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مجال األبحاث األساسیة  في جھاز أبوظبي لالستثمار یطلق مركزاً مستقالً ومتخصصاً 
 والحوسبة لعلوم البیانات والتطبیقیة 

 :2022أكتوبر   18–  أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة

 مستقالً   اً مركز  لیكون  ،   ADIA LABلالستثمار" أعلن جھاز أبوظبي لالستثمار عن إطالق "مختبر جھاز أبوظبي  
. ومن المقرر أن یبدأ المختبر أعمالھ  والحوسبةفي مجال األبحاث األساسیة والتطبیقیة لعلوم البیانات    اً ومتخصص

اإلمارات  لدولة  الواحد والخمسین  یوافق الیوم الوطني    والذي  ،2022دیسمبر    2من مقره بأبوظبي وذلك اعتباراً من  
 العربیة المتحدة.

مجموعة واسعة من األھداف  یسعى إلى تحقیق  سوسیعمل المختبر بشكل مستقل عن جھاز أبوظبي لالستثمار،  و
ً   على التطبیقات المتعلقة باالستثمار، وإنما  البحثیة التي ال تقتصر تستكشف أحدث التوجھات والتقنیات في س  أیضا

في مجاالت علوم   متقدمةأبحاث    یشمل ذلك إجراءو  .الحدیثة  العلمیةمجاالت  ال  في مختلف    والحوسبةالبیانات    موعل
مثل التغیر عدیدة  في مجاالت  اتھا  وتطبیق  یة عالیة األداءالبیانات والذكاء االصطناعي وتعلّم اآللة والحوسبة الكمّ 

الطاقة مجال  في  والتحول  الرقمیةتقنیة  و  المناخي  تشین)  التعامالت  مجال   (بلوك  في  المشاركة  فرص    وتوسعة 
    الفضاء.علوم والتعلیم واالتصاالت و  ةالصحیّ  علوموالمن السیبراني واأل واألتمتة صنع القرار نظمةوأ االستثمار

ورعایة   ةتعلیمیّ ال برامج  الة بھدف تصمیم  عالمیّ وغیر أكادیمیة  مع مؤسسات أكادیمیة    بناء شراكات  المختبریعتزم  و
  وإقامة واستضافة حلقات البحث    التطبیقيّ التدریب  مالة والزّ  وتقدیم برامج  ةالعلمیّ   وتمویل األبحاث  ةالمشاریع البحثیّ 

 ة.وتقدیم جوائز ألفضل األوراق البحثیّ  ةخصصیّ التّ  المسابقات

علوم  لتعاون مع خبراء عالمیین في مجال  اولتواصل  لوسیمنح إطالق المختبر الفرصة لجھاز أبوظبي لالستثمار  
.  ألعمال الجھازالمختلفة  الجوانب  في    منھجیة البحث العلميترسیخ    المساھمة في  ضافة إلى  باإل،  والحوسبةالبیانات  

تقام في المختبر وإجراء سموظفي الجھاز لحضور الندوات والبرامج األكادیمیة التي  لالفرصة    سیتیح المختبركما  
 المشاریع البحثیة المشتركة.

أبوظبي، مع التركیز إمارة  الرقمیة في    للبیئةفي دعم مسیرة التنمیة المستمرة    دور ریاديھم المختبر باسیس،  كما
 تأسیس الشركات الناشئة.من شأنھا أن تسھم في  على المشاریع التي

لالستثمار،    للمجلسأعضاء    تعیینوسیتم   أبوظبي  جھاز  لمختبر  الفكر    سیضم  بحیثاالستشاري  قادة  من  نخبة 
 یتولىسو  .والحوسبةعلوم البیانات    أحدث ممارساتاستخدام    القائمة على  العلمیة  العالمیین في مختلف التخصصات

 .اى تنفیذھلمختبر واإلشراف عللبحاث األ امجبرأولویات و  تطویرتقدیم المشورة بخصوص مسؤولیة  المجلس
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وسبق  في منصب مدیر مختبر جھاز أبوظبي لالستثمار.  )  Dr Horst Simon(سایمن  ھورست    تم تعیین الدكتورقد  و
األبحاث للدكتور رئیس  منصب  شغل  أن  الوطنيلورانس  مختبر  ل  مدیرالنائب  و   سایمن   Lawrence(  بیركلي 

Berkeley National Laboratory  ( ًمنصب كبیر مستشاري    على مدى أكثر من عشر سنوات. كما شغل مؤخرا
 مكتب الحوسبة العلمیة المتقدمة التابع لوزارة الطاقة األمریكیة. مدیر

ف المتمیزة  الدكتور سایمن في مناسبتین على جائزة غوردون بیل لإلنجازات  فائقة وقد حصل  الحوسبة  ي مجال 
الممنوحة    Test of Time Awardكما أنھ حائز على جائزة    .ACM  األداء والممنوحة من قبل رابطة آالت الحوسبة  

رابطة   قبل  (من  الحوسبة   Computational Science and Engineering Careerوجائزة  )،  ACM SCآالت 
Award  ویشغل الدكتور سایمن عضویة  فریق النشر  .  الممنوحة من قبل رابطة الریاضیات الصناعیة والتطبیقیة

حاسوب فائق األداء والتي تصدر بشكل نصف سنوي، كما أنھ زمیل في رابطة الریاضیات    500لقائمة أفضل  
 الصناعیة والتطبیقیة. 

 --- انتھى  ---

 لمحة حول جھاز أبوظبي لالستثمار 

عالمیة تستثمر الموارد المالیة نیابة عن    استثماریة، وھو مؤسسة  1976تأسس جھاز أبوظبي لالستثمار في عام  
 حكومة أبوظبي استناداً إلى منھجیة استراتیجیة تركز على تحقیق العائدات على المدى الطویل.  
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