد نحن نتطلع إىل  متطلبات قوات 
بصورة وثيقة مع رشكائنا الصناعيني األسرتاليني من أجل 
لقوات  األداء  الفائقة  املسرية  الطائرات  أنظمة  تأمني 
مجال  يف  جديدة  عمل  فرص  خلق  عن  فضال  الدفاع، 

التكنولوجيا املتقدمة”.
سلسلة  من  جزءاً  تعترب   MQ-9B الطائرة  أن  وأضاف 
 Predator باسم  املعروفة  املسرية  الطائرات  أنظمة 
أنظمة  أكرث  الطائرة  هذه  وتعترب  الرشكة،  تنتجها  التي 
عىل  والقدرة  بالثقة  جدارة  املسلحة  املسرية  الطائرات 
يف  والبقاء  متوسطة  ارتفاعات  عىل  الجو  يف  التحليق 
Medium-altitude, Long-en- طويلة لفرتات   للجو 

عائلة  الطائرة من  durance )MALE(، وتنحدر هذه 
ماليني   6 من  أكرث  تسجيل  يف  نجحت  التي  الطائرات 

ساعة طريان.
نظام  الستخدام  مجهزة  بأنها   MQ-9B الطائرة  وتتميز 
Detect and Avoid )DAA( sys-  االرصد والتجنب”

جهاز  من  واملكون   GA-ASI رشكة  طورته  الذي   tem
رادار جو – جو و “نظام التنبيه ضد حركة السري ونظام 
 Traffic alert and Collision االصطدام”  تجنب 
املراقبة  وجهاز   )Avoidance System )TCAS II
Automatic Dependent Surveil- اآليل اإلذاعة     

lance-Broadcast )ADS-B( وقد تم تصميم الطائرة 
MQ-9B بحيث تكون قادرة عىل األداء بغض النظر عن 
األحوال الجوية، باإلضافة إىل قدرتها عىل توفري الحامية 
ضد الربق وتحمل التلف damage tolerance، باإلضافة 

إىل نظام منع تكون الجليد.

GA-ASI تعرض الطائرة المسيرة MQ-9B  القادرة 
على توفير الحماية ضد البرق وتحمل التلف



نشرة خاصة بمناسبة معرضي »يومكس وسيمتكس« 2020

14

التي   »WB GROUP« البولندية  الرشكة  تستعرض 
ضمن  لها،  مقراً  األمرييكية  املتحدة  الواليات  من  تتخذ 
»يومكس«  معرض  من  الرابعة  الدورة  يف  مشاركتها 
و«سيمتكس« رادار »FLYEYE« األول من نوعه بالعامل، 

للتعرف عىل األجسام بدقة عالية.
ويأيت نظام الرادار ضمن جزئني، فيام ميكن استخدام يف 

الكوارث  ملسح  أو  للحامية  أو  االستخباراتية  العمليات 
الطبيعية واالستطالع عن بعد ومراقبة ساحات املعارك 

وفحص شبكات توزيع الطاقة وأنابيب وأجهزة الحفر.
رمييجيز   ،WB GROUP يف  االتصال  مدير  وأوضح 
ويلك، أن الرادار شديد الدقة، إذ ميتاز بقدرته عىل إصابة 
األهداف أو جزء منها بحرفية كبرية دون إلحاق الرضر 

املواقع  ملخرتقي  للتصدي  استخدامه  وميكن  باآلخرين، 
األمنية عن طريق الخطأ عرب إيقاف مركباتهم عىل سبيل 

املثال دون تفجريها بالكامل.
وتطرق إىل أن النظام يشمل عىل جزئني إحداهم النظام 
التشغييل وجهاز الرادار، فيام ميكن تطبيق املرشوع عىل 
األنظمة غري املأهولة، علامً أن العديد من الجهات األمنية 
والقوات املسلحة يف مختلف بلدان العامل استفادت من 
منشآتها  ولحامية  األمنية  عملياتها  ضمن  أخرياً  النظام 

وللدفاع عن أراضيها.
ونوه  مدير االتصال أن WB GROUP هي أكرب شاغل 
تقني بولندي، إذ تقدم أحدث الحلول للقوات املسلحة 
املراقبة  أنظمة  بينها  من  مجاالت،  عدة  يف  الدولية 
ساحة  وإدارة  والقيادة  االتصاالت  نظم  واالستطالع، 
تكنولوجيا  أنظمة  الحرائق،  مكافحة  أنظمة  املعركة، 
وتحديث  ودعم  خدمة  السيرباين،  واألمن  املعلومات 

املعدات العسكرية، حلول التنقل اإللكرتوين.
لألنظمة  األساسية  امليزة  أن  إىل  االتصال  مدير  وتطرق 
التي تقدمها WB GROUP طبيعة تصميمها وقابليتها 
للتطوير، مام يجعلها مناسبة إلدارة ميادين املعارك وفًقا 

لتوقعات املستخدم.
االتصال يف WB GROUP، عن سعادته  وأعرب مدير 
الزوار  تعريف  يف  يسهم  الذي  الحدث  يف  باملشاركة 
غري  واألنظمة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  بأحدث 
املأهولة، علامً أن املعرضني يشكالن فرصة للتعرف عىل 

االبتكارات اآلمنة وأحدث ما توصلت إليه الرشكات.

تصنيع  يف  املتخصصة   »CAE« الكندية  الرشكة  طورت 
تقنيات املحاكاة والنمذجة وخدمات التدريب لرشكات 
للتدريب عىل  للمحاكاة  الطريان والدفاع، نظاماً جديداً 
 THE  « ويدعى  املأهولة،  غري  الجوية  األنظمة  قيادة 

.»PREDATOR MISSION TRAINER
وتستعرض الرشكة أمام الزوار ضمن مشاركتها يف الدورة 
مجموعة  و«سيمتكس«  »يومكس«  معرض  من  الرابعة 
إعادة  ميكن  والتي  للمحاكاة  وأنظمتها  ابتكارتها  من 

البعض منها لتتوافق مع األنظمة املختلفة.
وتطوير  االسرتاتيجية  للعمليات  الرئيس  نائب  ولفت 
نظام  أن  إىل  كيمب،  روبرت   ،CAE رشكة  يف  األعامل 
أنواع  مختلف  مع  استخدامه  ميكن  الجديد  املحاكاة 
 THE« الطائرات املسرية وخاصة تلك التي تأيت من نوع

PREDATOR« التي ميكن التحكم فيها عن بعد.
وأشار كيمب إىل أن النظام يتامىش مع الطائرات املوجهة 
عن بعد، مبا يدعم العمليات العسكرية، كام يتناسب مع 
مشغيل أنظمة UAS ومشغيل أجهزة االستشعار للمهام 

املستقبلية.

CAE الكندية تطور نظامًا جديداً للمحاكاة لألنظمة 
الجوية غير المأهولة

WB GROUP  تستعرض رادار  FLYEYE شديد الدقة


