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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة تعزز موقعها يف تكنولوجيا 
الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي 

واسترشاف مستقبلها وتوجيهها إىل خدمة 
اإلنسان وتقدمه ورفاهيته وتؤمن بأن قيمة 

التكنولوجيا تكمن يف قدرتها عىل تغيري حياة 
البرش إىل األفضل وأن مسؤوليتنا أن نجعل 

من التكنولوجيا جرساً للبناء والتقدم واألمن 
واالستقرار للجميع. 

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 
سموه أمس ملعريض األنظمة غري املأهولة 

»يومكس 2020« واملحاكاة والتدريب 
»سيمتكس 2020«.
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة تعزز موقعها يف تكنولوجيا الثورة 
الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي واسترشاف مستقبلها 
وتوجيهها إىل خدمة اإلنسان وتقدمه ورفاهيته وتؤمن بأن 
قيمة التكنولوجيا تكمن يف قدرتها عىل تغيري حياة البرش 
إىل األفضل وأن مسؤوليتنا أن نجعل من التكنولوجيا جرساً 

للبناء والتقدم واألمن واالستقرار للجميع. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها سموه أمس ملعريض 
واملحاكاة   »2020 »يومكس  املأهولة  غري  األنظمة 

والتدريب »سيمتكس 2020«.
محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  يرافقه  سموه  وقام 
يف  بجولة  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين 
وتعرف  املشاركة  والعاملية  اإلماراتية  الرشكات  أجنحة 
املعروضة يف مجال األنظمة  التكنولوجيات  عىل أحدث 
غري املأهولة واملحاكاة والتدريب وتبادل سموه الحديث 
والخرباء  واملسؤولني  الرشكات  وأصحاب  العارضني  مع 

املشاركني حول آخر التطورات يف التقنيات الحديثة. 
و»سيمتكس«  »يومكس«  معريض  أن  سموه  وأضاف 

املنصات  توفري  يف  املهم  اإلمارات  دولة  دور  يجسدان 
العاملية الفاعلة للحوار حول القطاعات الحيوية التي تهم 
الكبرية  املشاركة  أن  إىل  مشريا  ومستقبله،  العامل  حارض 
والنوعية فيهام والتي تتزايد بشكل ملحوظ بني كل دورة 
اإلمارات  قدرة  يف  الكبرية  العاملية  الثقة  تجسد  وأخرى 
عىل تنظيم أكرب الفعاليات الدولية يف املجاالت املختلفة 
واالستقرار  التنمية  يحقق  ما  لكل  الداعمة  وسياساتها 

والسالم واألمن عىل املستويني اإلقليمي والعامل.

غري  باألنظمة  الخاصة  التكنولوجيا  أن  سموه  وأوضح 
ودولة  كبريا  تطورا  تشهد  واملحاكاة  والتدريب  املأهولة 
هذا  مواكبة  عىل  حريصة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
التطور يف سياق اسرتاتيجيتها الهادفة إىل تنويع مصادر 
دخلها وبناء اقتصاد املعرفة وتحقيق االستفادة القصوى 
سموه  ومتنى  التنمية.  مجال  يف  التكنولوجيا  هذه  من 
للمشاركني يف املعرضني التوفيق والنجاح وبناء رشاكات 

فاعلة تعود بالخري عىل الجميع.

محمد بن زايد يزور معرضي »يومكس 
وسيمتكس 2020«
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نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
الجيش  أركان  رئيس  شنقريحة  السعيد  اللواء  معايل 
الوطني الشعبي الجزائري باإلنابة الذي يزور البالد لحضور 
املأهولة »يومكس 2020«  األنظمة غري  فعاليات معريض 
واستعرض    .»2020 »سيمتكس  والتدريب  واملحاكاة 
الذي  اللقاء  خالل  ــ  شنقريحة  السعيد  واللواء  سموه 
حرضه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
التعاون  عالقات  ــ  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس 
بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والجمهورية الجزائرية 
الدميقراطية الشعبية الشقيقة خاصة فيام يتعلق بالشؤون 
يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  وسبل  والدفاعية  العسكرية 
التطورات  مجمل  استعرضا  كام  املشرتكة.   مصالحهام 
والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال 
وجهات النظر بشأنها.  حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد 
البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة محمد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي.

..وسموه يستقبل رئيس أركان الجيش الوطني 
الجزائري المشارك في المعرض

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس املجلس 
املأهولة  غري  األنظمة  معريض  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي 

»يومكس 2020« واملحاكاة والتدريب »سيمتكس 2020«.
 واطلع سموه خالل جولته يف املعرض عىل أحدث التقنيات 
التي تستعرضها الرشكات الدولية املشاركة يف الدورة الحالية، 
أبرز  حول  إىل رشح  واستمع  املعرض  من  األكرب،  تعد  التي 
والذكاء  الروبوتات  مجاالت  يف  املبتكرة  التقنية  الحلول 
املتقدمة يف  املأهولة والصناعات  االصطناعي واألنظمة غري 

مجال املحاكاة والتدريب. 
الوطنية، وتعرف  الرشكات واألجنحة  من  وزار سموه عدداً 
عىل الجهود التي تبذلها الرشكات الوطنية يف تبني تقنيات 
تكنولوجيا  تشكيل  يف  ودورها  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
عىل  اإلمارات  دولة  مكانة  تعزيز  يف  يساهم  ما  املستقبل، 

الخارطة العاملية يف هذا املجال الحيوي. 
معريض  إن  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  وقال 
»يومكس 2020« و»سيمتكس 2020« يف أبوظبي حققا نقلة 
نوعية سواء يف اتساع املشاركات الدولية أو حجم الصفقات 
أبوظبي  رسوخ  تؤكد  والتي  املعروضة  األنظمة  نوعية  أو 
العاملية.  الفعاليات  وتنظيم  واستضافة  لالبتكار  وجهة 
من  جانباً  نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  كام شهد سمو 
املسابقة   ،»2020 للروبوت  العاملي  زايد  بن  محمد  تحدي 
خليفة  جامعة  تنظمها  والتي  بالروبوتات،  الخاصة  العاملية 
فعاليات  عىل  اطلع  كام  املعرضني،  فعاليات  هامش  عىل 
هذين  أن  مؤكداً  والروبوت،  االصطناعي  الذكاء  مسابقات 
الحدثني يشجعان عىل املبادرة واالبتكار والريادة والتحدي 
الهادف دوماً إىل التميز مبا يسهم يف تقدم البرشية ويجعل 
التكنولوجيا يف خدمة املجتمعات والقضايا اإلنسانية النبيلة. 

هزاع بن زايد يزور معرضي »يومكس« و»سيمتكس«
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون 
الدفاع أمس يف مكتبه مبعريض »يومكس وسيمتكس 2020« 
الفريق أول رحيل رشيف القائد العسكري للتحالف اإلسالمي 
محمد  الطيار  الركن  واللواء  اإلرهاب  ملحاربة  العسكري 
اإلسالمي  التحالف  ملركز  العام  األمني  املغيدي  سعيد  بن 
اإلرهاب، بحضور سعادة مطر سامل عيل  العسكري ملحاربة 

الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
وتم خالل اللقاء استعراض اسرتاتيجية التحالف وآليات وأطر 
الدول اإلسالمية يف محاربة  عمله يف تنسيق وتوحيد جهود 
مجال  يف  األخرى  الدولية  الجهود  مع  يتكامل  مبا  اإلرهاب 
من  عدد  مناقشة  إىل  إضافة  الدوليني.  والسلم  األمن  حفظ 
وتبادل  املشرتك  االهتامم  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 
الضباط  كبار  من  عدد  اللقاء  حرض  بشأنها.  النظر  وجهات 

واملسؤولني يف وزارة الدفاع.

البواردي يستقبل قائد التحالف اإلسالمي 
العسكري و وزير الدفاع اإلندونيسي

كام استقبل معاليه بعد ذلك معايل فرابوو سوبيانتو وزير 
الدفاع اإلندونييس، الذي يزور البالد حالياً لحضور فعاليات 

معريض »يومكس وسيمتكس 2020.«
وتم خالل اللقاء - بحضور سعادة مطر سامل عيل الظاهري 
والتنسيق  التعاون  عالقات  بحث   - الدفاع  وزارة  وكيل 
الدفاعي  املجال  يف  الصديقني  البلدين  بني  املشرتك 
املشرتكة،  املصالح  يحقق  مبا  تنميتها  وسبل  والعسكري 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  استعراض عدد  إىل  إضافة 

ذات االهتامم املشرتك وتبادل وجهات النظر بشأنها.
عالقات  تطوير  عىل  اإلمارات  دولة  حرص  البواردي  وأكد 
التعاون مع جمهورية إندونيسيا يف شتى املجاالت، خاصة ذات 
الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها.

الدفاع  تفاهم بني وزارة  توقيع مذكرة  الجانبان  كام شهد 
الدفاع لجمهورية  العربية املتحدة ووزارة  لدولة اإلمارات 
هذه  وتهدف  الدفاع،  مجال  يف  التعاون  بشأن  إندونيسيا 
الثنايئ بني البلدين يف  املذكرة إىل تعزيز التعاون الدفاعي 

املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف المعرض
قائد  العلوي،  نارص  إبراهيم  الركن طيار  اللواء  استقبل 
مبعريض  مكتبه  يف  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات 
يومكس وسيمتكس 2020 ، كالً عىل حده الفريق  يازيد 
الفريق محمد  و  املاليزية  املشرتكة  القوات  قائد  أرشاد 

صالح بن حاج عثامن قائد العمليات الجويه املاليزية
 واللواء الركن أحمد لغليض مفتش سالح االٕشارة املغريب 
واللواء تسانكو ايفانوف ستويكوف قائد القوات الجوية 
رئيس  عادل  ح هشام محمد  أ  طيار  واللواء  البلغاري 
أركان القوات الجوية املرصيه و اللواء حميد بومعيزة 

قائد القوات الجوية الجزائري.
 وتم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون الثنايئ والسبل 
الكفيلة بدعمها وتطويرها، إىل جانب مناقشة عدد من 

املواضيع ذات االهتامم املشرتك.
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التقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
مبعريض  مكتبه  يف  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 
الفريق  حدة،  عىل  كال   2020 وسيمتكس  يومكس 
االندونييس  الدفاع  وزير  سوبهانتو  برابوو  متقاعد 
الدفاع  أركان قوات  والفريق أول آدم محمد رئيس 
اإلثيويب واللواء ركن طيار محمد بن سعيد املغيدي 
ملحاربة  العسكري  االسالمي  التحالف  عام  أمني 
االٕرهاب، الذين يزورون البالد حاليا لحضور فعاليات 

املعرضني.
وبحث معايل رئيس أركان القوات املسلحة خالل اللقاءات 
عالقات التعاون القامئة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والدفاعية  العسكرية  بالشؤون  واملتعلقة  الدول  بتلك 
وجهات  معهم  تبادل  وتطويرها حيث  تفعيلها  وجوانب 
اىل  اضافة  املنطقة  يف  األوضاع  مستجدات  تجاه  النظر 

بحث عدد من األمور ذات االهتامم املشرتك.

جولة
الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل   قام 
رئيس أركان القوات املسلحة يف اليوم الثاين عىل التوايل 
يومكس  معريض  وأجنحة  لفعاليات  تفقدية  بجولة 

وسيمتكس 2020 .
الوطنية  الرشكات  أجنحة  من  عدداً  معاليه  وزار 
والدولية املشاركة يف الدورة الرابعه للمعرض  تعرف 
خاللها من ممثيل الرشكات إىل معروضات األجنحة 
العسكري  التصنيع  أنتجته كربى رشكات  وأحدث ما 
متطورة  دفاعية  تكنولوجيا  من  األنظمة  وموردو 
الوطنية  الرشكات  إليه  توصلت  ما  آخر  تعكس 

والعاملية.
األحاديث  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  وتبادل 
مشاركاتهم  حول  الرشكات  وممثيل  العارضني  مع 
املأهولة  غري  االنظمه  مجال  يف  العاملية   واالتجاهات 

واالنتاج العسكري.

الرميثي يبحث التعاون العسكري مع كبار ضيوف 
المعرض ويتفقد أجنحة الشركات

قائد القوات البرية يتفقد معرضي »يومكس وسيمتكس«
قام اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد 
وسيمتكس  يومكس  معريض  يف  بجولة  الربية  القوات 

.»2020
املشاركة  األجنحة  من  عدداً  الربية  القوات  قائد  وزار 
توصلت  ما  أحدث  عىل  واطلع  املعرض،  فعالية  يف 
العسكرية  املنظومة  يف  والتقنيات  التكنولوجيا  إليه 

املستقبلية.



نشرة خاصة بمناسبة معرضي »يومكس وسيمتكس« 2020

6

CAETraxAcademy
Faster, better and more efficient 
pilot throughput.

أكادميية يس إيه إي تراكس
تخريج طيارين أرسع وأفضل وأكرث كفاءة

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

Learn more about the CAE TRAX Academy by joining us 
at our booth (04-c17) during UMEX/SIMTEX in Abu Dhabi.

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

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

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com

أعرب سعادة اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش 
الدميقراطية  الجزائرية  بالجمهورية  الشعبي  الوطني 
الشعبية، عن سعادته بزيارة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الرابعة ملعريض »يومكس«  النسخة  ومشاركته يف فعاليات 
و»سيمتكس« 2020 يف الفرتة بني 23 و25 فرباير بأبوظبي.

جاء ذلك لدى زيارته لجناح مجلة درع الوطن يف املعرض، 
وقال يف حديثه “ زياريت إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
جاءت تلبية لدعوة كرمية من سعادة الفريق الركن حمد 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة اإلماراتية 

لحضور فعاليات معريض يومكس وسيمتكس 2020.
الشيخ محمد بن زايد  السمو  بلقاء صاحب  وقال سعدت 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 
رئيس  تبون  عبداملجيد  السيد  تحية  له  ونقلت  املسلحة، 
الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية 
قيادة  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  ومتنياته  الوطني، 
وشعباً وجيشاً باملزيد من التطور والرقي، وحرصه الشديد 
عىل تطوير العالقات األخوية الثنائية بني البلدين الشقيقني 
الجزائري  الشعبني  بني  القوية  الروابط  مستوى  لتبلغ 

واإلمارايت والتي ترضب بجذورها يف عمق التاريخ”.

نجاح فائق
وأضاف “كام التقيت أيضا بسمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحثنا 
عالقات التعاون بني جمهورية الجزائر ودولة اإلمارات، وسبل 
تبادل  إىل  إضافة  املجاالت،  مختلف  يف  وتطويرها  تعزيزها 
وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك، 
وكان يل لقاء أخر مع سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 
وتناولنا  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
خالله واقع التعاون الثنايئ بني جيشني البلدين وسبل تطويره 

إىل مجاالت أخرى«.
الجزائري، إىل  الوطني الشعبي  الجيش  وأشار رئيس أركان 

من   »2020 وسيمتكس  “يومكس  معرض  ماحققه  اھمیة 
حقق  املعرض  »بأن  مضيفاً  األصعدة،  مختلف  عىل  نجاح 
ىف  واملشرتین  العارضین  بین  التفاعل  ىف  املنشود  الھدف 
عرض احدث ماتوصلت الیه التكنولوجیا الحدیثة ىف صناعة 

املعدات واالسلحة الدفاعیة«.
ولفت إىل أن معرض “ يومكس وسيمتكس 2020 “ يعد 
املأهولة  غري  األنظمة  يف  املتخصصة  املعارض  أكرب  من 
الكبري  لألقبال  نظرا  والعامل،  األوسط  الرشق  عىل مستوى 
يف  للتواجد  الكربى  الصناعية  والدول  للرشكات  واملتزايد 
هذا املعرض، وكذلك للشهرة الواسعة التي حققها املعرض 
واألسلحة  املعدات  مختلف  ومنتجي  مصنعي  أوساط  يف 

العسكرية واألجهزة املستخدمة يف الرقابة وحفظ األمن.
وكافة  املنظمة  اللجنة  بذلتها  التي  الحثيثة  الجهود  ومثن 

الجهات املرشفة واملشاركة يف معرض “يومكس وسيمتكس 
2020« عىل مدار الدورات الحالية والسابقة، مؤكدا ان رؤية 
االمارات واسرتاتيجيتها نجحت يف تحويل  القيادة يف دولة 
واملؤمترات  للمعارض  وعاملي  اقليمي  مركز  اىل  االمارات 
الدولية املتميزة بشكل يواكب الريادة االقتصادية والبحثية 
والبيئية واالمنية التي تتبواها الدولة عىل املستوى االقليمي.

بالشكر  ألتوجه  الكرمية  السانحة  هذه  أنتهز  وأختتم” 
الجزيل إىل املرشفني والعاملني يف مجلة درع الوطن، الذين 
الشعبي  الوطني  الجيش  أفراد  تحيات  نقل  منحوين فرصة 

إىل نظرائهم يف جيش اإلمارات.

اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش 
الوطني الجزائري يزور جناح درع الوطن في المعرض
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أكادميية يس إيه إي تراكس
تخريج طيارين أرسع وأفضل وأكرث كفاءة

Your worldwide training partner of choice
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 يف معريض “سيمتكس” و“يومكس” يف أبوظبي.

milsim@cae.com  @CAE_Defence  CAE cae.com

مجموع  وصول  عن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  أعلنت 
صفقات معريض األنظمة غري املأهولة »يومكس 2020« 
يومني  خالل   »2020 »سيمتكس  والتدريب  واملحاكاة 
انطالق  منذ  درهام  و659  الفا   962 و  مليونا   624 إىل 
املعرضني حيث تم توقيع 7 صفقات جديدة أمس مع 
 468 تجاوزت  إجاملية  بقيمة  ودولية  محلية  رشكات 
نارص  فهد  بحري  الركن  العميد  وكشف  درهم.  مليون 
يومكس  معريض  باسم  الرسمي  املتحدث  الذهيل، 
وسيمتكس 2020 »أن إجاميل صفقات العقود الخارجية 
يف اليوم الثاين وصلت إىل 25,821,190 درهام فيام وصل 
 443,049,964 إىل  املحلية  العقود  صفقات  مجموع 
درهام والتي متثل ما نسبته 94 % من إجاميل صفقات 
رشكة  مع  التعاقد  تم  أنه  الذهيل  وأكد  الثاين«.  اليوم 
لرشاء  »أدايس«  الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي 
دراهم،   180,426,908 بقيمة  املسرية  الطائرات  نظام 
 - إس  »كامكوبرت  مبروحيات  املسلحة  القوات  ولتزويد 
درهم.  مليون   234 بقيمة  طيار  بدون  الجديدة   »100
وأضاف الذهيل أنه تم التعاقد مع رشكة دينيل داينمكس 
)جنوب أفريقيا( لرشاء طائرة مسرية بقيمة 25,821,190 
آليات مسرية  »إيرث« لرشاء  والتعاقد مع رشكة  درهام 

مع رشكة  التعاقد  وتم  كام  درهم.   22,573,056 بقيمة 
األوائل لرشاء نظام محاكات تدريب عىل إطفاء الحرائق 
لصالح رشطة أبوظبي بقيمة 3.2 مليون درهم. كام تم 
التعاقد مع رشكة آي أون تكنولوجي لرشاء نظام محاكاة 

بقيمة  أبوظبي  رشطة  لصالح  املتفجرات  عن  الكشف 
2.3 مليون درهم، باإلضافة اىل التعاقد مع رشكة القدرة 
لتوريد )3( طائرات مّسرية لغرض إطفاء الحرائق لصالح 

رشطة أبوظبي بقيمة 550 ألف درهم.

أكثر من 624 مليون درهم صفقات معرضي 
»يومكس« و»سيمتكس« خالل يومين
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يومكس وسيمتكس 2020 يجســــــــــدان رؤية القيادة الرشيدة
رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ »يومكس« و»سيمتكس« لــــــــــــــــــــــــــ »درع الوطن«:

مصلح  محمد  عيل  طيار  الركن  اللواء  سعادة  أكد 
األحبايب، رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض األنظمة 
والتدريب  واملحاكاة   )2020 )يومكس  املأهولة  غري 
الدورة  أن  لهام،  املصاحب  )سيمتكس 2020( واملؤمتر 
إليه  الحدث تكشف عن آخر ما توصلت  الحالية من 
العديد من الرشكات العاملية واملحلية يف مجاالت الذكاء 
الطائرات  وأنظمة  والتدريب  واملحاكاة  االصطناعي 

املسرية واألنظمة غري املأهولة.
وقال يف حوار مع »درع الوطن« إن الدورة الرابعة من 
كونها  السابقة،  بالدورات  مقارنة  األكرب  تعد  الحدث 
وليتوانيا  تشهد مشاركة 5 دول ألول مرة، وهي مرص 
 45 وتواجد  ورسيالنكا،  إفريقيا  وجنوب  ولوكسمربج 
رشكة إماراتية جديدة، فيام ارتفع عدد زوار املعرضني 

بنسبة 50 يف املئة عن دورة العام املايض.
الرسمي،  االفتتاح  لحفل  املنظمة،  اللجنة  أن  وبني 
عكفت طول الفرتة املاضية عىل وضع ومناقشة حزمة 
من الخيارات واالفكار، واعادة بلورتها، بصورة دمجت 
بني الروبوت والدرون، والذكاء االصطناعي،  واملؤثرات 
عىل  نوعها  من  االوىل  هي  فنية،  لوحه  يف  البرصية، 
وفداً   45 نحو  باعجاب،  والتي حظيَت  العامل،  مستوى 
رسمياً باالضافة اىل املسؤولني والجمهور الذين حرضوا 

الحفل.
تقنيات  يدعامن  املعرضني  أن  إىل  األحبايب  ولفت 
الروبوت والذكاء االصطناعي مبا يتامىش مع اسرتاتيجية 
اإلمارات للذكاء االصطناعي 2031، وطرحهام لألنظمة 
واملنتجات املبتكرة التي تخدم جميع القطاعات املدنية 

واألمنية.
يومكس  أن  إىل  سعادته  وتطرق 

وسيمتكس 2020 يجسدان 
الرشيدة  القيادة  رؤية 

اإلمارات  لدولة  الريادي   الدور  تعزيز  نحو  وسعيها 
الرابعة وتسخري  الثورة الصناعية  العربية املتحدة  يف  

مخرجاتها لتعزيز االزدهار والسلم واألمن العاملي.
وتالياً نص الحوار:

بداية، حدثنا عن دور »يومكس« و«سيمتكس« يف 
تعزيز صناعات الذكاء االصطناعي؟

الوطنية  للصناعات  أساسياً  داعامً  املعرضان  يشكل 
واملحاكاة  املأهولة  غري  األنظمة  يف  املتخصصة 
دولية  منصة  ويعد  الصناعي،  والذكاء  والتدريب 
رائدة لهذا القطاع الحيوي، كام يعزز من نقل وتوطني 
كل  عىل  املشاركني  وإطالع  املتقدمة  التكنولوجيا 
جديد من تطورات وابتكارات متسارعة يف ظل الثورة 

الصناعية الرابعة.

ما الذي مييز الدورة الحالية من 
املعرضني؟

تعد الدورة الحالية األكرب من 
نوعها من حيث املوضوعات 
ونوع  وحجم  املطروحة 

حفل االفتتاح.. لوحة 
فنية رائعة نالت إعجاب 
الوفود الرسمية.. دمج 

بين الروبوت والدرون 
والذكاء االصطناعي 

والمؤثرات البصرية
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يومكس وسيمتكس 2020 يجســــــــــدان رؤية القيادة الرشيدة
رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ »يومكس« و»سيمتكس« لــــــــــــــــــــــــــ »درع الوطن«:

الدورة  يف  واستحدثت  واملحلية،  الدولية  املشاركات 
الحالية أجنحة خاصة بالروبوتات والذكاء الصناعي، كام 
يشهد الحدث مسابقات )تحدي محمد بن زايد العاملي 
للروبوت 2020( الذي يشارك فيه 32 فريقاً ميثلون 17 

دولة وتبلغ قيمة جوائزه 5 ماليني دوالر أمرييك.  

كم بلغت أعداد املشاركني يف الدورة الحالية من 
الحدث؟

تاريخهام  يف  األكرب  للمعرضني  الرابعة  الدورة  تعد 
منذ انطالقتهام األوىل يف عام 2015، إذ ارتفع عدد 
الحالية إىل 166 رشكة  الدورة  العارضة يف  الرشكات 
بنسبة منو بلغت 33 يف املئة مقارنة بالدورة املاضية 
يف عام 2018، كام زادت املساحة الكلية للمعرضني 
مربع،  مرت  ألف   25 إىل  لتصل  املئة  يف   40 بنسبة 
يف  للمعرضني،  السابقة  الدورة  مساحة  مع  مقارنة 
حني وصل عدد الدول املشاركة إىل 30 دولة باإلضافة 
إىل 7 أجنحة وطنية، واستقطاب أكرث من 18 ألف 
زائر من جميع أنحاء العامل، بنسبة منو تتجاوز الـ50 
 500 ومشاركة  املاضية،  بالدورة  مقارنة  املئة  يف 

وسيلة إعالم محلية وعاملية.

ما الذي مييز املشاركة الوطنية باملعرضني عن الدورة 
السابقة؟

الفعالية  يف  املشاركة  اإلماراتية  الرشكات  عدد  متثل 
ما نسبته 40 يف املئة من مجموع الرشكات العارضة 
رشكة،   63 املحلية  املشاركات  أعداد  وتبلغ  الكيل، 

إضافة إىل 7 أجنحة وطنية. 
وابتكاراتها  صناعاتها  باستعراض  مشاركتها  وتتميز 
يف مجال الطريان واملحاكاة والتدريب واألنظمة غري 
ابتكارات  عىل  الضوء  تسليط  عن  فضالً  املأهولة، 
والجامعات  املدارس  وطلبة  والشباب  الدولة  أبناء 
الحيوية  القطاعات  تلك  يف  بالدولة  واملعاهد 

واملتطورة والذكية.

هل يكشف الحدث عن آخر ما توصلت إليه 
االبتكارات املحلية والعاملية؟

بالتأكيد، إذ يضم يومكس وسيمتكس 2020 الكثري 
الذي  الرسيع  التطور  تجسد  التي  األنظمة  من 
املجاالت  العديد من  الوطنية يف  الصناعات  شهدته 
التقنية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ يف هذا 

أن  علامً  والدويل،  اإلقليمي  املستويني  عىل  املجال 
لألنظمة  شيقة  داخلية  عروض  عىل  شمل  الحدث 
غري املأهولة يستعرض عربها املشاركون اإلمكانيات 
األنظمة  بها  تتمتع  التي  واملميزات  واملواصفات 
واملهارات العملية والدقة يف أداء املهامت يف بيئات 

مختلفة.

ما أبرز ما جاء يف املؤمتر املصاحب للمعرضني يف 
الدورة الحالية؟

املتعلق  املستقبل  استرشاف  يف  املؤمتر  ساهم 
املأهولة واملحاكاة والتدريب والذكاء  باألنظمة غري 
الصناعي عرب اجتامع الخرباء الدوليني وصناع القرار 
والعلامء واألكادمييني، والذين ناقشوا أبرز التحديات 
لها،  حلول  عن  وبحثوا  القطاعات  تلك  تواجه  التي 
فيام شهد مشاركة نحو 600 من الخرباء واملختصني 
علامً  الهامة،  املجاالت  بتلك  واملهتمني  واملسؤولني 
مواضيع  أربعة  املؤمتر شمل عىل  أعامل  أن جدول 
البرشية، واملهام والعمليات،  األبعاد  رئيسية تشمل 

والقطاع والسوق، وأمن املنافذ.

حدثنا عن أبرز التقنيات املعروضة يف الحدث؟
متكن زوار املعرضني من اإلطالع عىل أحدث التقنيات 
والطائرات  املأهولة  غري  األنظمة  صناعة  مجال  يف 
احدث  من  ومتطورة  جديدة  حزمة  وعىل  املسرية 
التي  التقنيات  من  مبجموعة  املجهزة  الطائرات 

تجعلها قادرة عىل التكيف مع مختلف الظروف.
انظمة  بوجود  املسرية  الطائرات  تلك  وتتميز  كام 
تحت  باألشعة  تعمل  برصي«  »إلكرتو  استشعار 
الحمراء عايل الوضوح، فضالً عىل احتواء بعضها عىل 
ردارات بحرية عايل األداء متعدد الوظائف، متحرك 
بزاوية 360 درجة لدعم الدوريات البحرية، ومهام 

املراقبة.

اقبال  وجود  املعرض  لفعاليات  املتابع  يتلمس 
ومشاركة كبرية من قبل املؤسسات التعليمية وذلك 
تعزون  ماذا  السابقة..فايل  الدورات  مع  باملقارنة 

السبب يف ذلك؟

 3 مع  بالتزامن  املعرض،  من  الحالية  الدورة  تشهد 

»يومكس  ومعرض  مؤمتر  هي  مختلفة،  فعاليات 

وسيمتكس« ومسابقة تحدي محمد بن زايد العاملي 

للربوت، ومسابقة الذكاء االصطناعي.
سقف  تحت  مجتمعة  الفعاليات  هذه  ولوجود 
مبادرات  اقرار  عىل  املعنية  الجهات  عكفت  واحد، 
واليات تستهدف تعزيز ثقافة االبتكار، وتوسيع رقعة 
مفاهيم  نرش  يف  التدرج  من خالل  فيها،  املشاركة  
املدارس،  طلبة  من  انطالقاً  النشائة،  عند  االبتكار 
مروراً بطالبة الجامعات، وصوالً إىل رشكات االنتاج، 

وهو ما يتجسد ونراه يف دورة املعرض الحالية.

45 
شركة إماراتية تشارك 

ألول مرة

28
منتج جديد يعرض 

بالمعرض

45 
وفد رسمي حضر 

حفل االفتتاح

5 
دول تشارك ألول مرة
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 مسؤولون وخبراء عالمييون يشيدون 
بـ»يومكس« و»سيمتكس«

عاملييون  وخرباء  مسؤولون  أعرب 
»يومكس«  من  الرابعة  الدورة  يف  مشاركون 
يف  باملشاركة  سعادتهم  عن  و»سيمتكس«  
الحدث، مشيدين بأهميته يف تعزيز مهارات 
بشأن  الخربات  وتبادل  والحضور  املشاركني 
غري  واألنظمة  التعليمية  األنظمة  تطوير 

املأهولة وتكنولوجيات الطائرات املسرية عن بعد.
 ”OTH“ ملجموعة  التنفيذي  والرئيس  املؤسس  وأكد 
الذكية، تايت نوركني، عىل سعادته باملشاركة يف “يومكس” 
التكنولوجيات  تطوير  أهمية  إىل  مشرياً  و”سيمتكس”، 
واألنظمة غري املأهولة وليس دمجها فقط بالعامل، منوهاً 

أن “يومكس” يعزز من تلك الخربات والبحوث.

تطور ملحوظ
ورسيعاً،  ملحوظاً  تطوراً  تشهد  األنظمة  تلك  أن  وشدد 
تزايدت  األنظمة  لتلك  املطورة  الرشكات  عدد  أن  علامً 
األنظمة  تلك  تنتج  رشكات  ومنها  مؤخراً،  وتنوعت 

لالستخدامات العسكرية.
وأوضح أن تلك الرشكات تعمل عىل تصنيع طائرات حربية 
وأنظمة مسرية منخفضة الكلفة، ومنها عىل سبيل املثال، 
استشعار  بأنظمة  مزودة  وأخرى  مسلحة  طائرة  إطالق 

عىل أن يتم التحكم فيهام عرب طائرة أخرى مأهولة.
ودعا إىل أهمية تحسني أنظمة األمتتة والتأكد من عدم 

وجود ثغرات يف األنظمة غري املأهولة للحد من السيطرة 
من  العديد  أن  منوهاً  األخرى،  األطراف  قبل  من  عليها 
حالياً  تجرى  األنظمة  تلك  وعمل  فعالية  حول  التجارب 
بحوث يف  إجراء  يتم  واسرتاليا، كام  املتحدة  الواليات  يف 
اليابان، ويتم تطوير جيل جديد من الطائرات يف أوروبا 

مجهزة بتلك التكنولوجيات الحديثة. 

فرصة
تيم  السابق،  النيوزيلندي  الجيش  أركان  رئيس  وأشار 
املأهولة  غري  واألنظمة  املسرية  املركبات  أن  إىل  كيتينغ، 
سالح ذو حدين، إذ ميكن أن تتسبب يف حدوث حروب 

أكرث أو أن توجد حلوالً للحد من الرصاعات يف العامل.
يتم سد  األنظمة بحيث  تلك  تعزيز كفاءة  أهمية  وأكد 
األنظمة  أن  علامً  اخرتاقها،  من  للحد  األمنية،  الثغرات 

الذكية ذات آثار اقتصادية واجتامعية إيجابية.
بالعامل  املسرية  الطائرات  سوق  حجم  أن  إىل  وتطرق 
سيصل إىل 70.3 مليار دوالر بحلول عام 2029، علامً أنه 
البحث عن أنظمة مضادة للتصدي للهجامت  يتم حالياً 

التي قد تنجم عن تلك املركبات يف العامل.
ونوه أن الحدث ميثل فرصة لتبادل الخربات 
واملعرفة بشأن التقنيات الحديثة والتي ميكن 
ألفراد املجتمعات االستفادة منها يف مختلف 

القطاعات وبإيجابية.

تبادل معرفة
من جهته، لفت االستاذ بجامعة نانيانغ يف سنغافورة، كني 
لو، إىل أن مشاركته يف يومكس تتضمن تسليط الضوء عىل 
األنظمة غري املأهولة يف العامل، مبا فيها استخدامات األنظمة 
الروبوتية وكيفية االستفادة منها باملساحات الجوية الخالية.

تقترص  املأهولة ال  األنظمة غري  استخدامات  أن  وأوضح 
غري  أنظمة  تشمل  أصبحت  بل  فقط،  الروبوتات  عىل 

مأهولة برية وبحرية وجوية.
ولفت إىل أن العديد من الدراسات يف سنغافورة تسعى 
»إشارات  نظام  فيها  مبا  جديدة  ذكية  أنظمة  إيجاد  إىل 
يف السامء« أو إدارة معينة إلدارة املرور الجوي يف املدن 
واملساحات  الفضاء  استخدام  تتيح  بالعامل  املزدحمة 

الجوية الخالية، بدالً من األرض.
وأكد أن الحدث يساعد خرباء العامل عىل االستفادة من 
وتبادل  الصناعي  الذكاء  مجال  يف  االبتكارات  أحدث 
تواجه  التي  للتحديات  حلول  وضع  أجل  من  املعرفة 

قطاعاتهم املحلية.

كني لوتيم كيتينغتايت نوركني



11

أكد السيد خالد عبيد آل عيل الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اعتامد القابضة التزام املجموعة بدعم الصناعات الوطنية 

يف مجاالت التأمني والحلول االسرتاتيجية.
معرض  فعاليات  يف  املجموعة  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 

يومكس 2020.
اعتامد  رشكة  مدير  املراشدة  جمعة  محمد  السيد  وذكر 
الصناعية احدى الرشكات العاملة ضمن مجموعة اعتامد 
وطنية  خربات  تأهيل  من  متكنت  الرشكة  بأن  القابضة 
اماراتية يف التصميم وتقنيات التصنيع املختلفة املستخدمة 

يف صناعة الطائرات املسرية » طائرات بدون طيار«.
وأوضح املراشدة أن فريق عمل الرشكة متكن من تصميم 
متعددة  الغراض  الطائرات  من  مختلفة  أنواع  وانتاج 
وبتقنيات تتوافق مع االغراض وتلبي احتياجات املستخدم.

تقليل  مراعاة  االنجاز مع  الرشكة عىل رسعة  وأكد حرص 
يحقق  ومبا  سواء  حد  عىل  والتشغيلية  االنتاجية  التكلفة 

الغرض املطلوب.
الدولة  يف  وتواجدها  التقنيات  هذه  توفر  أن  اىل  ولفت 
عزز من ريادة الرشكة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني يف 

الزمن املحدد وبأعىل استجابة.

اعتماد الصناعية تستعرض طائرات بدون طيار 
متعددة االستخدامات وتوفر التقنيات والتكنولوجيا بالدولة

الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة  أعلنت 
»أدايس«، الرائدة عىل مستوى املنطقة يف حلول األنظمة 
والخدمات ذاتية التحكم، أمس، عن توقيع عقد بقيمة 
دولة  يف  املسلحة  القوات  لتزويد  درهم  مليون   234
بدون  الجديدة  »كامكوبرت«  اإلمارات  مبروحيات درون 

. S-100  طيار من طراز
التنفيذي  الرئيس  اليافعي،  عيل  االتفاقية  عن  وأعلن 
األنظمة  ومعرض  مؤمتر  هامش  عىل  »أدايس«،  لرشكة 
غري املأهولة »يومكس 2020« الذي تتواصل فعالياته يف 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 25 فرباير الجاري.

مع  طويلة  لسنني  الراسخة  »أدايس«  عالقة  إطار  ويف 
تتضمن  اإلماراتية،  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
مجموعة  ضمن  الجديدة  املنظومة  استخدام  االتفاقية 
تشمل  التي  العسكرية  التطبيقات  من  واسعة 
واالستطالع،  واملراقبة  االستخبارية،  املعلومات  جمع 
الحدودية.  والدوريات  البحري  والدعم  واالستهداف، 
وميكن للمنظومة غري املأهولة تتبع األهداف املتحركة، 
تشمل  كام  الطوارئ.  حاالت  يف  نرشها  إمكانية  مع 
املتكامل،  والتقني  اللوجستي  الدعم  متابعة  االتفاقية 

والتدريب عىل الطائرة الجديدة.
الجديدة  إس100-«  »كامكوبرت  درون  طائرة  وتحظى 
بعيد  تشغيل  ونطاق  موثوق،  وأداء  فريدة،  مبواصفات 
التي  واالتصاالت  التوجيه  يف  دقة  إىل  باإلضافة  املدى، 
منّصة  تتميز  البيانات. كام  من  كبري  تبادل معدل  تتيح 
املنظومة الجديدة بقدرتها عىل زيادة الحمولة، وإمكانية 
مجموعة  ضمن  واسع  عاملي  نطاق  عىل  استخدامها 

  S-100  منظومة وتسهم  التشغيل.  بيئات  من  متنوعة 
متعددة الوظائف يف تعزيز القدرة العسكرية، كام توفر 
حالً ذكياً ومرناً ألداء مجموعة واسعة من املهام املتنوعة.

وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة 
يف  واألنظمة  املنّصات  لقطاع  تتبع  »أدايس«،  الذاتية 
الدفاع  قطاع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  تجّمع  )ايدج(، 

وغريه من املجاالت، والتي أطلقت يف نوفمرب 2019

ADASI توقع عقد بــ 234 مليون درهم لتزويد 
القوات المسلحة بمروحيات »كامكوبتر إس - 100«
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مشاركتها يف  اإلسبانية ضمن  كيه  إي  يت  يو  تستعرض رشكة 
من  و«سيمتكس«  »يومكس«  معريض  من  الرابعة  الدورة 
السطحية  املركبات  من   »A16-05«، مجموعة  جناح  خالل 
األمن  مثل  البحرية  التطبيقات  لخدمة  املأهولة  غري  اآللية 
البيئة  البحرية وبحوث املحيطات ومراقبة  والدفاع واملراقبة 
وغريها من التطبيقات األخرى.  وتتمتع تلك املركبات ببعض 
املزايا فيام يتعلق بالزوارق املأهولة، وهي التشغيل املتواصل 
وانتفاء أي نوع من الخطورة عىل حياة أفراد الطاقم، وقرص 
وخفض  االستجابة(  الرسيعة  )األنظمة  االستجابة  مدة 

التكاليف التشغيلية بدرجة كبرية.
واألداء  االعتامدية  من  عالية  بنسبة  الرشكة  منتجات  ومتتاز 

تعمل  كام  إلحاحا،  العمالء  متطلبات  أكرث  لتلبية  املتقدم 
تبعاً  تطويعها  ميكن  ثانوية  أنظمة  تطوير  عىل  الرشكة 
مجموعة  يختار  أن  العميل  ويستطيع  العميل.   ملتطلبات 
محطات  مثل  النهايئ،  التطبيق  حسب  األجهزة  من  كبرية 
التسلح عن بُعد، وتركيب رافعة/ونش وآالت تصوير إلكرتو- 
برصية تعمل باألشعة تحت الحمراء وأنظمة استشعار بيئية 

وأجهزة صوتية صديقة للبيئة وأنظمة سمعية هيدروليكية. 
املركبات  أو  اآللية  الجوية  املركبات  دمج  أيضاً  ميكن  كام 
التحت-سطحية اآللية مع النظام لخدمة العمليات املشرتكة.

إىل  مأهول  قارب  لتحويل  الالزمة  املعدات  الرشكة  وتؤمن 
مركبة سطحية غري مأهولة.

قام 12 طالبًا من كلية االبتكار التقني بجامعة زايد بعرض 
ة )بدون  مثانية مشاريع مبتكرة تتعلق بالطائرات املَُسريرِّ
الذايت،  التحكم  وأنظمة  واألمن،  والروبوتات،  طيار(، 

خالل املشاركة يف معريض )يومكس( و)سيمتكس(.
نسعى  إننا  العميد،  مساعد  الفندي،  عمر  الدكتور  وقال 
إىل  »يوميكس 2020«  دورات  من خالل مشاركاتنا  يف   
تشجيع ودعم التطبيقات التي يبتكرها  طلبتنا يف مجاالت 
العام  القطاعني  يف  األعامل  ملصلحة  املعلومات  تكنولوجيا 
دولة  يف  البحثية  التعليمية  املؤسسات  وكذلك  والخاص 
دول  وبقية  الخليج  ومنطقة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
العامل. ويعترب املعرض الحايل فرصة عظيمة لتسليط الضوء 
عىل قدرة الجامعة البحثية يف التقنيات الناشئة الهادفة إىل 
تلبية احتياجات تكنولوجيا املعلومات يف منطقة الخليج«.

معرفة متعمقة
وعرضت مريم الجروان، طالبة الدراسات العليا بكلية االبتكار 
الجنايئ  الفحص  وبيانات  ألدوات  مقارنة  دراسة  التقني، 
وقالت  طيار.  بدون  املسرية  الطائرات  باستخدام  املتعلقة 
الطائرات املسرية  الواسع يف استخدامات  التنوع  مريم: »إن 
اليوم، والرسعة التي تتطور بها ميكن أن تشكل تحديا كبريا 
الباحثني  القانون. لذلك من الرضوري أن يكون لدى  إلنفاذ 
وأساليب  املسرية  بالطائرات  متعمقة  معرفة  والفاحصني 

الفحص الجنايئ واإلمكانات املتوفرة يف األدوات املتاحة.
وأضافت: »قمنا يف مرشوعنا بفحص وتحليل البيانات 
مختلفة  مناذج  أربعة  من  استخراجها  ميكن  التي 
تطبيق  قابلية  بني  مقارنة  وعقدنا  املسرية  للطائرات 
وقد  وقدراتها.  الجنايئ  الفحص  أدوات  من  العديد 
أدوات  إىل  الحاجة  إليها  توصلنا  التي  النتائج  أظهرت 
الجنايئ  التحقيق  لتعزيز  املتخصصة  الجنايئ  الفحص 

باستخدام الطائرات املسرية«.

تتبع الفكر
وقامت كل من  نجود قابوس و رحاب األكربي، الطالبتان 

صغري  جهاز  وهو  الهاكرز«  »تتبع  جهاز  بتصميم  بالكلية 
شبكة  عىل  املزيفة  اإلنرتنت  مواقع  اكتشاف  إىل  يهدف 
الواي فاي الخاصة باملستخدم. وقالت نجود: »يرسل النظام 
تنبيهات إىل املستخدم من خالل عرض الرسائل عىل شاشة 
OLED سواء تم اكتشاف هاكر أو مل يتم اكتشافه، وقد تم 
تصميم هذا الجهاز بهدف توفري حامية أفضل للمستخدمني، 

فضالً عن أنه يساعد يف تقليل معدل رسقة الهوية ».
وأضافت أن املرشوع اختري كأفضل إنجاز بني 24 مرشوًعا 
كبريًا آخر يف كلية االبتكار التقني بجامعة زايد يف خريف 
عام 2018. وقد أسعدين عرض مرشوعنا عىل سمو الشيخ 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل  زايد  بن  عبدالله 

الدويل، خالل زيارته األخرية لجامعتنا يف العام املايض.

ابتكارات مميزة لطالبات جامعة زايد في المعرض

Utek تطور مركبات سطحية آلية غير مأهولة 
للتطبيقات البحرية
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يف  طنية  أجنحة  و7  إماراتية  رشكة   66 مشاركة  تجسد 
املأهولة  غري  األنظمة  معريض  من  الرابعة  النسخة 
»سيمتكس  والتدريب  واملحاكاة   »2020 »يومكس 
2020« إمكانات دولة اإلمارات كالعب عاملي بارز عىل 
صعيد تصدير التكنولوجيا املتقدمة واالبتكارات مبا يعزز 

مسرية الخمسني عاماً املقبلة.
وتعكس الرشكات الوطنية املشاركة يف املعرضني التطور 
الرسيع الذي شهدته الصناعات الوطنية يف العديد من 
ملحوظ  بشكل  تنافس  أصبحت  التي  التقنية  املجاالت 
تستعرض  فيام  والدويل..  اإلقليمي  املستويني  عىل 
التي  املتقدمة  التقنيات  أحدث  الوطنية  الرشكات 
تتمتع بها األنظمة اإلماراتية املأهولة وغري املأهولة من 
والذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات  تطويع  خالل 

االصطناعي مبا يحقق االزدهار لإلنسانية.

تطبيقات

أحمد  اإلمارايت  األعامل  ورائد  املخرتع  قال  جانبه  فمن 

التي  واألمنية  العسكرية  الصناعات  إن  املزروعي 

معرض  يف  لالبتكار  املزروعي  أحمد  مركز  يستعرضها 

»يومكس 2020« تركز يف تصنيعها عىل تطبيق تقنيات 

األشياء  وإنرتنت  التحكم  ذاتية  القدرات  مثل  متقدمة 

مع  الذكية  واملواد  والروبوتات  املتطورة  الدفع  وأنظمة 

الرتكيز عىل الذكاء االصطناعي يف مختلف الصناعات مبا 

يتواكب مع اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي.
عبارة  تغطية  نظام  حديثه  خالل  املزروعي  واستعرض 
املعلومات  رصد  تستطيع  أرضية  محطة  بها  سيارة  عن 
يف محيط 30 كلم عرب التحكم بجميع األجهزة واألنظمة 
الرب  يف  واإلحداثيات  والبيانات  والصوت  الفيديو  مثل 

والبحر والجو.
وقال املزروعي إن نظام التغطية 100 % تصنيع إمارايت 

أقامر  بنظام  تجهيزها  وتم  السيارات  أحد  باستخدام 
إىل  االرتفاع  يستطيع  هوايئ  ونظام  »ستاليت«  صناعية 
16 مرتا ليعطي إشارة قوية إىل جميع الجهات مضيفا أن 
املحطة تستطيع العمل يف كافة الطرق الوعرة والظروف 

الجوية املختلفة.
وأشار أحمد املزروعي إىل أنه ميتلك براءات اخرتاع ألكرث 
من 135 اخرتاع يف الصناعات العسكرية واألمنية مضيفا 
أن دعم وتبني القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات للعقول 
اإلماراتية املبتكرة جعل الصناعات الوطنية مصدر فخر 
عىل  قادرة  فائقة  وقادرات  إمكانيات  من  متتلكه  ملا 

املنافسة عامليًا .
الحدث  هذا  يف  الوطنية  الرشكات  مشاركة  أن  وأضاف 
عىل  وقدرتها  تنافسيتها  من  يعزز  أن  شأنه  من  الدويل 
الوصول إىل أسواق جديدة يف مختلف أنحاء العامل الفتا 
إىل أن األنظمة غري املأهولة تؤثر يف حياة البرش اليومية .

وبدوره قال سليامن عبدالكريم الفهيم الرئيس التنفيذي 

لرشكة انسايدر اإلماراتية املتخصصة يف تطوير األنظمة 

الدفاعية وأنظمة املراقبة إن »انسايدر« تستعرض عدد 

من أنظمة حامية املنشآت الحيوية واملركبات من خالل 

العربات  أو  باملنشآت  املعادية واملحيطة  األجسام  رصد 

األجسام  هذه  بوجود  عليها  القامئني  وتنبيه  العسكرية 

للتعامل معها يف الوقت املناسب.

رصد
يومكس  معريض  يف  مشاركتها  خالل  الرشكة  وكشفت 
بدون  الطائرات  أنظمة  أحدث  عن   2020 وسيمتكس 
طيار املعادية والتعامل معها من خالل تقنيات متطورة 
ميكنها رصد الطائرات بدون طيار عرب الذبذبات الصوتية 
يف محيط يصل إىل 35 كلم وتحديد مكان إطالق الذخائر 

عىل بعد 1800 مرتا والتعامل معها.

توفر رشكة تحالف اإلمارات محلياً وعاملياً حلوالً تقنية، 
تم تصميمها لتوفري وظائف شاملة وتطبيقات آمنة، فيام 
تستعرض جانباً منها ضمن مشاركتها يف الدورة الرابعة 
.»05-A25« من »يومكس« و«سيمتكس«، عرب الجناح

الحد  يف  وعمالءها  اإلمارات رشكاءها  تحالف  وتساعد 
بخدمات  تزويدهم  عرب  األمنية  التهديدات  خطر  من 

وحلول ومنتجات األمن والسالمة.
وزارة  من  كمبادرة  تحالف  رشكة  وتأسست 
قاعدة  لتحديث   2015 عام  أبوظبي  يف  الداخلية 
التحول  ودعم  املّوحدة،  التحتية  والبنية  البيانات 
مراكز  مشاريع  وتنفيذ  الداخلية،  لوزارة  الذيك 
البيانات  ومستودعات  الصناعي  والذكاء  البيانات 

الضخمة.
رشكات  أرسع  من  واحدة  اليوم  الرشكة  وتعد 

اإلمارات  دولة  يف  املدرجة  املعلومات  تكنولوجيا 
املجاورة منواً، كام طّورت  والبلدان  املتحدة  العربية 

الرشكة حلول برمجية متقدمة للقطاعات الحكومية، 
وتشعبت يف مختلف املجاالت. 

»تحالف« توفر حلواًل ضد التهديدات األمنية

»يومكس وسيمتكس 2020«.. ابتكارات إماراتية 
تعزز تنافسية الصناعات المتقدمة الوطنية
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رئيس التحرير
العقيد الركن / يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل خميس السعدي

سكرتير التحرير
حسين علي المناعي

هيئة التحرير
مالزم/1 سالم سيف الزحمي

إسماعيل محمد البلوشي 
ندى الشاطري

شاكا برومود
ديبا نارواني

نفيسة محمد
عمر موسى

شيماء إبراهيم

اإلخراج والتصميم
أحمد محمود أحمد

أحمد الدياسطي

التصوير
علي حمد الجنيبي

محمود الشرفا
أحمد محمد الشامسي

حسين اليافعي
محمد أحمد الخضر

عادل الظنحاني
علي الهوتي

العالقات العامة
الرائد/ سيف سالم الكيبالي

مالزم/1 حسن حميد الزعابي
مالزم/1 حمد عبداهلل المال

حمدان سالم اليعقوبي
علي الشحي

سمية مبارك الكثيري
ليلى يوسف الحوسني

سارة صالح بن عمرو
العنود صالح بن عمرو

هاجر عبداهلل صالح
محمد رياض

تتقدم أرسة مجلة درع الوطن بجزيل الشكر والتقدير عىل مالقته من دعم متواصل وتعاون من كافة 
أعضاء اللجنة املنظمة لفعاليات معريض »يومكس« و»سيمتكس« 2020، واملؤسسات والجهات املشاركة 
ما  وهو  املعرضني،  فعاليات  مع  بالتزامن  اليومية  نرشتها  صدور  خالل  وذلك  ومتابعيها،  املجلة  وقراء 
انعكس عىل تغطيتها لكافة األحداث واملستجدات املصاحبة للمعرضني، بكل شفافية وموضوعية، ناقلة 
قرائها إىل قلب الحدث. داعني املويل عز وجل أن نكون قد وفقنا يف أداء املهام املوكلة إلينا، معاهدين 

أنفسنا عىل مواصلة مسرية التفوق والنجاح التي بدئناها سوياً.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
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القيادة العامة للقوات المسلحة
23 فبراير 2020مديرية التوجيه المعنوي

النشرة اليومية
اليوم1

 انطالق فعاليات معرضي 
 »يومكس«

»وسيمتكس« 2020

تحت رعاية محمد بن زايد

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

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

والذكاء االصطناعي.

اإلمارات وجهة وملتقى ألهم المؤتمرات 
العالمية والمعارض الدولية

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

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

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

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

ملشاركة وتبادل أفضل املامرسات املتبعة والدامئة التطور. 
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