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أبوظبي أرض السالم والفرص

 برعاية محمد بن زايد..
»يومكس« 

و»سيمتكس« 2022 
ينطلقان اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، تنطلق 

اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض األنظمة غير 
المأهولة »يومكس« ومعرض المحاكاة والتدريب »سيمتكس«، 

اللذان يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك« 
بمشاركة دولية ومحلية واسعة. ) ص7-6(
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محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، انطلقت 
في أبوظبي أمس فعاليات 

الدورة الخامسة من مؤتمر 
»األنظمة غير المأهولة 2022  

المصاحب لمعرضي »يومكس« 
و»سيمتكس« 2022 تحت شعار: 
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رشكــة  نظمتــه  الــذي  املؤمتــر  واســتقطب 

»أدنيــك«   للمعــارض  الوطنيــة  أبوظبــي 

ــن  ــة م ــاع مجموع ــع وزارة الدف ــاون م بالتع

قــادة الفكــر واملســؤولني رفيعــي املســتوى 

دول  مختلــف  مــن  الباحثــني  واألكادمييــني 

ــر  ــن 2000 خب ــر م ــه أك ــارك في ــامل، وش الع

وافــرايض.  حضــوري  بشــكل  ومختــص 

 برعاية محمد بن زايد.. انطالق مؤتمر »يومكس« و»سيمتكس« 2022 

2000 خبير ومختص يناقشون 
األنظمة غير المأهولة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، انطلقت في أبوظبي أمس 
فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر »األنظمة غير 

المأهولة 2022  المصاحب لمعرضي »يومكس« 
و»سيمتكس« 2022 تحت شعار: »أنظمة ذاتية 

بال حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة«. 

ــواردي،  وافتتــح معــايل محمــد بــن أحمــد الب

جلســات  الدفــاع  لشــؤون  دولــة  وزيــر 

ســلطان  عمــر  معــايل  بحضــور  املؤمتــر، 

العلــاء وزيــر الدولــة للــذكاء االصطناعــي 

ــن  ــل ع ــات العم ــي وتطبيق ــاد الرقم واالقتص

بعــد، ومعــايل ماريــا ديــدي، وزيــرة الدفــاع يف 

ــة املالديــف، ومعــايل جــواو إرنســتو  جمهوري

االنغــويل،  الدفــاع  وزيــر  ســانتوس،  دوس 
وصاحــب الســمو امللــي الفريــق الركــن تــريك 
ــد  ــعود قائ ــز آل س ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ب
ــايل  ــة الســعودية ومع ــة امللكي ــوات الجوي الق
املهنــدس عويضــة مرشــد املــرر، رئيــس دائــرة 
ــن  ــواء الرك ــعادة الل ــي، وس ــة يف أبوظب الطاق
دكتــور مبــارك ســعيد غافــان الجابــري، رئيــس 
ومؤمتــر  ملعــريض  املنظمــة  العليــا  اللجنــة 
وحميــد   ،2022 و»ســيمتكس«  »يومكــس« 
مطــر الظاهــري، العضــو املنتــدب الرئيــس 
التنفيــذي لرشكــة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض 
ــا  ــة له ــرشكات التابع ــة ال ــك« ومجموع »أدني
وشــخصيات رفيعــة املســتوى مــن الوفــود 

الدوليــة املشــاركة يف املؤمتــر. 
ــواردي:  ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــال مع وق
ــرات  ــة، والطائ »تشــكل األنظمــة غــر املأهول
بــدون طيــار عنوانــاً بــارزاً للثــورة التكنولوجية 
الحقيقيــة غــر املســبوقة التــي تضع املســتقبل 
ــاً  ــة اإلمــارات تعتــر العب ــا، ويف دول بــني أيدين
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محمد البواردي:
األنظمة غير المأهولة عنوان الثورة 

التكنولوجية الحقيقية

عمر العلماء:
األنظمة لديها قدرة مثالية على 

العمل بشكل موحد ومتناسق

الرشــيدة  مهــاً يف تحقيــق رؤيــة قيادتنــا 
ــز عــى  ــادئ الخمســني، بالركي ــة يف مب املتمثل
ــامل،  ــط يف الع ــل واألنش ــاد األفض ــاء االقتص بن
وترســيخ الســمعة العامليــة لدولــة اإلمــارات«.
ــر  ــذا املؤمت ــم ه ــأيت تنظي ــه: »ي ــع معالي وتاب
ــات  ــن التحدي ــم م ــوم بالرغ ــراتيجي الي االس
العامليــة والظــروف االســتثنائية التــي نشــهدها 
عــى مســتوى املنطقــة ليســلط الضــوء عــى 
بهــا  تتمتــع  التــي  واملمكنــات  القــدرات 
دولــة اإلمــارات، يــرز دورهــا املحــوري يف 
وكذلــك  املنطقــة،  واســتقرار  أمــن  تعزيــز 
جهودهــا للمــي قدمــاً يف تعزيــز منظومتهــا 
ــردع،  ــوة ال ــر ق ــة لتطوي ــة املتقدم التكنولوجي
يف  يســهم  ودفاعــي  أمنــي  قطــاع  وبنــاء 

تحقيــق الطأمنينــة والســلم«. 
وأضــاف معاليــه: »تكمــن أهميــة هــذا املؤمتر 
للخــرات  جامعــة  علميــة  منصــة  بكونــه 
والكفــاءات تدعــم مهمتنــا لتطويــر القــدرات 
الوطنيــة، ورســالة مــن دولــة االمــارات إىل 
العــامل أجمــع بأنهــا قــادرة عــى مجابهــة 
إىل  والوصــول  اختالفهــا،  عــى  التحديــات 
تحقيــق تطلعــات قيادتهــا وطموحــات شــعبها 
ــة  ــى قامئ ــة ع ــة متقدم ــول إىل مكان يف الوص
أفضــل دول العــامل يف جميــع املجــاالت، وبأنهــا 
حريصــة عــى تطويــر قدراتهــا إلنتــاج األنظمة 
غــر املأهولــة والطائــرات بــدون طيــار بغــرض 
دعــم  وكذلــك  الدفاعيــة،  قدراتهــا  تعزيــز 

ــن«.  ــا الوط اقتصاده

وقــال معاليــه: »يكمــن جانــب كبــر مــن 
طيــار  بــدون  الطائــرات  أن  يف  الخطــورة 
أصبحــت ســالحاً تفضلــه الجاعــات املســلحة 
ــا  ــة انتاجه ــاض تكلف ــراً النخف ــة نظ واإلرهابي
الحصــول  وســهولة  وفعاليتهــا  وكفاءتهــا 
أنظمــة  وجــدت  مــا  إذا  خصوصــاً  عليهــا، 
ــرات  ــوم الطائ ــن أن تق ــا. إذ ميك ودول ترعاه
ــا  ــي تقــوم به ــار ببعــض األدوار الت ــدون طي ب
الطائــرات املقاتلــة التقليديــة، مثــل مهــام 
الجويــة،  والهجــات  واالســتطالع  املراقبــة، 
ولهــذا بــدأت اســتخداماتها تؤثــر يف مفاهيــم 
وعقيــدة العمليــات الجويــة والدفــاع الجوي«. 

وتابــع معاليــه: »رغــم مــا متثلــه األنظمــة غــر 
ــي إال  ــي وتكنولوج ــدم علم ــن تق ــة م املأهول
ــر  ــات غ ــر وتحدي ــى مخاط ــوي ع ــا تنط أنه
ــا  ــف جهودن ــا ان نكث ــك علين ــبوقة، ولذل مس
عــى مســتوى دويل وعاملــي مــن أجــل حايــة 
ــن  ــالم واألم ــق الس ــة وتحقي ــة الدولي الرشعي
ــا لالســتمرار يف  ــك العمــل مع ــني، وكذل الدولي
ــة  ــا القادم ــار ألجيالن ــدم واالزده ــرة التق مس
عــر االرتقــاء بقدراتنــا اإلبداعيــة ملجابهــة 
التحديــات، وتطويــر تعامــل االنســان مــع 
اآلالت الذكيــة بثقــة ووعــي، وذلــك إىل جانــب 
ــر  ــر غ ــة يف الع ــرارات الصحيح ــاذ الق اتخ

ــول«.  املأه
وتنــاول املؤمتــر الــذي تضمــن 4 جلســات 
رفيــع  متحدثــاً   22 فيهــا  وشــارك  نقاشــية 
املســتوى مــن عــدة دول مــن مختلــف أنحــاء 
العــامل، مبــن فيهــم وزراء، وقــادة، ومبتكــرون 
عامليــون، العديــد مــن املوضوعــات والقضايــا 
ــة،  ــر املأهول ــة غ ــاع األنظم ــة بقط ذات الصل
ــية،  ــاور رئيس ــى 4 مح ــات ع ــزت الجلس ورك
مبــا فيهــا فهــم املشــهد املتغــر يف قطــاع 
الثقــة  وتعزيــز  املأهولــة،  غــر  األنظمــة 
والتفاهــم بــني اإلنســان واآللــة واتخــاذ القــرار 
ــت  ــة، وتطرق ــر املأهول ــة غ ــر األنظم يف ع
لتحســني االبتــكار، والتغلــب عــى التحديــات 
التقنيــات  تطبيــق  لعمليــات  املصاحبــة 
ــورة  ــة والث ــر املأهول ــة غ ــا، واألنظم وتكامله
الصناعيــة الرابعــة: كيــف تعمــل التكنولوجيــا 

األربــع  الجلســات  يف  املؤمتــر  ناقــش 
األنظمــة  قطــاع  يف  املتغــر  املشــهد 
غــر املأهولــة، وكذلــك تعزيــز الثقــة 
واآللــة  اإلنســان  بــني  والتفاهــم 
ــر  ــة غ ــر األنظم ــرار يف ع ــاذ الق واتخ
ــات إىل  ــت الجلس ــا تطرق ــة، ك املأهول
أهميــة تحســني االبتــكار والتغلــب عــى 
التحديــات املصاحبــة لعمليــات تطبيــق 
غــر  واألنظمــة  وتكاملهــا،  التقنيــات 
املأهولــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة.

4 جلسات
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عــى تشــكيل القــدرات املســتقبلية. 
إىل ذلــك، قــال معــايل عمــر ســلطان العلــاء 
ــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد  ــة لل ــر الدول وزي
الرقمــي وتطبيقــات العمــل عــن بعــد: »نــدرك 
اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى أهميــة 
ــذه  ــتخدام ه ــان اس ــر ض ــا ع ــة دولن حاي
التقنيــات يف خدمــة، وحايــة مجتمعاتنــا، 
وكــا هــو الحــال لجميــع التقنيــات التــي 
متامــاً  نتفهــم  التاريــخ  مــر  عــى  ظهــرت 
بأنهــا ليســت مثاليــة. ولكــن عنــد النظــر 
إىل األنظمــة غــر املأهولــة، فهنــاك الكثــر 
مــن األســباب التــي قــد يبنــي عليهــا القــادة 
اســتخدامها  يف  توجهاتهــم  القــرار  وصنــاع 
والعمــل عــى تطويــر نــرش تقنياتهــا املتنوعــة، 
فهــي تســاهم يف خلــق فــرص كثــرة لحايــة 

املدنيــني يف الحــروب واملعــارك«.
وتابــع معاليــه: »هــذه األنظمــة لديهــا قــدرة 
مثاليــة عــى العمــل بشــكل موحــد ومتناســق 
ــام بهــا،  بطــرق قــد ال يســتطيع االنســان القي
ــا نفــس مشــاعرنا،  ــس لديه ــات لي فالخوارزمي
وخوفنــا، وال يصيبهــا التعــب فهــي تعمــل 
عــى مــدار الســاعة طــوال العــام وتنفــذ 
األوامــر الــواردة اليهــا، وتتفــوق عــى األنظمــة 
ــذكاء  ــات ال ــا مــع تقني ــد دمجه ــة عن التقليدي

االصطناعــي، وهــذه املزايــا مجتمعــة تجعلنــا 
أكــر قــدرة عــى تحقيــق األهــداف، واعتــاد 
ــة  ــا لحاي ــزز جهودن ــي تع االســراتيجيات الت
ــن الهجــات وخــالل الحــروب  ــا م مجتمعاتن

ــارك«.  واملع
وقــال العلــاء: »رغــم إيجابيــات األنظمــة، إال 
أنــه يرتــب عليهــا يف املقابــل أيضــاً تحديــات 
عــدة قــد تخلــق نوعــاً مــن التطــرف، كونهــا 
تحفــز عــى التصعيــد أثنــاء املعــارك، خصوصــاً 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــات ال ــا بتقني ــد دمجه عن
ــة يف املــي بقــوة نحــو  وهــو مــا يخلــق رغب
ــني  ــاالت بع ــع االحت ــذ جمي ــام دون أخ االم

ــار«.  االعتب
 مــن جهتــه، قــال حميــد مطــر الظاهــري 
ــة  ــذي لرشك ــس التنفي ــدب والرئي العضــو املنت
»أدنيــك«  للمعــارض  الوطنيــة  أبوظبــي 
ــهدنا  ــا: »ش ــة له ــرشكات التابع ــة ال ومجموع
انطــالق فعاليــات املؤمتــر الــذي تنظمــه /
يف  الدفــاع  وزارة  مــع  وبالتعــاون  أدنيــك/ 
ــراء  ــن الخ ــة م ــور نخب ــارات، حض ــة اإلم دول
والباحثــني األكادمييــني وقــادة الفكــر العامليــني 
ــة  ــاع األنظم ــر، يف قط ــات النظ ــادل وجه لتب

ــة.«  ــر املأهول غ

الدكتــور  الركــن  اللــواء  ســعادة  قــال 
مهنــدس مبــارك ســعيد غافــان الجابــري، 
املســاعد لإلســناد والصناعــات  الوكيــل 
رئيــس  الدفــاع،  يف  وزارة  الدفاعيــة 
اللجنــة العليــا املنظمــة ملعــريض يومكــس 
املصاحــب  واملؤمتــر   2022 وســيمتكس 
ــة  لهــا: »أصبحــت األنظمــة غــر املأهول
ــة، إذ  ــا اليومي ــن حياتن ــياً م ــزءاً أساس ج
نعتمــد عليهــا بشــكٍل مســتمر يف العديــد 
مــن املجــاالت الحيويــة التــي نجحــت 
يف أن تحــل محــل اإلنســان، وبخاصــة 
ــد تتســم  ــي ق ــام الت ــك امله ــة تل يف تغطي
بقــدر عــاٍل مــن الخطــورة والتعقيــد. 
وهــذه األنظمــة باتــت تتمتــع بفضــاءات 
واســعة جــداً مــن التقنيــات واالبتــكارات 
التــي تشــهد بطبيعتهــا وعــى الــدوام 
تطــوراً ومنــواً مســتمرين، ونحــن عــى 
الرغــم مــن هــذا التقــدم يف هــذا املجــال 
إال أننــا مازلنــا يف بدايــة الطريــق ملــا 
ــتوى  ــث مس ــن حي ــتقبالً م ــه مس نتوقع
ــا«.  ــاد عــى هــذه األنظمــة وتبنيه االعت

فضاءات واسعة
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ــر  ــاركتهم يف مؤمت ــن مش ــؤولون ضم ــد مس أك
الحــدث  أن   »2022 وســيمتكس  »يومكــس 
يعــد مبثابــة بوصلــة الستكشــاف مســتقبل 
األنظمــة غــر املأهولــة وأحــدث مــا توصلــت 
ــامل. ــي يف الع ــذكاء االصطناع ــة ال ــه أنظم إلي

املتحــدث  رصح  املؤمتــر،  هامــش  وعــى 
ــيمتكس«  ــس« و»س ــريض »يومك ــمي ملع الرس
2022، املقــدم ركــن طيــار ســامل البلــويش: »إن 
اإلمــارات تســتهدف مــن خــال الحــدث نقــل 
وتوطــن الخــرات واالبتــكارات الحديثــة لتلبي 
متطلبــات العــر، وخاصــة وان املؤمتــر يعنــى 
ــب  ــة التدري ــة وأنظم ــر املأهول ــة غ باألنظم

ــة«. واملحاكم
وتابــع: »إن املؤمتــر يســتضيف مــا يزيــد عــن 
2000 مشــارك مــن الخــراء واملختصــن وصنــاع 
ــة  ــن أجــل مواجه ــادل الخــرات م ــرار، لتب الق
ــة،  التحديــات املتعلقــة باألنظمــة غــر املأهول
ــايش  ــي تت ــول الت ــن أفضــل الحل وللبحــث ع

مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة«.

أبعاد جديدة
وقــال املديــر التنفيــذي لرشكــة بيانــات التابعة 
الــدورة  »إن  الحوســني:  حســن   ،G42 لـــ 
ــدة،  ــاد جدي ــل أبع ــر تحم ــن املؤمت ــة م الحالي
ومنهــا تســليط الضــوء عــى آخــر مــا توصلــت 
إليــه صناعــات األنظمــة غــر املأهولــة، فضــًا 
عــن إثــراء القــدرات واالمكانيــات البرشيــة 
ــذكاء االصطناعــي  ــات ال ــم عــى تقني واطاعه
االســتخدامات  ذات  املتطــورة  واألنظمــة 

املتعــددة«. 

يعــد معرضــا »يومكــس وســيمتكس« مــن 
مــن  عامليــاً  املتخصصــة  املعــارض  أكــر 
ــذة  ــكالن ناف ــور، ويش ــو والتط ــث النم حي
الصناعــات  خاللهــا  مــن  تطــل  مهمــة 
عــى  اإلماراتيــة  والعســكرية  الدفاعيــة 
العــامل، لتــرد قصــة ازدهارهــا، وتطورهــا 
املســتدام الــذي يواكــب الصناعــة العامليــة 

العســكري. ومســتجداتها يف املجــال 
يــأيت تنظيــم هذيــن املعرصــن مــن منطلــق 
االمــارات  بدولــة  الدفــاع  وزارة  حــرص 
عــى تعزيــز وتطويــر قدراتهــا، مــن خــالل 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــدث م ــى أح ــا ع اطالعه
التقنيــات واالبتــكارات العامليــة يف مجــاالت 
ــاكاة  ــة املح ــة وأنظم ــر املأهول ــة غ األنظم
والتدريــب، واســتخدامها مبــا يتناســب مــع 
واالســراتيجية  التســليحية  االحتياجــات 
تســليحاً  األمثــل  بالشــكل  وتوظيفهــا 
التطــورات  ملواكبــة  وكذلــك  وتدريبــاً، 
واملســتجدات التــي شــهدها قطــاع األنظمة 
غــر املأهولــة واملحــاكاة والتدريــب خــالل 
ــا  ــث حقق ــة، حي ــة املاضي ــنوات القليل الس
إىل  إضافــة  متســارعة،  منــو  معــدالت 
الطفــرة الكبــرة التقنيــات والتكنولوجيــا 

املســتخدمة يف هــذا القطــاع الحيــوي.
املعرضــن  يف  الكبــرة  املشــاركة  تعكــس 
إليهــا  وصــل  التــي  املتميــزة  املكانــة 
ــاً،  ــاً ودولي ــيمتكس« إقليمي ــس وس »يومك
جوانــب  عــى  تنظيمهــا  ينطــوي  كــا 
األهميــة  إلظهــار  مختلفــة،  تنمويــة 
املتزايــدة لقطاعــي األنظمــة غــر املأهولــة 
ــم  ــز مفاهي ــب يف تعزي ــاكاة والتدري واملح

الدوليــن. والســلم  األمــن 

نافذة مهمة
المؤتمر بوصلة المستقبل 

مسؤولون لـ »درع الوطن«: 

مــن  النقبــي  هاشــم  خالــد  الرائــد  رصح 
القــوات الجويــة بالدفــاع الجــوي: »إن املؤمتــر 
والخــرات  التجــارب  مــن  بالكثــر  يزخــر 
ــامل  ــاع الع ــهم يف إط ــة، ويس ــة والفني املعرفي
يف  واملتطــورة  الحديثــة  التكنولوجيــا  عــى 
ــن  ــي ميك ــة، والت ــر املأهول ــة غ ــاع األنظم قط
االســتفادة منهــا يف املنظومــات العســكرية 
مــن  يعــزز  مبــا  واالجتاعيــة  واالقتصاديــة 

املجتمعــات«. تفــدم 
وأضــاف: »إن املؤمتــر يحظــى مبشــاركة كوكبــة 
الدفــاع وممثــي دول  أبــرز مســؤويل  مــن 
العــامل، ويعتــر فرصــة بالغــة األهميــة للتعــرف 
عــى آخــر مــا وصلــت إليــه التكنولوجيــا 
ــر  ــلحة غ ــات األس ــال الصناع ــة يف مج الحديث
املأهولــة والتــي يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد، 
ــكار يف  ــع االبت ــة تطوي ــر كيفي ــش املؤمت ويناق

ــة«. ــكرية الحديث ــات العس الصناع

أهمية حيوية
وتطــرق الخبــر الفرنــي يف األنظمــة البحريــة، 
ــر، أن  ــاركته يف املؤمت ــن مش ــز ضم ــم وليام تي
املؤمتــر يحظــى بأهميــة حيويــة واســراتيجية، 
وخاصــة يف ظــل انعقــاده رغــم جائحــة كوفيــد 

 .19 –
وأكــد أن املؤمتــر يواصــل تعزيــز تواجــده كأحد 
أبــرز املؤمتــرات النقاشــية عــى مســتوى العــامل 
ــا  ــورا هائ ــرة وتط ــرة كب ــهد طف ــد أن ش بع
ســواء عــى صعيــد حجــم مشــاركة الــدول 
ــزوار  ــل ال ــر مــن قب ــال الكب ــة أو االقب املختلف

ــا. ــوع مــن التكنولوجي ــذا الن واملهتمــن به

بقلم / يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
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 ويــأيت الحــدث الــذي يتــم تنظيمــه مــن 
ــاع  ــع وزارة الدف ــاون م ــك«، بالتع ــل »أدني قب
العديــد مــن  بنســخة اســتثنائية مبشــاركة 
والعامليــة  واإلقليميــة  املحليــة  املؤسســات 
املتخصصــة، لتســليط الضــوء عــى أحــدث 

 برعاية محمد بن زايد..

»يومكس« 
و»سيمتكس« 2022 

ينطلقان اليوم
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض 

األنظمة غير المأهولة »يومكس« ومعرض المحاكاة 
والتدريب »سيمتكس«، اللذان يقامان في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض »أدنيك« بمشاركة دولية ومحلية 
واسعة. 

25 % نسبة نمو 
مساحات العروض 

مقارنة مع الدورة 
السابقة 

االبتــكارات والتقنيــات يف صناعــة األنظمــة 
غــر املأهولــة واملحــاكاة والتدريــب، باإلضافــة 
إىل تقنيــات الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات، 
وفــوداً  يتضمــن  عاملــي  جمهــور  بحضــور 
حكوميــة ومجموعــة مــن الــوكاالت والجهــات 
هــذه  يف  املتخصصــة  املدنيــة  والهيئــات 

القطاعــات الحيويــة.
 ومــن املتوقــع أن يشــهد املعرضــان مشــاركة 
واســعة مــن الجهــات العارضــة والــزوار يف 
ــتضافتها  ــب اس ــام، إىل جان ــذا الع ــخة ه نس
ملجموعــة مميــزة مــن الفعاليــات املتخصصــة 

ــام عــى هامشــها.  ــي تق الت
ــام يف  ــة تق ــروض حي ــات ع ــن الفعالي وتتضم
ــد منصــة  ــي تع ــالل ســويحان، والت ــة ت منطق
نوعيــة الســتعراض األنظمــة الجويــة واألرضيــة 
ــذكاء  ــات ال ــن تقني ــا م ــة وغره ــر املأهول غ

االصطناعــي والروبوتــات املشــاركة يف املعرض.
منصــة  العــام  هــذا  نســخة  وتســتضيف 
ــيتم  ــي س ــئة، الت ــرشكات الناش ــس« لل »يومك
إطالقهــا للمــرة األوىل يف تاريــخ املعرضــني، 
الــذي  الحديثــة«  التكنولوجيــا  و»مســار 
يتضمــن مســاراً يهــدف إىل أخــذ الــزّوار يف 
رحلــة تســلط الضــوء عــى أحــدث التقنيــات 
الجديــدة واملتقدمــة التــي يقدمهــا املعرضــان، 
ــب  ــر املصاح ــس«، واملؤمت ــات »يومك ومحادث
الركــن  اللــواء  ســعادة  وقــال  للمعرضــني. 
دكتــور مبــارك ســعيد غافــان الجابــري رئيــس 
ومؤمتــر  ملعــريض  املنظمــة  العليــا  اللجنــة 
»يومكــس« و»ســيمتكس« 2022: »إن هــذا 
الحــدث االســراتيجي املتخصــص يف األنظمــة 
غــر املأهولــة ونظــم التدريــب واملحــاكاة 
يعتــر الوحيــد مــن نوعــه عــى مســتوى 
املنطقــة ملــا يلعبــه مــن دور محــوري يف دعــم 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  جهــود 
ــة عــر توظيــف  نحــو ترســيخ ريادتهــا العاملي
ــز االقتصــاد  ــي تســهم يف تعزي ــكارات الت االبت

واالســتقرار واالمــن الوطنــي واإلقليمــي«.
ــري،  ــر الظاه ــد مط ــال حمي ــه، ق ــن جانب  م
ــة  ــذي لرشك ــس التنفي ــدب والرئي العضــو املنت
»أدنيــك«  للمعــارض  الوطنيــة  أبوظبــي 
لهــا: »تعــد  التابعــة  الــرشكات  ومجموعــة 
اســتثنائية  للمعرضــني  الحاليــة  الــدورة 
مســتمر  منــو  يف  وهــي  املقاييــس،  بكافــة 
ــث  ــام 2015، حي ــا األوىل يف ع ــذ انطالقته من
للعــروض  املخصصــة  املســاحة  ارتفعــت 
ــابقة  ــدورة الس ــع ال ــة م ــبة 25 % مقارن بنس
يف عــام 2020، كــا يشــارك يف املعرضــني 134 
رشكــة عارضــة مــن 26 دولــة، 7 دول منهــا 
ــد  ــة إىل 150 وف ــرة األوىل باإلضاف تشــارك للم

رســمي مــن جميــع أنحــاء العــامل«. 
مشــاركة  نســبة  بــأن  الظاهــري  وأوضــح 
ــي  ــة الت ــدورة الحالي ــة يف ال ــرشكات الوطني ال
بلغــت 29 % مــن مجمــل الــرشكات العارضــة، 
ــي  ــرشكات العارضــة الت ــا بلغــت نســبة ال ك
مجمــل  مــن   %  36 األوىل  للمــرة  تشــارك 
ــة  ــدد األنظم ــف ع ــني تضاع ــني، يف ح العارض
الحيــة  العــروض  فعاليــات  يف  املشــاركة 
ــدة  ــد الوحي ــي تع ــة للمعرضــني، والت املصاحب
ــا يف 22  ــرر إقامته ــامل واملق ــا يف الع ــن نوعه م

فرايــر يف منطقــة تــالل ســويحان. 
وتشــهد الــدورة الحاليــة للمعرضــني مشــاركة 
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7 دول جديــدة، تشــارك للمــرة األوىل، والتــي 
تشــمل مملكــة البحريــن، وإرسائيــل، ورصبيــا، 
إىل  وتركيــا  ومالطــا،  وبلغاريــا،  والنمســا، 
ــن  ــني جديدي ــني دولي ــاركة جناح ــب مش جان
ــراين.  ــاح األوك ــي والجن ــاح اإلرسائي ــا الجن ه
ــى  ــام ع ــي تق ــة الت ــروض الحي ــر، أن الع يذك
مــن  الوحيــدة  تعــد  املعرضــني،  هامــش 
ــا يف العــامل وتضــم أكــر مــن 15 عرضــاً  نوعه
ــاً، والتــي تــأيت هــذا العــام بحلــة جديــدة  حي
تتضمــن سلســلة مــن الســيناريوهات املنســقة 
ــر  ــة غ ــة والري ــة الجوي ــي تشــمل األنظم الت
االصطناعــي  الــذكاء  وتقنيــات  مأهولــة، 
والروبوتــات للمــرة األوىل يف تاريــخ العــروض 
الحيــة الخاصــة مبعــريض يومكس وســيمتكس. 
مــن جانبــه، قــال منصــور املــال، الرئيــس 
ملجموعــة  املنتــدب  والعضــو  التنفيــذي 
للحــدث:  االســراتيجي  الرشيــك  »إيــدج«، 
»نخفــر بدعــم معــريض يومكــس وســيمتكس 
اللــذان يقامــان يف مركــز أبوظبــي الوطنــي 
التــي  للمعــارض، حيــث نواصــل رشاكاتنــا 
ــة  ــات األنظم ــتمراً يف قطاع ــواً مس ــهد من تش
غــر املأهولــة والــذكاء االصطناعــي، حيــث 
ــًا  ــات املســتقبلية مجــااًل مه أصبحــت التقني
لالســتثار يف عــر االقتصــاد الرقمــي، وهــو 
األمــر الــذي مــن شــأنه إحــداث فرقًــا يف 
ــدول  مســرة التقــدم واالزدهــار املســتقبلية ل

العــامل، إذ يوفــر معرضــا يومكــس وســيمتكس 
املنصــة األمثــل لذلــك«.

أبوظبــي  رشكــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
الوطنيــة للمعــارض »أدنيــك« تنظــم معــريض 
»يومكــس« و»ســيمتكس« 2022 بدعــم مــن 
االســراتيجي  الرشيــك  »إيــدج«،  مجموعــة 
الرشيــك  الوطــن«  و»درع  للمعرضــني، 
ــن رشكــة  ــني، وبتنظيــم م ــي للفعاليت اإلعالم
»أدنيــك«  لـــ  التابعــة  للفعاليــات،  كابيتــال 
وبالتعــاون مــع وزارة الدفاع يف دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، إىل جانــب مجلــس التــوازن 
الرئيــي  الرشيــك  »تــوازن«،  االقتصــادي 

للمؤمتــر املصاحــب للمعرضــني. 
وعــى صعيــد متصــل تضــع »أدنيــك« صحــة 
رأس  عــى  والــزوار  املشــاركني  وســالمة 
أولوياتهــا، إذ تواصــل فــرق »أدنيــك« العمــل 
ــة  ــة والرقابي ــات الصحي ــع الهيئ ــرب م ــن ق ع
يف الدولــة لتطبيــق مجموعــة واســعة مــن 
خــالل  االحرازيــة  واإلجــراءات  التدابــر 
ــد  ــا. ويع ــب له ــر واملصاح ــني واملؤمت املعرض
ــة  ــع نخب ــراتيجية تجم ــة اس ــان منص املعرض
املســؤولني  وكبــار  القــرار  وصنــاع  الخــراء 
الــرشكات  كــرى  جانــب  إىل  واألكادمييــني، 
ــة والــرشكاء اإلقليميــني والعامليــني مــن  الدولي
القطاعــني العــام والخــاص، لبحــث واســتعراض 
ــة. ــات العاملي ــه التقني ــت إلي ــا توصل ــر م آخ

قالوا..

أكــد مديــر األمــن الســيراين لحكومــة دولة 
ــي، لـــ  ــد الكويت ــور محم ــارات، الدكت اإلم
»درع الوطــن« عــى هامــش مشــاركته يف 
ــام 2022،  مؤمتــر يومكــس وســيمتكس لع
ــة  ــى األنظم ــوء ع ــلط الض ــر يس أن املؤمت
غــر املأهولــة والتقنيــات الذكيــة الجديــدة 
املســتخدمة يف العديــد مــن القطاعــات 
ــة  ــابها أهمي ــع اكتس ــة م ــة، وخاص الحيوي

ــة.  بالغــة عــى مــدار الفــرة املاضي
بأهميــة  يحظــى  املؤمتــر  »إن  وتابــع: 
املحــي  املســتوى  عــى  اســراتيجية 
ــة  ــى املكان ــوء ع ــلط الض ــي، ويس والعامل
الدوليــة التــي تتبوأهــا دولــة االمــارات 
نتيجــة لجهودهــا يف تطويــر القطاعــات 
كافــة واالســتمرار نحــو التحــول الرقمــي«.

ــرة  ــة كث ــال: »إن األنظمــة غــر املأهول وق
الكثــر  تصميــم  يف  وتدخــل  ومتعــددة 
ــط  ــت فق ــية ليس ــات الرئيس ــن املنظوم م
ــات  ــا املنظوم ــكرية وإمن ــات العس يف الجه
املدنيــة، والتــي نراهــا اليــوم يف القطاعــات 

ــا«. ــل وغره ــة بالنق املرتبط
املأهولــة  وتطــرق إىل أن األنظمــة غــر 
ــا ال  ــات لكنه ــن اإليجابي ــد م ــك العدي متتل
تخلــوا مــن الســلبيات، فيــا يتطلــب منــا 
ــا،  ــوف عليه ــا للوق ــف جميًع ــر التكات األم
ــى  ــوء ع ــلط الض ــر يس ــة وان املؤمت خاص
ــادة  ــال وزي ــكار باملج ــز االبت ــة تعزي كيفي

ــة. ــان واالل ــني االنس ــاون ب التع
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»يومكس«
و »سيمتكس«..

تعد الدورة الحالية لفعاليات الدورة الخامسة من معرض األنظمة غير المأهولة »يومكس« 
ومعرض المحاكاة والتدريب »سيمتكس«، استثنائية بالمقاييس كافة، وهي في نمو 

مستمر منذ انطالقتها األولى في عام 2015، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض 
بنسبة %25 مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2020، كما يشارك في المعرضين 134 

شركة عارضة من 26 دولة، 7 دول منها تشارك للمرة األولى باإلضافة إلى 150 وفد رسمي 
من جميع أنحاء العالم 

ألف
متر مربع

مساحة المعرضين

%25
%36 % 29

15

134

% 25

نسبة ارتفاع المساحة 
المخصصة للعروض

نسبة الشركات 
المشاركة للمرة األولى نسبة مشاركة الشركات 

الوطنية

شركة ناشئة تشارك
في منصة »يومكس«

يجمع المعرضان 
نخبة من الخبراء 

وصناع القرار 
وكبار المسؤولين 

واألكاديميين

جمهور عالمي ووفود 
حكومية ووكاالت 
وجهات وهيئات 
مدنية متخصصة

مشاركة واسعة من 
الجهات العارضة 

والزوار

عرض أحدث 
االبتكارات والتقنيات 
في صناعات األنظمة 

غير المأهولة 
والمحاكاة والتدريب

استضافة منصة 
»يومكس« للشركات 

الناشئة

عرض أحدث تقنيات 
الذكاء االصطناعي 

والروبوتات

مجموعة مميزة 
من الفعاليات 

المتخصصة

منصة نوعية 
الستعراض األنظمة 
الجوية واألرضية غير 

المأهولة

»مسار التكنولوجيا 
الحديثة« يأخذ الزّوار 

في رحلة للتعرف على 
التقنيات الجديدة في 

المعرضين

شركة عارضة

نسبة نمو مساحات 
العروض

نسخة استثنائية 
بمشاركة مؤسسات 

محلية وإقليمية 
وعالمية متخصصة
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7

استثناء بكل المقاييس

دولة
منها تشارك للمرة 

األولى

150

المعرضان 
بالتعاون بين 
وزارة الدفاع  

و»أدنيك«

الشريك اإلعالمي 
الرسمي

الشريك الرسمي للمؤتمر 
المصاحب للمعرضين

وفد رسمي من 
جميع أنحاء العالم

15

22
عرضًا حيًا في 
تالل سويحان

تقنية وابتكار 
جديد تطلق 
بالمعرضين

الشريك االستراتيجي
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رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين والمؤتمر المصاحب لـ »درع الوطن«:

»يومكس« و»سيمتكس«
يعززان مكانة اإلمارات عالميًا

أكد سعادة اللواء الركن دكتور مبارك سعيد غافان 
الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي 

»يومكس« و»سيمتكس« 2022 والمؤتمر المصاحب 
لهما، أن المعرضين يدعمان تنافسية االقتصاد الوطني 

من خالل المجموعة المتنوعة من األنظمة والمنتجات 
المبتكرة التي تخدم جميع القطاعات المدنية واألمنية 

على حد سواء، وهو األمر الذي يبرز أهمية دور التقنيات 
واألنظمة غير المأهولة في دعم النمو االقتصادي 

وتوفير فرص العمل ضمن عدد من القطاعات في دولة 
اإلمارات، ودعم جهود االرتقاء بتقنيات المستقبل، 

والتي ستنعكس إيجابًا على قطاعات االقتصاد والتعليم 
والبنى التحتية والصحة في دولة اإلمارات، بما يؤدي 

إلى إرساء األسس لبناء دولة المستقبل المزدهرة، ودعم 
الرؤية الرامية لتعزيز مكانة دولة اإلمارات في مصاف 

أرقى دول العالم بحلول العام 2071«.

وقــال ســعادته يف حــوار مــع مجلــة درع 
االســراتيجي  الحــدث  هــذا  »إن  الوطــن: 
الــذي يقــام تحــت الرعايــة الكرميــة لصاحــب 
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب الســمو الشــيخ محم
األعــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي،  ويل عهــد 
ــه يف  ــن نوع ــو األول م ــلحة، ه ــوات املس للق
املنطقــة، وتكمــن أهميتــه بكونــه يتــاىش مع 
ــف  ــة إىل توظي ــارات الرامي ــة االم ــة دول رؤي
التقنيــات املتطــورة، واالبتــكارات املتنوعــة 

القائــم  االقتصــاد  بنــاء  يف  تســهم  والتــي 
ــة، وجهودهــا  ــوم املتقدم ــة والعل عــى املعرف
لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة واالســتقرار واألمــن 

الوطنــي واإلقليمــي«.
وأضــاف ســعادته: »يــأيت انعقــاد الحــدث 
ــة  ــروف عاملي ــة وظ ــات إقليمي ــل تحدي يف ظ
اســتثنائية ليســلط الضــوء عــى اإلمكانــات 

دعم النمو 
االقتصادي وتوفير 

فرص العمل ضمن 
عدد من القطاعات
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أوضــح ســعادة اللــواء الركــن دكتــور مبارك 
، بــأن املؤمتــر  ســعيد غافــان الجابــري 
ــيمتكس  ــس وس ــريض يومك ــب ملع املصاح
جمعــت  مثاليــة  منصــة  شــكل   ،2022
واألكادمييــني  والباحثــني  الخــراء  بــني 
ــات  ــادل وجه ــني لتب ــر العاملي ــادة الفك وق
الحلــول  استكشــاف  ســبيل  يف  النظــر 
والناشــئة يف ضــوء  الراهنــة  للتحديــات 
ــة الرابعــة، وســلط الضــوء  الثــورة الصناعي
عــى أحــدث التطــورات العلميــة والتقنيــة 
ــاركة  ــن مش ــالً ع ــاالت، فض ــذه املج يف ه
هــذه  يف  املتبعــة  املارســات  أفضــل 
القطاعــات الدامئــة التطــور، والوقــوف عى 
آخــر التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة يف 
هــذا املجــال، مــا يســهم يف تعزيــز مكانــة 
ــزة  ــة متمي ــة عاملي ــارات كوجه ــة اإلم دول
الســتضافة املؤمتــرات املتخصصــة باألنظمــة 

ــة. ــر املأهول غ

منصة أعمال مثالية 
للشركات لعرض 

باقة من أحدث 
منتجاتها

تعزيز مكانة دولة 
اإلمارات كوجهة 

عالمية متميزة 
الستضافة 
المؤتمرات 

املتميــزة والبنيــة التحتيــة املتطــورة التــي 
تجعــل  والتــي  اإلمــارات،  دولــة  متتلكهــا 
ــا أفضــل الوجهــات عــى مســتوى العــامل  منه
لتنظيــم حــدث اســراتيجي عــى هــذا القــدر 
ــة  ــا املتقدم ــاع التكنولوجي ــة لقط ــن األهمي م

الدفاعيــة«. والصناعــات 

نموًا ملحوظًا
ــة  ــات األنظم ــهد قطاع ــعادته: »تش ــال س وق
غــر املأهولــة وقطاعــات املحــاكاة والتدريــب 
يف الدولــة منــواً ملحوظــاً يف حجــم اســتثاراتها 
مــا يجعــل مــن معــريض يومكــس وســيمتكس 
ــة  ــرشكات املتخصص ــة لل ــال مثالي ــة أع منص
يف هــذه القطاعــات لعــرض باقــة مــن أحــدث 
ــاكاة  ــات املح ــب متطلب ــي تواك ــا الت منتجاته

والتدريــب عــى مســتوى الدولــة والعــامل«.  
وأضــاف ســعادة: »نجــح معرضــا يومكــس 

ــراتيجية  ــا االس ــيخ مكانته ــيمتكس برس وس
ــرشكات  ــرى ال ــتقطب ك ــة تس ــة عاملي كمنص
ــة يف  ــة املتخصص ــة واملحلي ــة واإلقليمي العاملي
ــاكاة  ــة واملح ــر املأهول ــة غ ــات األنظم قطاع
والتدريــب والــذكاء االصطناعــي باإلضافــة إىل 
الروبوتــات واألنظمــة متعــددة االســتخدامات 
ــة الســتعراض  ــة واملدني يف القطاعــات الدفاعي
هــذه  يف  واالبتــكارات  التقنيــات  أحــدث 

ــة«.  ــات الحيوي القطاع

تنافسية االقتصاد
ــية  ــان تنافس ــم املعرض ــعادته: »يدع ــال س وق
املجموعــة  مــن خــالل  الوطنــي  االقتصــاد 
ــرة  ــات املبتك ــة واملنتج ــن األنظم ــة م املتنوع
املدنيــة  القطاعــات  جميــع  تخــدم  التــي 
واألمنيــة عــى حــد ســواء، وهــو األمــر الــذي 
ــر  ــة غ ــات واألنظم ــة دور التقني ــرز أهمي ي
ــر  ــو االقتصــادي وتوف ــم النم ــة يف دع املأهول
ــات  ــن القطاع ــدد م ــن ع ــل ضم ــرص العم ف
يف دولــة اإلمــارات، ودعــم جهــود االرتقــاء 
بتقنيــات املســتقبل، والتــي ســتنعكس إيجابــاً 
عــى قطاعــات االقتصــاد والتعليــم والبنــى 
التحتيــة والصحــة يف دولــة اإلمــارات، مبــا 
يــؤدي إىل إرســاء األســس لبناء دولة املســتقبل 
املزدهــرة، ودعــم الرؤيــة الراميــة لتعزيــز 
مكانــة دولــة اإلمــارات يف مصــاف أرقــى دول 

العــامل بحلــول العــام 2071«.
ــر املعرضــني  ــا يوف ــن هن ــعادته: »م ــع س وتاب
ــارب  ــة للتج ــا، منص ــب له ــر املصاح واملؤمت
الرياديــة التــي تعــزز مــن جهــود الدولــة 
ــال  ــكارات يف مج ــدث االبت ــى أح ــالع ع لالط
مهمتهــا  ويدعــم  املأهولــة  غــر  األنظمــة 
تجــاه تطويــر القــدرات الوطنيــة والتــي متّكــن 
وتعــّزز قــدرة الدولــة عــى مجابهــة التحديات 

ــا«.  ــف أنواعه مبختل
دور رائد

واختتــم ســعادة اللــواء: »نثمــن جهــود رشكــة 
أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض املنظمــة للحدث 
والــدور الفاعــل ملختلــف املؤسســات الوطنيــة 
والــرشكاء الذيــن حرصــوا عــى تقديــم حــدث 
تحقيــق  نحــو  ونوعــي  اســراتيجي  عاملــي 
ــادئ  ــة يف مب ــيدة املتمثل ــا الرش ــة قيادتن رؤي
االقتصــاد  بنــاء  عــى  بالركيــز  الخمســني، 
األفضــل واألنشــط يف العامل، وترســيخ الســمعة 
العامليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة«.
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SeaGuardian
قدرات بحرية متقدمة

طائرة خارج نطاق الرؤية

تعــرض رشكــة Insitu طائــرة بــدون طيــار 
 Integrator Extended Range مــن طــراز
الواليــات  جنــاح  ضمــن   ،(Integrator ER
املتحــدة األمريكيــة، وهــي طائــرة صغــرة، ال 
ــدرة  ــز بق ــة، وتتمي ــاق الرؤي ــن نط ــع ضم تق
 ،SATCOM االتصــال عــر األقــار الصناعيــة
ووزنهــا 66 كــغ، وتوفــر االتصــال ملــدة 10 
ســاعات عــى املحطــة عنــد مســافة 370 كــم 

ــم. ــافة 556 ك ــد مس ــاعات عن ــت س وس
وتوفــر Integrator ER فيديوهــات عاليــة 

ــة واالســتطالع،  ــي أنظمــة املراقب الجــودة، تلب

ــن  ــات ال ميك ــى ارتفاع ــق ع ــا التحلي وميكنه

فيهــا اكتشــافها صوتيــاً أو بريــاً، وهــي أكــر 

أمانــاً ومقاومــة للتشــويش مــن الشــبكات 

ــة  ــة التقليدي ــوم األنظم ــتخدمها الي ــي تس الت
غــر املأهولــة، كــا أنهــا تنقــل بالصــوت 
والصــورة مــا يحــدث يف البيئــات الخطــرة 
ــراد عــى األرض  ــح األف ــامل، مــا مين حــول الع

ــم. ــن أمانه ــزز م ــة تع ــورة واضح ص
وســجلت طائــرات Insitu غــر املأهولــة أكــر 
مــن 1.2 مليــون ســاعة طــران لدعــم العمــالء، 
ــن 27  ــر م ــة، ألك ــة مختلف ــع طبيعي يف مواق

نوعــاً مــن أنــواع الســفن.

GA-ASI) General Atom- ــة  ــرض رشك (تع

ics Aeronautical Systems, Inc.  طائــرة 

مــن غــر طيــار » SeaGuardian« ضمــن 

النســخة  التــي تعــد  منصتهــا يف املعــرض، 

MQ-9B SkyGuard- ــرة ــن طائ ــة م  البحري

ــدرات  ــن الق ــد م ــا بالعدي ــرك معه ian، وتش

التشــغيلية، مبــا يف ذلــك نظــام االكتشــاف 

.(DAAS) والتجنــب 

رئيــس  نائــب  شــوفلينج  روبــرت  وقــال 

الرشكــة للتطويــر االســراتيجي الــدويل: »إن 

ــار،  ــدون طي ــرة ب ــي طائ »SeaGuardian ه

كأداة  والبحريــة  الريــة  لألوضــاع  مجهــزة 

أمنيــة مهمــة، وإن مــن دواعــي فخــر رشكتنــا 

.»UMEX الطائــرة يف معــرض عــرض 

ــا  ــز SeaGuardian بقدراته  وأضــاف: »تتمي

البحريــة املتقدمــة يف مجــال االســتخبارات 

واملراقبــة واالســتطالع (ISR)، وبــرادار البحــث 

وضعيــة  مــع  األوضــاع  متعــدد  البحــري 

التصويــر بالــرادار ذي الفتحــة االصطناعيــة 

ــرف  ــام التع ــتقبال نظ ــاز اس ــية، وجه العكس

 ،(ASW ) ومضــاد للغواصات ،(AIS) التلقــايئ

وكامــل  الدقــة  عــايل  الفيديــو  ومستشــعر 

الحركــة، املــزود بكامــرات بريــة وكامــرات 

ــراء. ــت الحم ــعة تح األش
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ــاً  ــر مفتاح ــال يعت ــة أن االتص ــت الرشك وبين
يف  الفعالــة  والســيطرة  للقيــادة  أساســياً 
العمليــات العســكرية ويف األزمــات حيــث 
 5G5 / LTE شــبكة   DeployNet توفــر 
األكــر  للبيئــات  للتطويــر  قابلــة  الســلكية 
تحديــاً، وتوفــر نطاقــاً تردديــاً ذا ســعة عاليــة 
التــي  الراهــن،  الوقــت  يف  املهــام  ألجــل 
تعتمــد عــى العديــد مــن مصــادر املعلومــات 

املســتخدمني.   وتفاعــل  واملستشــعرات 
وقالــت آنــا كاريــن روزيــن، العضــو املنتــدب 
De- أن  اإلمارات:»نعتقــد  يف   Saab  لرشكــة

ــة  ــزة ذات قيم ــة مي ــيكون مبثاب ployNet س
عاليــة لألســواق العســكرية واملدنيــة عــى حد 
 G5 ســواء؛ حيــث يوجــد طلــب عــى شــبكة
ــس  ــة، لي ــرش برسع ــة للن ــة وقابل LTE / متين
ــة املتحــدة فحســب،  ــا يف اإلمــارات العربي هن
ــاً، ال ســيا يف املناطــق  ــر عاملي ــن للتصدي ولك
ــة”. ــي ال توجــد بهــا شــبكة اتصــاالت ثابت الت

DeployNet
صناعة إماراتية بامتياز

أطلقت Saab، الشركة الرائدة في مجال الدفاع واألمن في دولة اإلمارات 
  DeployNet العربية المتحدة، نظام اتصاالت حديثًا ومتطورًا يدعى شبكة

من الجيل الخامس للعمليات العسكرية والعمليات في أوقات األزمات، 
التي طورتها الشركة محليًا وتدلل على التزامها بإيجاد حلول دفاعية 

وأمنية إماراتية ذات مستويات عالمية لتلبية االحتياجات الوطنية، وكذلك 
للتصدير إلى السوق العالمية.

IVER 4
مركبة ذاتية 

القيادة تحت الماء
 ،L3Harris Technologies رشكــة  تعــرض 
ــاء،  ــت امل ــادة  تح ــة القي ــة Iver4 ذاتي مركب
التــي تدعــم متطلبــات التشــغيل والعمليــات 
الحاليــة واملســتقبلية للقــوات البحريــة عــى 
ــا يف  ــامل، مب ــاء الع ــع أنح ــواء يف جمي ــد س ح
ذلــك عمليــات املســح بعيــدة املــدى، وأنظمة 
املجــاالت،  متعــددة  واالســتطالع  املراقبــة 

ــام. ــرب األلغ ــات، وح ــة الغواص ومكافح
 Iver4 تجهيــز  تــم  أنــه  الرشكــة  وأكــدت 
قابلــة   NiMH بطاريــة بحزمــة  القياســية 
ــغيل  ــت تش ــر وق ــا يوف ــحن، م ــادة الش إلع
يصــل إىل 20 ســاعة، ويســمح بدخــول أو 

خــروج أطــول مــن وإىل املناطــق املســتهدفة، 
بهيــكل مفتــوح يســمح  تتميــز  أنهــا  كــا 
للعمــالء بركيــب مستشــعرات متخصصــة، مبــا 
ــع  ــة م ــج املتوافق ــوالت والرام ــك الحم يف ذل
قوانــني التجــارة الدوليــة يف األســلحة واملطابقة 

ملتطلبــات التشــغيل.
مبقاطــع   Iver4 تصميــم  »تــم  وأضافــت: 
معياريــة مرنــة، وحمــوالت بديلــة، تشــمل 

الكامــرات، واملســح الجانبــي، والســونارات 
إىل  باإلضافــة  االصطناعيــة،  الفتحــة  ذات 
تبــادل الحمــوالت للمشــغلني لتبديلهــا برسعــة 
وســهولة، ويســهم أنبــوب Iver4 املصنــوع 
مــن أليــاف كربونيــة، والبالــغ طولــه 2.5 مــر 
وقطــره 9 بوصــات ويقــل وزنــه عــن 230 
رطــالً، يف الســاح للمركبــة بالغــوص حتــى 

عمــق 300 مــر«.
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تكشــف »ايــدج«، اليــوم عــن أرساب الطائرات 

املســرة وأحــدث اســتخداماتها يف األنظمــة 

الجويــة غــر املأهولــة، ضمــن معــرض ومؤمتــر 

األنظمــة غــر املأهولــة (يومكــس 2022).

وتعــرض املجموعــة أرساب طائراتهــا املســرة، 

والتــي تعتمــد عــى سلســلة Hunter 2 مــن 

املركبــات الجويــة غــر املأهولــة التــي طورتهــا 

ــاج  ــدة يف إنت ــة الرائ ــة اإلقليمي هالكــن، الرشك

ــة  ــة واألنظم ــة بدق ــلحة املوجه ــد األس وتوري

ُصممــت  وقــد  املأهولــة.  غــر  الجويــة 

ــن  ــا م ــم إطالقه ــي يت ــرة الت ــرات املس الطائ

األرض لضــان تحقيــق الحســم يف القتــال، 

وهــي تطــر وفــق تشــكيل معــني ألداء مهمــة 

ــم. ــك الخص ــقة ترب متناس

ســعيد  للرشكــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

ــي دوًرا  ــذكاء االصطناع ــؤدي ال املنصــوري: »ي

ــاالت  ــاع ومج ــاع الدف ــوض بقط ــًا يف النه مه

أخــرى، وتعتــزم ايــدج وهالكــن البقــاء يف 

طليعــة التطــورات الحديثــة التــي تشــكل 

ــة  ــا يف دول ــا والعــامل ككل، مــن قاعدتن قطاعن

اإلمــارات. إذ يعــد مســتوى االســتقاللية الــذي 

توفــره هــذه األرساب مــن الطائــرات املســرة 

ــون  ــا، ونحــن ملتزم ــًا بالنســبة لن إنجــازًا مه

بترسيــع اســتثارات البحــث والتطويــر يف 

ــاالت«. ــذه املج ه

ــرض  ــة يف مع ــرة الثاني ــدج« للم ــارك »اي  تش
ومؤمتــر األنظمــة غــر املأهولــة (يومكــس 
االســراتيجي  الرشيــك  بوصفهــا   (2022
مجموعــة  وأكــر  للحــدث،  الرســمي 
للتكنولوجيــا املتقدمــة يف املنطقــة للدفــاع 
مــورًدا  أكــر 25  أخــرى، وأحــد  ومجــاالت 

العــامل. يف  عســكريًا 
وتعــرض املجموعــة أكــر مــن 20 حــالً ومنتجــاً 
مبتكــراً يف مجــاالت الخدمــات واألنظمــة غــر 
ــوم يف  ــة الي ــة بدق ــة واألنظمــة املوجه املأهول

املعرضــني.
التنفيــذي  الرئيــس  املــال،  منصــور  وقــال 
»ايــدج«:  ملجموعــة  املنتــدب  والعضــو 
»تشــمل أولويــات أعالنــا الرئيســية يف ايــدج 
األنظمــة  مجــال  يف  قدراتنــا  عــى  الركيــز 
ذاتيــة القيــادة بغــرض تعزيــز قــدرات الدفــاع 
لألســواق  والتصديــر  واإلقليمــي،  الوطنــي 
ــاالت  ــن مج ــتمرار ع ــث باس ــية. ونبح الرئيس
إضافيــة ميكننــا فيهــا اســتثار إمكاناتنــا يف 
ــا  ــر وهــذا ينعكــس يف قدرتن البحــث والتطوي
ــرات  ــن الطائ ــد م ــد واملزي ــم املزي ــى تقدي ع

 20 حاًل ومنتجًا رياديًا متطورًا

..و تكشف عن 
أسراب الطائرات 

المسيرة  

»إيدج«
بــدون طيــار والذخائــر الذكيــة. 

رشكتــان  وهالكــن  أدايس  »تعــد  وأضــاف: 
ــح  ــث يتي ــاع، حي ــذا القط ــن ه ــان ضم رائدت
لنــا معــرض يومكــس فرصــة فريــدة للتعريــف 
ــاب  ــام أصح ــا أم ــرض منتجاتن ــا، وع بخدماتن
املصلحــة، ضمــن ســعينا نحــو صنــع مســتقبل 

ــن«. آم
كــا تعــرض »ايــدج« مجموعــة مــن األنظمــة 
غــر املأهولــة واألنظمــة املوجهــة بدقــة مــن 
RW-24الجوالــة؛  ذخــرة   مثــل  هالكــن، 
و   Shadow 25 طيــار  بــدون  والطائــرات 
مــن   HUNTER وسلســلة  Shadow 50؛ 
اإلطــالق؛  وأنابيــب  املســرة  الطائــرات 
REACH-S  والطائــرة القتاليــة غــر املأهولــة
ــة  ــام حاوي ــًر؛ و نظ ــا مؤخ ــم إطالقه ــي ت الت
ــة إىل  ــد (RCCS) . باإلضاف ــن بع ــم ع التحك
ــلة  ــل سلس ــات أدايس مث ــرض منتج ــك، تع ذل
SCOR- للطائــرات بــدون طيــار، وعائلــة QX
PIO مــن اآلليــات األرضيــة املســرة، باإلضافــة 
وآليــة  طيــار،  بــدون  قرموشــة  طائــرة  إىل 

ــر«. ــن »من ــلحة م ــة املس ــان الروبوتي عجب
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 عوامل لمستقبل 4
الطيران العالمي

رادارات.. بأحدث التقنيات

ــل  ــة عوام ــاردو« أربع ــة »ليون ــددت رشك  ح
رئيســية ستســهم يف تحديــد آفــاق املســتقبل.
»ســالمة  يضــم  األول  العامــل  أن   وبينــت 

الطــران« التــي ســتظل  أوىل األولويــات يف 
جميــع جوانــب الطــران؛ ولذلــك، ســتبقى يف 
ــل،  ــات العم ــة ومارس ــة الرشك ــم ثقاف صمي

ــد  ــا للرص ــاردو« راداراته ــة »ليون ــرض رشك تع
ذو  (النظــام   AESA طــراز  مــن  واملراقبــة 
قــدرات  ذات  النشــط)،  اإللكــروين  املســح 

عاليــة ومــزودة بأحــدث التقنيــات.
وتعــد رشكــة »ليونــاردو«، املســؤولة أيضــاً عــن 
مشــاريع رادارات املســح اإللكــروين؛ مثــل 
 ECRS ــراز ــن ط ــران م ــم يف الن رادار التحك
Eurofighter Ty- الجديــد لطائــرات Mk2
phoon، ونظــام الــرادار متعــدد الوظائــف 
Tem- للجيــل القــادم مــن طائــرات (MFRS)
ــق  ــة تطب ــد أول رشك ــا تع ــة، ك pest القتالي
تقنيــة AESA، التــي تــم تطويرهــا يف األصــل 
يف  النفاثــة،  الرسيعــة  املقاتلــة  للطائــرات 

ــة.  ــال رادارات املراقب مج

حيــث تســتثمر الرشكــة يف ابتــكار حلــول 
لدمــج وإدارة مالحــة الطائــرات بــدون طيــار 
(الــدرون) ومراقبــة الحركــة الجويــة يف املجــال 
الجــوي املــدين، مــع إعطــاء األولويــة للســالمة.

مل  إذ  بالرقمنــة،  الثــاين  العامــل  وحــددت 
أمــر  مجــرد  اليــوم  الجويــة  املركبــة  تعــد 
ــد  ــو متزاي ــى نح ــت ع ــل أصبح ــي، ب ميكاني
تلقــى الدعــم وتعتمــد عــى األنظمــة اآلليــة 
الذكيــة. فاألمتتــة تعــّد عامــل متكــني كبــر 
للســالمة والكفــاءة ، مــا يســمح بالتخطيــط 
أمــا  الجويــة،  الرحــالت  وتنفيــذ  الدقيــق، 
ــل الجــوي يف  ــث، أن يكــون النق ــل الثال العام
املســتقبل سلســاً، حيــث مــن املحتمــل أن 
نــرى األشــخاص والبضائــع تنتقــل مــن املنشــأ 
إىل الوجهــة املقصــودة دون االعتــاد عــى 

النقــل الــري يف أي مرحلــة.  
الرابــع  بالعامــل  الرشكــة  وختمــت 
ــروري أن  ــن ال ــزال م ــتدامة« ، إذ ال ي »االس
ــث  ــؤولة، بحي ــة مس ــه بطريق ــام ب ــم القي يت
ــات املســتقبلية مســتدامة  ــار التقني ــم اعتب يت
مــع  ومتوافقــة  للبيئــة  وصديقــة  متامــاً، 
ــل  ــل مث ــاة عوام ــع مراع ــة اإلنســان، م رفاهي
الضوضــاء. ومــن املهــم أيضــاً أن يكــون النقــل 
ــة؛  ــة االقتصادي ــن الناحي ــتداماً م ــوي مس الج
بحيــث يصنــع قيمــة للنظــام البيئــي الصناعــي 

للطــران.  
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EDGE is showcasing around 20 cut-
ting-edge disruptive solutions and 
products in the areas of autonomous 
systems and services and preci-
sion-guided systems. 
Mansour AlMulla, Chief Executive Of-
ficer and Managing Director of EDGE 
Group, said: “Our key business priori-

UMS Skeldar is highlighting the ben-
efits of its modular Skeldar V-150 un-
manned aerial system (UAS) at the 
event. The Skeldar V-150’s modular 
design not only promises to accelerate 
customer maintenance schedules but 
allows engine exchanges to be carried 
out in just 15 minutes. 
The Skeldar V-150 is a fully automated 
Unmanned Aircraft System (UAS) de-
signed to support tactical operations 
for surveillance, emergency response, 
homeland security and defence. It 

ties at EDGE include a dedicated focus 
on autonomous capabilities, both to 
strengthen the national and region-
al defence, and further afield to key 
markets for export. We are constantly 
seeking additional areas in which we 
can invest our R&D capabilities and this 
is reflected in our ability to bring more 
and more advanced drones, smart mu-
nitions and other unmanned systems to 
market with speed.
“ADASI and HALCON are two of EDGE’s 
leading companies in this revolutionary 
sector, and UMEX offers us a unique op-
portunity to raise our profile, showcase 
our products to industry stakeholders, 
and reap the benefits of our collective 
endeavour to enable a secure future.”
In addition to new launches, EDGE is 
showcasing a range of HALCON’s un-
manned, precision-guided, systems in-
cluding the RW-24 loitering munition; 
Shadow 25 and Shadow 50 UAVs; HUNT-
ER series of drones and tube launchers; 
the recently launched REACH-S UCAV: 
and the Remote-Control Container Sys-
tem (RCCS). EDGE will also showcase 
ADASI’s QX series of UAVs; the SCOR-
PIO family of UGVs; the GARMOOSHA 
unmanned aircraft; as well as NIMR’s 
AJBAN armed robotic vehicle (ARV).
Visit EDGE at stand 05-A25

EDGE is marking its second 
appearance at the event, as 
an official Strategic Partner, 
as the region’s leading ad-
vanced technology group 
for defence and beyond, and 
as one of the top 25 military 
suppliers in the world. 

Group Unveils Latest Locally-
Made Unmanned Systems

EDGE

SKELDAR Brings 
Modular V150- 
to the Show

UMS
comes with two payload bays that offer 
great flexibility to accommodate multi-
ple sensors, ensuring mission objectives 
are achieved. The real-time flight and 
mission management system is particu-
larly easy to use in all operating condi-
tions and supports safe operations.
The modular design of the V-150 ena-
bles a high degree of maintainability 
and minimum turn-around times dur-
ing operations.
V150’s modular design allows the en-
gine to be removed together with its 
supporting frame and ancillary equip-
ment, enabling the complete set of 
components to become one easily ex-
changeable unit. Another benefit is that 
routine system and engine maintenance 

can be performed far more efficiently, 
without the need for disassembly or re-
moval of surrounding components. The 
design aims to enable end-users to car-
ry out maintenance on the UAS quickly 
and cost-effectively, greatly increasing 
operational efficiency.
Alongside efficient maintenance pro-
cedures, the Skeldar V-150 has been 
designed to have a small logistical foot-
print, an easily removable tail boom 
and rotor that cut the storage and 
transportation space requirements and 
make it ideal for sea and land-based 
operations where space is at a premi-
um, making it useful for mobile tactical 
operations. 
Visit UMS Skeldar at SAAB stand 06-
B10
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GA-ASI’s
Display Features 
SeaGuardian UAS 
In response to strong global and re-
gional interest in the MQ-9B line of 
Unmanned Aircraft Systems, General 
Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-
ASI) is featuring an actual SeaGuardian 
UAS as part of its stand display at the 
show.
“SeaGuardian is a UAS that provides 
persistent multi-domain situational 
awareness over land, sea and undersea, 
which is vital to our partners in the Mid-
dle East region,” said GA-ASI Vice Presi-
dent of International Strategic Develop-
ment Robert Schoeffling. “SeaGuardian 
is a critical security tool, and GA-ASI is 
proud to build on our long-term rela-
tionship with the UAE by putting the 
aircraft on display at UMEX.” 
A Middle Eastern country is reportedly 
interested in procuring MQ-9B to sup-
port its national security and defence. 
SeaGuardian is the maritime ver-
sion of GA-ASI’s MQ-9B SkyGuardian. 
SeaGuardian and SkyGuardian share 
many operational capabilities, includ-
ing a Detect and Avoid System (DAAS), 

industry-leading endurance and inter-
operability with allied partners. 
What differentiates SeaGuardian is its 
advanced maritime Intelligence, Sur-
veillance and Reconnaissance (ISR) ca-
pability, which features a multi-mode 
maritime surface-search radar with 
Inverse Synthetic Aperture Radar im-
aging mode, an Automatic Identifica-
tion System (AIS) receiver, Anti-Subma-
rine Warfare (ASW) capabilities, and a 
High-Definition, Full-Motion Video sen-
sor equipped with optical and infrared 
cameras.
The same SeaGuardian aircraft on dis-
play at UMEX was used several months 
ago as part of a five-week demonstra-
tions series with the UK’s Royal Air Force. 
The flights showcased SeaGuardian’s ar-
ray of maritime capabilities, including 
ASW tasking and manned-unmanned 
teaming with an RAF P-8 aircraft. The 
UAS flew extensively in UK-controlled 
airspace, building the foundation for ac-
ceptance of unmanned aircraft operat-
ing routinely in unsegregated airspace.

The demonstrations were initially 
based out of RAF Waddington before 
moving to RAF Lossiemouth to support 
Joint Warrior. While based at RAF Wad-
dington, one flight saw SeaGuardian 
fly to Leeuwarden Air Base, taking the 
RPA into the Netherlands airspace and 
proving a seamless transition between 
national air traffic regions while test-
ing airspace operational procedures. 
This multi-day demonstration, which 
took place on September 1-2, 2021, dis-
played SeaGuardian’s maritime surveil-
lance capabilities in support of interna-
tional allies. The Royal Netherlands Air 
Force has ordered four MQ-9A RPA, and 
the first is expected to be delivered to 
Leeuwarden later this year. SeaGuardi-
an returned to RAF Waddington at the 
conclusion of the event.
In addition to the maritime patrol radar, 
AIS and ASW capabilities, the SeaGuard-
ian includes an Electronic Support 
Measures (ESM) payload integrated into 
the aircraft winglets. The ESM payload 
provides detection, identification, and 
geolocation of RF emitters and is valua-
ble for long-range ISR missions.
Visit GA-ASI at stand 03-A20



Leonardo
Predicts the Future 
of Flight

The next factor is digitalisation. An air 
vehicle today is no longer simply me-
chanical; it is increasingly supported 
by, and reliant upon, smart automated 
systems. Automation is a great enabler 
of safety and efficiency, allowing for 
the precise planning and execution of 

flights and ensuring that multiple air 
vehicles can share the same airspace. 
Artificial Intelligence (AI) promises to be 
another game-changer when it comes 
to managing the transport of tomor-
row. 
Third, we expect future air transport to 

be seamless. It is likely that we will see 
people and goods move from origin to 
destination without relying on ground 
transportation at any stage. Leonardo 
has already carried out exercises that 
have seen freight and small packages 
carried and delivered by uncrewed air 
vehicles – a potentially transformation-
al capability for remote communities 
and transporting urgent materials such 
as medicine. Smart flight and the rise of 
urban air mobility means that we will 
see increasingly varied aircraft in our 
skies, each one optimised for a special-
ist role, together forming a seamless 
chain of transportation. 
Finally, sustainability is and remains a 
critical factor underpinning air trans-
port. While aviation today only accounts 
for around 2 per cent of pollution from 
human activities, it is still essential that 
it is conducted in a responsible way. 
Sustainable Aviation Fuels or electrical/
hybrid propulsion might be the next 
frontier, although some fundamental 
progress in these technologies is still 
required. For future technologies to 
be considered fully sustainable, they 
must be both environmentally friend-
ly as well as compatible with human 
wellbeing, with factors such as noise 
considered. It is also important that air 
transport is economically sustainable, 
creating value for the aviation industrial 
ecosystem. Future challenges will com-
bine requirements for safety, value, and 
sustainability. Leonardo stands ready 
to respond, with its new generation 
of scientists and engineers, talented 
young women and men drawn from all 
nations who share its passion for flight 
and vision for an increasingly sustaina-
ble future. 
Visit Leonardo at stand 04-B10

Automation 
is a great 
enabler of 
safety and 
efficiency

As an expert in air transport, Leonardo has identified 
four main factors that will define the skies of tomor-
row.
First, flight safety is and will remain the number one 
priority in all aspects of aviation. Therefore, it remains 
at the core of the company’s culture and working 
practices. Flights will become even safer in the future 
as uncrewed technologies become increasingly prev-
alent. Leonardo is already investing in solutions to 
integrate and manage drone navigation and air traffic 
control in civil airspace, with safety as a priority.
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In the event of a disaster, armed conflict or other similar challenges, fast and 
secure communication is key. But what if the communication infrastructure is 
destroyed, limited or non-existent? How to ensure you can act at full speed? 
Speed as in rapid deployment of your own broadband network. Speed as in 
complete setup within minutes. Speed as in bandwidth that allows for transfer 
of large amounts of speech, data and video. 
The answer is DeployNet  –  a scalable, ruggedised, compact 5G/LTE  
network solution with fast access to cyber secured high-speed connectivity 
–  wherever you are, whenever you need it.

Learn more at saab.com
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Speed is everything
Secure Mission Critical 5G Network-On-Demand

             Welcome to meet Saab at UMEX/SimTEX, stand 06-B10
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Saab, a leading defence and securi-
ty company in the UAE, is launching a 
state-of-the-art, ruggedised, 5G com-
munication system for military and cri-
sis operations at the show. DeployNet, 
locally developed by Saab in the UAE, 
further demonstrates Saab’s commit-
ment to creating world-class Emirati 
defence and security solutions for na-
tional needs as well as for export to the 
global market.
A key fundamental for efficient com-
mand and control in military and cri-
sis operations is communication. De-
ployNet provides a scalable 5G/LTE 
wireless network for the most challeng-
ing environments, offering high-ca-
pacity bandwidth for today’s missions 
that rely on a multitude of information 
sources, sensors, and user interaction. 
The compact system, underpinned with 
robust cyber security, can be deployed 

rapidly, enabling high-capacity band-
width in geographically remote areas 
or reinforcement of damaged or limited 
local networks.
Anna-Karin Rosén, Managing Director 
of Saab in the UAE, said: “UMEX and 
SimTEX represent a strategic platform 
to launch our locally developed com-
munication system, DeployNet. We are 
developing leading products, services 
and solutions in the UAE to support 
Abu Dhabi Economic Vision 2030.
“We believe that DeployNet will be a 
highly valuable asset to both military 
and civilian markets where there is a re-
quirement for a ruggedised, quickly de-
ployable 5G/LTE network, not just here 
in the UAE but for export globally, par-
ticularly in regions without an existing 
fixed communications network.”
The utilisation of DeployNet deliv-
ers the capability for real-time video 

Saab Unveils UAE streaming in high resolution, push-to-
talk functionality, and data transfer. 
Scalable, both in terms of user numbers 
and system range, DeployNet demon-
strates advantages in mission scenarios 
such as base security, search and res-
cue, reconnaissance, mission training 
and crisis management. This turnkey 
solution includes handsets, a power 
source, administration tools and active 
telecom equipment that are compact 
and ruggedised for easy deployment.
Saab is a leading defence and securi-
ty company with an enduring mission 
to help nations keep their people and 
society safe. Empowered by its 18,000 
talented people, Saab constantly push-
es the boundaries of technology to cre-
ate a safer, more sustainable, and more 
equitable world. The company designs, 
manufactures, and maintains advanced 
systems in aeronautics, weapons, com-
mand and control, sensors, and under-
water systems. 
Saab is established in the UAE, where it 
partners with the government and aca-
demia to grow a high-tech defence and 
security industry. The company devel-
ops world-class solutions for national 
needs as well as for the global market.
Visit Saab at stand 06-B10
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www.leonardo.com

LEONARDO HIGHLIGHTS ITS 
AESA RADARS AT UMEX 2022

Our AESA radars offer multi-domain capabilities in a compact format and can be installed on almost any platform, 
from very small remotely-piloted aircraft up to large ISR platforms, including fixed-wing, rotary-wing and aerostats.

Inspired by the vision, curiosity and creativity of the great master inventor - Leonardo is designing the 
technology of tomorrow.

AESA Radars for Complete Multi-Domain Dominance



A range of hugely capable AESA surveil-
lance radars represents the very latest 
technology from domain leader Leon-
ardo, who are also responsible for the 
E-scan radar projects such as the new 
ECRS Mk2 fire control radar for the Eu-
rofighter Typhoon and the Multi-Func-
tion Radar System (MFRS) for the next 
generation Tempest combat jet.
Leonardo was the first company to 

Leonardo
AESA Radars 
Spread Their Wings 
in Middle East

apply AESA technology, originally de-
veloped for fast jet combat aircraft, to 
the surveillance radar domain. That 
innovative approach led to the devel-
opment of Seaspray, an E-scan radar 
optimised for maritime domain. Leon-
ardo has more than 30 customers for 
Seaspray, with the Seaspray 7500E var-
iant currently in operation on-board 
the GlobalEye Swing-Role Surveillance 

System (SRSS) aircraft, providing a long-
range, wide-area maritime and ground 
surveillance capability. 
Following the success of Seaspray, 
Leonardo continued to invest in radar 
technology and produced Osprey, the 
first truly multi-domain AESA surveil-
lance radar, which Leonardo is promot-
ing to the UAE and other countries in 
the region. Because of its multi-domain 
capabilities, Osprey is being used by 
international operators for a range of 
missions from defence, security and civ-
il protection to environmental monitor-
ing and search and rescue.
For maritime missions, the company is 
also offering an enhanced version of 
Seaspray, called Seaspray V2, which of-
fers significant range increases for cer-
tain critical modes, improved maritime 
detection and the ability to handle a 
high number of targets. Leonardo and 
General Atomics Aeronautical Systems, 
Inc. are currently working to integrate 
the Seaspray 7500E V2 radar into the 
centreline radar pod of the MQ-9B 
SeaGuardian remotely piloted aircraft 
system (RPAS).
Osprey is available in two variants: the 
compact Osprey 30 and the larger, 
more powerful Osprey 50. Leonardo 
demonstrated the Osprey 30 to the UAE 
onboard a PA-34 Piper Navajo aircraft, 
a flight in a representative operation-
al environment that gave Leonardo 
the opportunity to showcase Osprey’s 
comprehensive mode suite in a range 
of scenarios. These included mari-
time wide area surveillance, overland 
high-resolution imaging, and air-to-air 
surveillance. 
Particular attention was paid to Os-
prey’s unique and patented small target 
detection and tracking capability. This 
mode can operate in difficult and chal-
lenging sea states to provide a capabil-
ity not offered by competing systems.
Leonardo recently delivered an Osprey 
30 radar to a Gulf Cooperation Council 
state where it will equip a light aircraft 
and deliver multi-domain ISR capabili-
ties. This further proves Osprey’s ability 
to work effectively in the challenging 
high-temperature operational envi-
ronment of the GCC and neighbouring 
countries. 
Visit Leonardo at stand 04-B10

Leonardo is seeing a sustained level of interest 
in the Middle East for its AESA (active electroni-
cally scanned array) surveillance radars, as de-
cision makers in the UAE and beyond evaluate 
their multi-domain capabilities for several re-
quirements in the region.
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WESCAM MX™-10MS  |  WESCAM MX™-15MS

OPERATING AT THE 
SPEED OF AUTONOMY
As the leaders of integrated missions systems, L3Harris is transforming the future with its 
family of autonomous surface vehicles with multi-domain intelligence, surveillance and 
reconnaissance capabilities. L3Harris’ industry-leading, ASView autonomy technology is an 
open architecture software with artificial intelligence and machine learning embedded to 
support situational awareness. The ASView™ control system in conjunction with the WESCAM 
MX™ maritime sensors provides powerful situational awareness intelligence through highly 
stabilized, long-range optics, enabling autonomous operations and vehicles to execute  
pre-programmed mission plans and real-time operations. 

Our technology redefines operational capability by enabling higher-risk missions, expanding 
operational reach and extending passive communications 

Learn more at L3Harris.com/all-capabilities/autonomous-systems
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To effectively operate across an increas-
ingly complex maritime environment, 
naval forces must be equipped with 
flexible, modular, and scalable technol-
ogies capable of supporting multiple 
mission sets. L3Harris Technologies’ 
Iver4 Autonomous Underwater Vehicle 
(AUV) was designed and developed 
with continuous feedback from the U.S. 
Navy to support these types of mul-
ti-mission requirements precisely.
The long-endurance AUV can support 
both contemporary and future op-
erating requirements of naval forces 
around the world, including long-range 
surveys, multi-domain intelligence, sur-
veillance and reconnaissance, anti-sub-
marine, and mine warfare.
Initially designed to support the opera-
tional requirements of submarines and 

L3Harris’
Iver AUV: Multi-Mission 
Capability

explosive ordnance disposal teams, the 
non-ITAR, exportable AUV allows cus-
tomers to achieve greater operational 
effects with a smaller platform, which is 
enabled through a series of distinguish-
ing features unique to the Iver4.
Features include an agnostic power 
module capable of supporting any bat-
tery type, payload modularity for the 
rapid swapping of sensors and ease of 
portability to support expeditionary 
and clandestine mission requirements.
The standard Iver4 is equipped with a 
rechargeable NiMH battery pack, pro-
viding up to 20 hours run time, allow-
ing for longer ingress/egress to and 
from target areas. Safe battery chemis-
try technology also enables transport 
onboard commercial aircraft without 
the requirement for specialist shipping 

equipment. 
Alternative power supplies include a 
rechargeable four-kilowatt hour (kWh) 
lithium-ion battery (~40 hours endur-
ance) or aluminum-water power source 
(~80 hours). Additionally, the power 
module can be easily replaced ‘at sea’ or 
quickly recharged, without any change 
to the submersible’s configuration, pro-
viding a flexible solution for customers 
seeking to satisfy a broad range of mis-
sion requirements. 
The Iver4 features an open architecture 
allowing customers to integrate spe-
cialised sensor payloads, including ITAR 
related payloads and software consist-
ent with operational requirements. Cur-
rently, L3Harris offers a towed magneto-
meter, forward-looking echo sounder 
for object avoidance, and an optional 
forward-looking sector-scanning sonar 
for the sonar gap fill. 
Integrated onboard the vehicle, the 
Iver4 is designed with modular, wet-
mate sections, alternative payloads, 
including cameras, side scan, and syn-
thetic aperture sonars, as well as ex-
changing payloads for operators to 
quickly and easily swap with its no-tool 
design. 
Measuring 2.5 metres in length and less 
than 230 pounds in weight, the Iver4’s 
nine-inch diameter non-corrosive, car-
bon fibre tube allows the AUV to dive to 
a depth of 300 metres. Capable of being 
carried by two service personnel, the 
AUV can also be easily carried on-board 
Rigid Hull Inflatable Boats for surface 
launch in addition to being launched 
from land. 
The Iver4 has been optimised to sup-
port maritime operations across multi-
ple domains, including anti-access/area 
denial environments with the AUV’s 
ability to conduct longer ingress/egress 
routes providing naval forces with the 
ability to launch missions at greater 
standoff distances away from enemy 
forces. 
Without the need for external naviga-
tion aids, the Iver’s clean power archi-
tecture and low electro-magnetic inter-
ference deliver best in class geolocation 
accuracy and clear target detection in 
complex bottom types. 
Once a mission has been completed, 
the Iver4 can be programmed to loiter 
in a holding pattern under the surface 
until acoustically requested to return to 
base or retasked.
Visit L3Harris at stand 06-A20
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Motivated by the need for increasingly 
sophisticated technology and increased 
safety, customers in the MENA region 
are growing their fleets of unmanned 
aerial systems. In response to this in-
creasing demand, Insitu is introducing 
the Integrator Extended Range, which 
is on display at the show at the USA Pa-
vilion.
Integrator Extended Range (Integra-
tor ER) is a beyond-line-of-sight, SAT-
COM-enabled small UAS. The 66-kg 
aircraft leverages tech advances of on-

Insitu
Delivers Advanced 
Unmanned Capability 
to Middle East

board high-throughput satellite equip-
ment to deliver 10 hours time on sta-
tion at 370 km and six hours at 556 km.
The benefits to the customer are sig-
nificant. In the past, small tactical UAS 
were restricted to 93-130 km by their 
line-of-sight radio frequency limita-
tions. SATCOM equipment was reserved 
for aircraft weighing upwards of 4,500 
kg. Reducing the footprint also reduces 
operating costs. Full-service contrac-
tor operations for Integrator ER cost 
approximately one-third of contracted 

medium-altitude unmanned systems 
in operation today and significantly re-
duce the workforce footprint required. 
Additionally, as small UAS take on more 
significant roles in theatre-level ISR mis-
sions, large strike-capable unmanned 
assets are freed up to conduct kinetic 
missions.
Integrator ER delivers high quality, 
full-motion video on par with current 
larger ISR systems while at acoustically 
and visually undetectable altitudes. The 
low-flying system provides no sanctu-
ary for adversaries who operate under 
the cover of low-lying clouds. Newer 
high-throughput satellites offer more 
secure, jam-resistant networks than tra-
ditional unmanned systems use today.
Most importantly, Integrator ER puts 
more eyes and ears in dangerous envi-
ronments around the world, giving indi-
viduals on the ground a common oper-
ating picture that heightens awareness 
and brings them home safely. 
Insitu is the leader in the design, devel-
opment, production, and operation of 
high-performance, cost-effective un-
manned aircraft systems. With offices 
in the U.S., UK, Australia, and a growing 
presence in the Middle East, the com-
pany is well-positioned to support its 
global customer base that spans more 
than 25 countries on six continents. 
Insitu’s unmanned aircraft have logged 
more than 1.2 million flight hours sup-
porting customers at locations ranging 
from austere desert outposts to remote 
jungles to more than 27 classes of ships.
Visit Insitu at stand 06-B05

Be a Part of ADNEC’s Sustainability 
Initiative; Drink ‘Water from the Air’ 
Drink water from Watergen’s inno-
vative ‘Water from the Air’ fountains 
across the UMEX & SIMTEX 2022 
premises to support sustainability 
efforts of Watergen and ADNEC, and 
their solution for sustainable drink-

ing water.
Watergen’s water production process 
is based on innovative, patent-protect-
ed technology, which extracts drinking 
water from the moisture in the air. Plas-
tic-free, clean drinking water produced 

from the air is available to all attend-
ees at Watergen’s GENNY water foun-
tains in the areas including The Link, 
The Concourse, outside halls 3 & 6, 
and on the balcony between Capital 
Suite 1-7 & 8-12. 
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Excellency João Ernesto dos Santos, 
Minister of Defense of Angola, His Royal 
Highness Lieutenant-General Turki bin 
Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Com-
mander of the Royal Saudi Air Force, 
His Excellency Eng. Awaidha Murshed 
Al Marar, Chairman of the Department 
of Energy, Major General Dr. Mubar-
ak Saeed Ghafan Al Jabri, head of the 
UMEX and SimTEX 2022 higher organ-
ising committee, and Humaid Matar Al 
Dhaheri, Managing Director and CEO 
of the Abu Dhabi National Exhibitions 
Company (ADNEC) Group, in addition 
to top-ranking attendees from partici-
pating delegations.
In his opening speech, His Excellency 
Mohammed bin Ahmed Al Bowardi 
said: “Unmanned systems and drones 
have become synonymous with the real 
and unprecedented technological revo-
lutions that is putting the future in our 
hands, and in the UAE, they are a main 
pillar for achieving the vision of our 
wise leadership’s vision represented in 
the Principles of 50, which are based on 
building the best and highest-growing 
economy in the world, and strengthen 
the positive reputation and global stat-
ure of the UAE.
“The importance of this conference lies 
in the fact that it is a scientific platform 
that brings together expertise and skills, 
that contributes to developing national 
capabilities, relaying our message to 
the world, which affirms that the UAE is 
able to confront all challenges, and to 
realise the aspirations of its leadership 
and the ambitions of its people to oc-
cupy a prominent position among the 
best countries in the world in all fields, 
as well as confirming its commitment 

to developing its capabilities for pro-
ducing unmanned systems and drones 
to bolster its defensive capabilities and 
support its national economy.
“There is a considerable danger posed 
by the fact that drones have become a 
weapon preferred by terrorist groups 
due to their low cost of production, ef-
ficiency, effectiveness, and ease of pro-
curement, particularly if there are re-
gimes and countries sponsoring them. 
Drones can play a number of roles as-
sociated with traditional fighter planes, 
like monitoring, reconnaissance, and 
aerial attacks, so their use is starting to 
affect the concepts of credo of aerial 
operations and defence.
“Despite the scientific and technolog-
ical advances that unmanned systems 
represent, they also entail unprece-
dented threats and challenges, which is 
why we must double our efforts to pro-
tect international legitimacy and realise 
international peace and security, and to 
work together to keep the wheel of pro-
gress and prosperity moving forward 
for the sake of our future generations 
by elevating our creativity to confront 
challenges, foster trust and awareness 
in human interaction with smart ma-
chines, and make the right decisions in 
this unmanned age.”
During his speech, H.E. Omar Sultan Al 
Olama, Minister of State for Artificial 
Intelligence, Digital Economy and Re-
mote Work Applications commented: 
“Today more than ever, we understand 
the importance of safeguarding our 
nations by ensuring that these technol-
ogies are tools that we can use other 
than tools that be used against us. But 

as with all tools throughout history, and 
with all technologies that has been ad-
vanced, we realise as well that they’re 
not perfect.
“The first challenge is unnamed sys-
tems give us today the urge to increase 
escalation, especially when we deploy 
with artificial intelligence. These sys-
tems make us feel that there are no hu-
mans on the battleground, that we can 
continue to escalate and push things 
aggressively forward without thinking 
of the precautions. If we add artificial 
intelligence to the mix, in most cases 
they are going to push for escalation 
without thinking of certainly variables 
like strengths and weaknesses. The sec-
ond challenge is that fact these systems 
are much more cheaper and accessible 
than ever before. At that accessibility, 
it allows for these systems to fall into 
the hands of the people that we do not 
want them to get in the hands of, terror-
ist groups that can use to terrorise civil-
ians and to impact the global system in 
a negative way. 
“The third challenge is the fact that 
when these systems are deployed with 
artificial intelligence, have one major 
disadvantage, which is the fact that they 
use historical data to plan for the future, 
so we need to consistently keep the 
human in the loop. The final challenge 
is what we are moving into a world of 
have and have-nots, and that world is 
going to create a world of discrepancy 
that might lead people to extremes to 
ensure that they are still relevant in the 
battlefield.”



Continued from page 1.

The conference brought together in-
tellectual leaders, high-level officials, 
and academic figures from all over the 
world, with 2,000 experts and special-
ists participating in person and virtu-
ally.
The conference included four seminars 
featuring 22 high-level speakers from 
across the world, including ministers, 
leaders, and innovators, who discussed 
several topics and issues related to the 
unmanned systems sector. 
The seminars focused on four main 
themes – Understanding the Chang-
ing Unmanned Landscape, Facilitating 
Trust and Understanding: Human-Ma-
chine Teaming and Decision-Making 
in the Unmanned Age, Optimizing In-
novation: Overcoming Adoption and 
Integration Challenges, and Unmanned 
Systems and the 4IR: How Technology is 
Shaping Future Capabilities.
His Excellency Mohammed bin Ahmed 
Al Bowardi, Minister of State for De-
fense Affairs, His Excellency Omar 
Sultan Al Olama, Minister of State for 
Artificial Intelligence, Digital Economy 
and Remote Work Applications opened 
the conference in the presence of, Her 
Excellency Mariya Didi, Minister of De-
fense of the Republic of Maldives, His 

Continued from page 1.

The event, organised by ADNEC in co-
operation with the UAE Ministry of 
Defense, is set to be an exceptional 
edition. It will see the participation of 
many local, regional, and international 
companies specialising in unmanned 
systems, simulation, and training, 
showcasing the latest innovations and 
technologies in these industries, in ad-
dition to AI and robotics technologies, 
all before a global audience that will 
include government delegations, agen-
cies, and civil establishments specialis-
ing in these vital sectors.
This year’s edition of the exhibitions 
is expected to witness a considerable 
turnout, in addition to hosting a unique 
set of activities on the sideline. These 
activities include live shows held at Tilal 
Swaihan, serving as a special platform 
for showcasing aerial and grounded 
unmanned systems as well as AI and ro-
botics technologies.
In addition, this year’s event will also 

debut and host the UMEX platform 
for start-ups, the Modern Technology 
Track, that will take visitors on a journey 
showcasing the latest and advanced 
technologies featured in the exhibi-
tions and UMEX Talks. 
His Excellency Major General Dr. Mubar-
ak Saeed Ghafan Al Jabri, head of the 
UMEX and SimTEX 2022 higher organ-
ising committee, said: “This strategic 
event, which will feature unmanned 
and simulation and training systems, is 
the only one of its kind in the region. It 
plays an important role in supporting 
the UAE’s efforts in reinforcing its global 
leadership in terms of employing inno-
vations to promote the economy, as well 
as national and regional stability and 
security.”
“This event is held amidst the current 
global challenges and circumstances, 
which shed light on the UAE’s ability to 
organise a strategic event of such mag-
nitude and significance to showcase ad-
vanced technology and developments 

Showcasing Advanced Technologies

Scientific Platform 
Brings Together 
Expertise and Skills

in the defence industries,” he added.
While Humaid Matar Al Dhaheri, Group 
CEO of ADNEC, added: “This edition of 
UMEX and SimTEX is exceptional on 
all levels as it represents an ongoing 
growth since it was launched in 2015. 
The event witnessed a 25 per cent in-
crease in the area allocated for presenta-
tions compared to the previous edition. 
Moreover, 134 exhibitors from 26 coun-
tries are participating in the exhibitions.
“The current edition will see the partic-
ipation of seven countries for the first 
time: Bahrain, Israel, Serbia, Austria, 
Bulgaria, Malta and Turkey, in addition 
to two new international pavilions: the 
Israeli and Ukrainian pavilions.”
The percentage of exhibiting compa-
nies participating for the first time in 
the two exhibitions is 36 per cent, and 
29 per cent of total exhibitors at the 
event are from UAE companies, while 
the number of live and interactive 
shows held at Swaihan on 22 February 
are doubled, he added.
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UAE companies

UMEX Start-ups is making its 
debut. It is designed to highlight 
the emerging companies in the 

vital sectors covered by both 
exhibitions.

Start-ups participating in the UMEX 
platform for start-ups

Countries participating for the 
first time in the event

Event takes place on 
area of 

square metres 
26,000

Local and international visitors are 
expected to attend

Exhibitors from More than

Live and interactive shows to be 
held for the first time in history of 

live events at Swihan

&
Countries

National pavilions New technologies and 
innovations to be launched 

during exhibitions

International delegations
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1
DAY

Monday
21 Feb 2022

Shine Light on Future 
of Autonomous Flight

UMEX & SimTEX 

Conference Addresses Role of Tech
in Shaping Future Capabilities

Under the patronage of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, UMEX and 
SimTEX, are opening today at the Abu Dhabi 
National Exhibition Centre with large-scale 
international and local participation.  
Continued on page 4.

Under the patronage of His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi, Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
the fifth edition of the Unmanned 
Systems Conference 2022 that 
accompanies UMEX & SimTEX exhi-
bitions 2022 kicked off yesterday 
under the theme, “Unmanned, 
Unbound: Realizing The Promise 
of The Unmanned Revolution.”
Continued on page 4.

7 Exhibitors are participating for 
the first time

International delegations

&
National pavilions
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