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دبي تشديًدا على  2020يزور إكسبو  كريستر فوغليسانغأول رائد فضاء سويدي 

 موقع دولة اإلمارات العربية المتحدة الرائد عالميًا في قطاع الفضاء

 

، ضمن فعاليات أسبوع الفضاء في حلول الفضاء لدى شركة سابكريستر فوغليسانغ، مستشار يستضيف الجناح السويدي 

مهمتين للمكوك حيث كان ضمن  من وكالة الفضاء األوروبية أول رائد فضاء سويديهو  فوغليسانغدبي.  2020إكسبو 

 .الفضائي وخمس عمليات سير في الفضاء

تعمل على حيث تستكشف أحدث الحلول التكنولوجية و بشكل متسارعدولة اإلمارات العربية المتحدة قطاع الفضاء في  يتطور

في اإلمارات، هذا  ألمنوا علدفاا لمجا في ةئدالرا لعالمیةا لشركةاوتدعم ساب،  إشراك القطاع الخاص في طموحها للنمو.

   دبي. 2020أسبوع الفضاء في الجناح السويدي في إكسبو في  كريستر فوغليسانغمع الطموح عبر مشاركتها 

بشكل  حلولها الخاصة بالفضاء، تعمل ساب على تطوير تقنية متقدمة تساعد المستخدمين على فهم كوكب األرضوضمن 

من خالل حل ة خدماتها محفظ سابواسعة في تطوير وتنفيذ أنظمة القيادة والتحكم المعقدة، وسعت تها المع خبر. وأفضل

 سابالعديد من منتجات الشركة الحالية ومعلومات االستشعار ببيانات األقمار الصناعية. وبالتعاون مع الشركاء، ستعمل  يجمع

 نظام تبادل البيانات بالموجات المتريةد، التتبع التلقائي الجدي نظامأيًضا على تطوير االتصاالت الفضائية للقطاع البحري عبر 

VDES  للمراقبة الفضائية. أرضي تعمل أيًضا على تطوير راداركما . ات عبر الفيديو()أو نظام تبادل البيان 

أمثلة على  سابتعد حلول دمج البيانات الضخمة وحلول االتصاالت الفضائية للقطاع البحري من ’’: كريستر فوغليسانغوقال 

األرض  كوكب إلى المستوى التالي ومساعدتنا على فهم واالرتقاء في حلولهاألحدث تقنيات الفضاء  الشركة كيفية تطوير

 ايوفر فرصً  الذي الفضاء قطاعفي  لترسيخ دورها العالميلدولة اإلمارات العربية المتحدة  أدق. إنه الوقت المثاليبشكل 

  ‘‘.ممتازة لتمكين الشركات من المساهمة في مستقبل مستدام

 -انتهى-
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Facebook: @saabtechnologies  

LinkedIn: Saab  

Instagram: Saab 

 

 :نبذة عن شركة ساب

السوق العالمي بمنتجات وخدمات وحلول رائدة في مجاالت الدفاع العسكري واألمن المدني. لقد وسعت شركة  تقوم شركة ساب بتزويد

االبتكارات التكنولوجية الجديدة لتلبية احتياجات الشركة ساب عملياتها وأصبح لديها مكاتب وموظفين في جميع القارات حول العالم. تطور 

تمد على االبتكار والشراكات المثمرة. تعد ساب من أوائل المستثمرين في دولة اإلمارات العربية العمالء المتغيرة عبر استراتيجية تع

نية المتحدة حيث بدأت أعمالها في الثمانينيات من القرن الماضي، وتستخدم ابتكاراتها وخبراتها وقدراتها المتميزة إلنشاء حلول دفاعية وأم

 ياجات الوطنية والعالمية على حد سواء.إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية االحت

 

 

 

 

 

 
 


