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اإنه العدد اخلام�س لهذا العام، وياأتي بعد اأ�صابيع قليلة على اإ�صدار دليل 
 الدفاع العاملي. من املقّرر اأن يتّم توزيعـــه يف معـر�س دبي للطائـــــرات ما بني
14 و 18 ت�رصين الثاين/نوفمرب 2021، ومعر�س الدفاع امل�رصي ما بني 29 

ت�رصين الثاين/ نوفمرب و 3  كانون الأول/دي�صمرب 2021.
يت�صّمن هذا العدد عر�صًا ُم�صبقًا ملجريات للمعر�صني اأعاله مع توّقعات 
حول عدد ونوعية ال�رصكات العار�صة واأبــرز الفعاليات التي �صبق الإعــالن 
عنها. اإىل ذلك اأدرجت املوا�صيع الواردة يف الربنامج التحريري للعام 2021 
والتي منها املوقف الدفاعي يف دولــة المـــارات العربية املتحدة، وطائرات 
وتطّور  الفرقيطات،  اأ�صاطيل  واأهمية حتديث  الأو�ــصــط،  ال�رصق  يف  القتال 
وال�صرتاتيجي،  التكتي  للنقل  املُ�صاة  وعــربــات  الرئي�صية،  القتال  دبــابــات 

وت�صفري الت�صالت الال�صلكية.
هذا بالإ�صافة اإىل ملّف بانوراما وجديد الدفاع حيث يجد القاريء اأبرز 
التطّورات يف جمال التكنولوجيا الع�صكرية و�صناعة ال�صالح، مع اإ�صارة يف 
اأكرث من مكان لعقود اإقتناء العتاد احلربي وتعاون ال�رصكات العاملية يف اإنتاج 

الأنظمة الدفاعية ب�صكل عام.
اإنه عدد غنّي باملعلومات ملتتّبعي �صوؤون التكنولوجيا الع�صكرية العائدة 

واء. للقوات البحرية واجلوية والربية على ال�صَّ
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MAST-13 Autonomous Surface Vehicle Produced by L3Harris for Dstl (UK).

A NEW GENERATION OF 
MARITIME SENSORS
With highly stabilized, long-range optics and leading sensor technologies, L3Harris continues  
to deliver powerful situational awareness intelligence to global maritime operations at a  
moment’s notice.

 > Daylight, low-light and thermal imagers provide robust 24/7 imaging performance

 > Color HD Spotter helps detect intent at tactically significant ranges with precision

 > Continuous sensor zoom capability enables uninterrupted field-of-view changes

 > Shock-proofed to withstand rough sea states – fully ruggedized to meet the challenges  
  of harsh maritime environments

 > Designed, qualified and performing in high-humidity and saltwater operations

 > Easily integrated into existing command and control systems

 > Able to support a variety of maritime systems

The WESCAM MX™ portfolio of maritime sensors is backed by over 40 years of mission-proven  
experience, global maintenance depots and dedicated personnel located worldwide. 

Learn more at L3Harris.com
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ب��د�أت   2021 �أي��ل��ول /�سبتمرب   9 بتاريخ 
�أول   NB546 Al - Jubail �جل��ب��ي��ل  �سفينة 
فرقيطة م��ن �أ���س��ل خم�س ف��رق��ي��ط��ات، تعمل 
�رشكة »نافانتيا Navantia« على بنائها ل�سالح 
ب��د�أت  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �ل��ق��و�ت �لبحرية �مللكية 
 Cadiz جتاربها �لبحرية يف مياه خليج كاديز
�إ�ستغال  �لإ���س��ب��اين، بغية �لتحقق من �سالمة 

�أنظمتها كافة.
تنفذ �ل��ت��ج��ارب �لبحرية ب�سكل ع��ام قبل 
�لت�سليم �إىل �ل���زب���ون، ب��ه��دف �خ��ت��ب��ار عمل 
�ملن�سة و�لأنظمة �ملنوعة و�لتاأكد من مالئمتها 
ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات �مل���ح���ددة يف �ل��ع��ق��د �مل���وق���ع مع 

�لزبائن.
  Navantia يقود عمليات �لتجارب كّل من
 Lioyds« �رشكة  مثل  �ملُ�ساركة  و�ل�سناعات 
Register« ل��ب��ن��اء �ل�����س��ف��ن، ه���ذ� ب��الإ���س��اف��ة 
حل�سور ممثلني عن �ل��ق��و�ت �لبحرية �مللكية 

�ل�سعودية و�لقو�ت �لبحرية �لإ�سبانية.
بعد فرتة �لتجارب على فرقيطة �جلبيل، يتم تركيب �أنظمة �لقتال 
�إل��ى  قبل �لت�سليم �لنهائي �إىل �لقو�ت �لبحرية �ل�سعودية، ي�س�����ار 

�أن Al - Jubail هي �أول فرقيطة من �أ�سل خم�س فرقيطات تبنيها 
�أمتار   104 يبلغ طولها   ،Avante 2200 برنامج  �ط��ار  Navantia يف 

وت�ستوعب 104 عنا�رش ت�سمل �لبحارة و�لطاقم.

قّررت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �ملو�فقة على مبيعات ع�سكرية 
�إىل �خل��ارج، هي �إ�ستمر�رية خدمات دعم �ل�سيانة )MSS( للمملكة 
�لعربية �ل�سعودية مع �ملعّد�ت �لعائدة لهذه �ملهّمة بتكلف����ة تق�����ّدر 

�لأمني  �لدفاعي  �لتعاون  وكالة  دولر.  مليون   500 ب� 
 16 بتاريخ  �لكونغر�س  �إىل  �ملو�فقة  �سّلمت   )DSCA(
�أيلول/�سبتمرب 2021، �إذ �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
كانت قد تقّدمت بطلب ���رش�ء ��ستمر�رية عقد خدمات 
دعم �ل�سيانة لدعم قيادة �أ�سطول طري�ن �لقو�ت �مللكية 
 UH و AH -64D/E ل�سعودية �لربية من �لطو�فات�
 Bell 406CS و Schweizer 333 و UH -60M 60 -، وL
 CH سافة �إىل �لأ�سطول �ملُ�ستقبلي من طو�فات �سينوك��

.- 47F
عملية �لبيع �ملُقرتحة �ستدعم �ل�سيا�سة �خلارجية 
�لأمريكية، و�أهد�ف �لأمن �لوطني من خالل �مل�ساعدة يف 
حت�سني �أمن دولة �سديقة ت�ستمّر يف �أن تكون قوة مهمة 
�ل�رشق  يف  �لقت�سادي  و�لنمو  �ل�سيا�سي  لالإ�ستقر�ر 

�لأو�سط.
ق���در�ت �ململكة  �ملُ��ق��رتح �سيح�سن  �لبيع  كما و�أن 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة يف م��و�ج��ه��ة �لأخ���ط���ار �حل��ال��ي��ة 
و�ملُ�ستقبلية عرب ��ستمر�رية مهمات دعم خدمات �ل�سيانة MSS، �لتي 
�أ�سطول طائر�ت �ملروحيات، و�ملحركات  �ست�ساعد يف دع��م �سيانة 

و�لإلكرتونيات و�ل�سلحة و�ل�سو�ريخ يف �ململكة. 

NB 546 نافانتيا تبدأ جتارب حبرية لفرقيطة اجلبيل

اململكة  العربية السعودية تطلب خدمات ألسطول الطوافات

طوافة اأبات�سي AH-64 تابعة للحر�س الوطني ال�سعودي

فرقيطة اجلبيل خالل التجارب البحرية
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للوحدات البحرية، عادًة، »عمر« 
ي��راوح، كمعدل و�سطي، بني 20 
و40 ع��ام��ًا. غ��ر اأن التح�سينات 
امل�ستمرة يف اإداء اإلكرتونيات متوافرة على 
م��ن ال�سفينة تعني اأن الأن��ظ��م��ة حت��ت��اج اإىل 
جتديث منتَظم كي ل يبطل ا�ستخدامها. زد 
على ذلك احتمال تبّدل مهمات الِقَطع البحرية 
خ���ال ف���رتة خ��دم��ت��ه��ا، م��ع ت��ط��ور متطلبات 
البحرية واجلغرافيا ال�سيا�سية، مبا ي�سالزم 
اإ���س��اف��ة ق���درات ج��دي��دة اأو تعديل الأنظمة 
املتوافرة. اإل اأن التحديث يجلب معه حتديات 
�سّتى، منها احليز املكاين؛ فكل حّيز على من 
م قبل اأع��وام من تطلُّع القوات  ال�سفينة �ُسمِّ
البحرية اإىل تركيب اأنظمة جديدة على متون 
�سفنها. وم��ن �ساأن ه��ذا اأن ي�سبب م�سكات 
تنجم ع��ن ع��دم ت��واف��ر الطاقة ال��ازم��ة، على 
�سبيل املثال. ويف مو�سع اآخر، رمبا لن يكون 
 )interfaces( بينية  و���س��ات  ا�ستطاعة  يف 
ق��دمي��ة اأن ت��ت��ب��ادل ب��ي��ان��ات م��ع امل�ستجد من 
ق��ي��ادة و�سيطرة )اأو حت��ّك��م(. وثمة  اأنظمة 
حت��دٍّ اآخ��ر هو ���رورة دم��ج اأنظمة »قدمية« 
موجودة فعًا على متون ال�سفن، ول داعَي 
اإىل حت��دي��ث��ه��ا، م���ع وج����ود اأج���ه���زة ج��دي��دة 
ُيحتَمل اأن تثر م�سائل تتعلق ب��اإدارة بيانات 

وم��ع��ل��وم��ات رمب���ا ل ت�ستدعي اأن ت��وؤخ��ذ يف 
العتبار عند ال�����روع يف ت�سميم نظام من 

ال�سفر.
   على م��ّر ال�سنني، قامت Leonardo بو�سع 
م��ق��ارب��ات ت��ي�����رِّ حت�����س��ني وح�����دات بحرية 
وحت��دي��ث��ه��ا مبنتجاتها ه��ي وم��ن��ج��ات ط��رف 
ث��ال��ث، الأم����ر ال����ذي ي��وّف��ر اإم��ك��ان��ي��ة جتهيز 
ال�سفينة البالغة من »العمر« 20 اأو 30 عامًا 
ب���ق���درات ج��دي��دة م��ن غ��ر ح��اج��ة اإىل اإع����ادة 
رفع  عمليات  ف��اإن  وبالتايل،  بدنها.  ت�سميم 
م�ستوى نظام القتال يف ال�سفينة جت��ري من 
 Leonardo تنتجه  ق��ت��ال  اإدارة  ن��ظ��ام  خ��ال 
»اأث���ي���ن���ا« )ATHENA(، وه��و  ا���س��م  حت���ت 
قدمية وجدية  منتجات  دم��ج  ي�ستطيع  نظام 
م��ن طريق و���س��ات بينية  تربط ب��ني معدات 
ل ه���ذا ال��و���س��ات  وب��رجم��ي��ات، بحيث حت���وِّ
مدخات )inputs( اإىل تلك املتوافقة مع نظام 
الطريقة،  ب��ه��ذه  ال��ق��ت��ال.  لإدارة   ATHENA
مي��ك��ن اإح���ال���ة ح��ت��ى اأن��ظ��م��ة ذات و���س��ات 
عملية  اإىل  �سة  خم�سَّ اأو  مت�سل�سلة  بينية 
ترا�سل حديثة من خ��ال بروتوكول بيانات 
ب���روت���وك���ول الت�������س���الت UDP )ب��رن��ام��ج 
خمطط بيانات امل�ستخِدم( على �سبكة بيانات 
ن��ظ��ام اإدارة القتال ، وم��ن دون اإح���داث اأي 

تاأثر �سلبي على وظائف ه��ذا الأخ���ر. ومن 
اأن يوؤّمن حًا وظيفيًا واقت�ساديًا  �ساأن هذا 

لحتياجات العميل.
    اإ����س���اف���ة اإىل ذل����ك، مي��ك��ن حت��دي��ث جميع 
منتجات Leonardo، من اأجهزة ال�ست�سعار 
مبا   ،)effectors( ال���س��ت��ج��اب��ة  اأج��ه��زة  اإىل 
يف ذل��ك املدفع 76 ملم، من خ��ال تركيب اآخر 
م�ستجدات الأج��ه��زة وال��رجم��ي��ات، وه��و ما 
)اأو خ�سائ�ص(  م��ي��زات  اإىل  الو�سول  يتيح 
جديدة غر متوافرة اإل يف الن�سخ الأخرة من 
املنتجات. ومن الأمثلة على هذا برنامج ترقية 
املدفع 62/76 ) الإ���س��اح ال�سامل(، الذي 
يوفر اإمكانية بلوغ اأرب��ع��ة م�ستويات، ب��دءًا 
من امل�ستوى الأ�سا�سي �سعودًا اإىل م�ستوى 
ال��ت��ح��دي��ث ال�����س��ام��ل ال����ذي ي��ح�����ّس��ن و���س��ائ��ط 
بال�ستية، ويت�سمن توريد جمموعة  معاجلة 
 )Strales( »نظام املدفع »�سرتيلز )kit( لوازم

هة. يف ما يخ�ص اإطاق مقذوفات موجَّ
   اإن Leonardo، التي راكمت اأكرث من 70 عامًا 
م��ن اخل���رات يف جم��ايل جتهيز ق��وات بحرية 
ودع��م��ه��ا، ومت��ل��ك ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ازم��ة 
بة، توا�سل  ملواجهة حتديات امل�ستقبل املركَّ
تقدمي ابتكاراتها يف حقل حتديث نظام القتال 
ال��ب��ح��ري، الأم����ر ال����ذي مي��ّك��ن ال�����رك��ة من 
طرح �روب من التدّخل الهادف وال�ريع 
اأنظمة  م��دة خدمة  والقت�سادي حني تكون 
العميل البحرية ممتدة اإىل ما بعد التوقعات 

الأولية. 

»ليوناردو« تستفيد من خرباتها يف مضمار الدمج
كي ُتِعدَّ ِقَطعًا حبرية يف مواجهة حتديات جديدة

ال�سفن، ت�سّخر  اأج��ل اجليل الأح��دث من  ع��اوة على تقدمي حلول كاملة من 
»ليوناردو«  )Leonardo( ما تتمتع به من عقود من خربات يف ميدان دمج اأنظمة 

بحرية، لغر�ض حتديث ِقَطع بحرية �سبق لها اأن �سهدت خدمة عمانية وافرة.
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�أول/ ت���������ري����ن  ����ش���ه���ر  م���ط���ل���ع 
ن���ائ���ب ق��ائ��د  �أع����ل����ن   ،2021 �أك����ت����وب����ر 
�ل����ق����و�ت �جل�����و ف�����ش��ائ��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة 
 اجل���������رال ����س���رغ���ي درون��������وف
LT.Gen. Sergei Dronov خالل مقابلة 
�شحفية، ع��ن �أن ���ش��الح �جل��و �لرو�شي 
�شوف يت�شلم �أك��ر من 60 طائرة جديدة 
و�أك���ر م��ن 200 ط��ائ��رة ج��رى حتديثها، 

وذلك مع نهاية هذ� �لعام.
اجل���رال درون���وف �أ���ش��ار �إىل �أن 
ومنتجات  �جل���دي���دة  �مل��ق��ات��الت  ت�شليم 
�ل�����ط�����ر�ن م����رجم����ة، ب���ح���ي���ث ت�����ش��م��ل 
�ل��ط��ائ��ر�ت �مل��ت��ق��دم��ة م��ت��ع��ددة �لأدو�ر 
 SU -355 و   SU - 30SM ط�������ر�ز 
و�مل��ق��ات��ل��ة �ل��ق��ا���ش��ف��ة ل��ل��م��دى �ملتو�شط 
ط����ائ����ر�ت  �إىل  �إ�����ش����اف����ة   ،SU - 34
 IL ل��ن��ق��ل �ل��ع�����ش��ك��ري �ل��ث��ق��ي��ل ط�����ر�ز�
�ل��ق��ت��ال وط�����و�ف�����ات   ،-76 MD90A 

�خل���ا����ش���ة �ل���ع���م���ل���ي���ات  وط������و�ف������ات    Ka -52 و   Mi -8NM   
Mi - 8ATsh - VN. هذ� �إىل جانب ت�شلم �لقو�ت �جلوية �أكر من 200 

طائرة جرى حتديثها.

كما �أ�شار نائب قائد �لقو�ت �جلو ف�شائية �إىل �أن خمتلف هذه 
�ملعد�ت �حلربية قد جربت يف �شوريا ومّت �ختبارها بحيث �أجريت 

عليها �لتعديالت �ل�رورية.

�إن�����ش��ّم��ت �ي��ط��ال��ي��ا �إىل ج��ه��ود  بريطانيا لتطوير ن��ظ��ام ر�د�ر 
تايفون  ي��وروف��اي��ر  للُمقاتلة   )ECRS MK2( ُم�����ش��رك  �أوروب�����ي 
Eurofighter Typhoon . �ملرحلة �لأوىل من �لتعاون تبد�أ خالل ف�شل 
�خلريف 2021، حيث �شين�شّم فريق من مهند�شي �ركة »ليوناردو 
Leonardo,s  Nerviano« من موقع ميالنو Milano  ل��ل��ر�د�ر�ت، �إىل 

 Leonardo,s Edinburgh  يف موقع  MK2 فريق عمل
�لريطاين.

ي�شكل هذ� �لعمل �خلطوة �لأوىل نحو ُم�شاركة 
�يطاليا بالكامل يف برنامج ECRS MK2، و�شيتم 
 )IJT( لتعريف بهذ� �لفريق �ل�شناعي �مل�شرك�
 )SOP(  وذل��ك بعد �ملو�فقة على م�شتند �مل��ب��اديء
�ل��ذي و�شعته ك��ّل م��ن  وز�رة �ل��دف��اع �لريطانية 

ووز�رة �لدفاع �ليطالية.
�إن �ل�����ر�د�ر ECRS  MK2  �مل�����ش��ّم��م و�ملبني 
ح��ال��ي��ًا م��ن ق��ب��ل Leonardo لإدم���اج���ه يف مقاتالت 
 BAE« ���رك��ة  من�شاأة  يف   Eurofighter Typhoon
 Systems«، �شيكون �أح��دث تطور يف تكنولوجيات

 ر�د�ر�ت �ملقاتالت �ملتقدمة.
رئي�س �أركان �لقو�ت �جلوية �لريطانية �ملاري�شال �جلوي لينك 
 ECRS MK2 أ���ش��ار �إىل �أن برنامج �ل���ر�د�ر� ،Linc Taylor تايلور
�شيقدم ر�درً� من �لفئة �لعاملية مع ق��در�ت حرب �إلكرونية متطورة 

لأ�شطول مقاتالت Typhoon يف �شالح �جلو �لريطاين.

ايطاليا ُتشارك بريطانيا لتطوير رادار للُمقاتلة تايفون

القوا ت اجلوية الروسية تتسلم أكثر من 60  مقاتلة جديدة

ECR MK2  ُمقاتلة يوروفايرت  تايفون مع رادار 

Mi - 28 NM الطوافة الهجومية طراز
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بتاريخ 28  ت�رين �أول/ �أكتوبر 2021 ت�شّلمت دولة قطر من 
�ركة بناء �ل�شفن �ليطالية فينكانتري Fincantieri، �لفرقيطة 
�لأوىل فئة »�ل��زوب��رة Al Zubarah«، من �أ�شل �أرب��ع فرقيطات 
طلبتها وز�رة �لدفاع �لقطرية يف �ط��ار برنامج �لت�شّلح �لبحري 

�لوطني. 
ج��رى �حتفال �لت�شّلم يف �أح��و����س بناء �ل�شفن يف موجيانو 
Muggiano يف منطقة ل�شبازيا La Spezia، بح�شور �ل�شيناتور 
وكيلة   Senator Stefania Pucciarelli بوكياريلي  �ستيفانيا 
رئي�س  النابت  حمد  �سامل  والفريق  �ليطالية،  �ل��دف��اع  وز�رة 
�أرك��ان �لقو�ت �ملُ�شّلحة �لقطرية، و�ل��ل��و�ء �لركن �لبحري عبد 
�ل��ق��و�ت �لبحرية �لأم��ري��ة �لقطرية  قائد  اهلل ح�سن ال�سليطي 
 Admiral Aurelio De كارولي�س  دي  اأورل��ي��و  والأم���رال 

Carolis نائب قائد �لقو�ت �لبحرية �ليطالية، وجيو�سيب جيوردو 
�ركة  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�شفن  ق�شم  ع���ام  م��دي��ر   Giuseppe Giordo

»فينكانتري«.

 ُي�شار �إىل �أن �لفرقيطة فئة »�لزوبرة« م�شممة لتلبية عّدة �أنو�ع 
من �ملهّمات مثل �ملُر�قبة و�لإنقاذ �لبحري و�لقتال. يبلغ طولها 107 
�أمتار وعر�شها 14.7 �أمتار وقادرة على ��شتيعاب 112 �شخ�شًا بكامل 

عتادهم.

فينكانتريي تسّلم قطر
 أول فرقيطة للدفاع اجلّوي
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�أع��ل��ن��ت ���رك��ة Naval Group ل��ب��ن��اء �ل�����ش��ف��ن يف ف��رن�����ش��ا  عن 
لتزويدها   ،Rohde & Schwarz �لأملانية  �لت�شالت  �ركة  تكليف 
عالية،  نوعية  ذ�ت  �إحتياجات  توفر  كونها  �لبحرية  بالت�شالت 
وت�شليم �لأج��ه��زة و�لأن��ظ��م��ة يف �ل��وق��ت �مل��ح��دد، �إ�شافة �إىل تقيدها 
جانب  �إىل  مب�شوؤولية  و�ل��ت�����ّرف  و�ل�����ش��الم��ة  �ل�شحة  بتعليمات 

�أ�شعارها �لتناف�شية �ملنا�شبة.
يف �لعام 2020 ت�شّلمت »رود �أند �شو�رتز« �شهادة تاأهل من »نافال 
غ��روب«. �ل�ركة مع نظامها �لبيئي NAVICS، �أمّتت كافة خطو�ت 
�لتاأهل لت�شميم وتطوير و�إنتاج وخدمة �أنظمة �لت�شالت �لبحرية 

�ملدجمة.
�ملدير �لد�ري ل�ركة » Rohde & Schwarz« يف فرن�شا �ستيفان 
برنغ Stephane Bringue، �أ�شار �إىل �أن هذه �ل�شهادة تعتر حجر 
�لأ�شا�س يف �لتعاون مع Naval Group  وت�شع »رود �أند �شو�رتز« يف 
موقع قوّي مل�شاريع ُم�شتقبلية، وهي جتهد لكي تعطي زبائنها قيمة 
ُمقابل �أمو�لهم، وبالتايل �لإعتماد على �لأد�ء و�لنوعية �لتي توفرها 

�ل�ركة.

ب��ت��اري��خ 25 �آب /�أغ�����ش��ط�����س 2021 
�ف���ت���ت���ح م���دي���ر �ل���ع���م���ل���ي���ات يف ن��ك�����ش��ر 
رو���س��و  ���س��ي��ل��ف��ان  �ل�������ش���ي���د   Nexter
ت�شنيع  منطقة   ،Sylvain Rousseau
�لفرن�شية  رو�ن  HSM يف  عالية  ب�رعة 
م����ن  ح�����ش��د  �أم������ام  وذل�����ك   ،Roanne
ممثل������ني  ي�شم����ل  �شخ�س   100 ح��و�يل 
 FIVES Machining ���رك��������������ات   ع���ن 
 .MECNOLAV و   GHAZELLE و 
�مل��وق��ع �جل��دي��د يت�شمن �أح����دث �لآلت 
و�شوف يزيد من قدرته �لإنتاجية لتلبية 
�إح��ت��ي��اج��ات �جل��ي�����س ل��ت��ج��دي��د  ع��رب��ات��ه 

و�ألياته.
 HSM �لت�شنيع  منطقة  ت�شتخدم 
تقنيات جديدة ُت�شاهم يف ت�ريع عمليات 
�ل��ق��ط��ع ع���ّدة م���ر�ت �أك���ر م��ن �لت�شنيع 

�لتقليدي، �لأمر �لذي يوفر �إنتاج �شناعي �أف�شل. كما �أن هذه �ملنطقة 
�شتكون قادرة على قطع ومعاجلة �شفائح �لفولذ و�ملعادن �ل�شميكة 
�ملطلوبة لإنتاج �لهياكل �ملعدنية �مل�شتخدمة حلماية �جلنود من �أّي 

تدمر قد يلحق بالعربات �ملدرعة.
Roanne �شوف يلعب دورً�  �أن موقع  �إىل  �أ���ش��ار  رو�سو  �ل�شيد 

حموريًا يف جتديد قدر�ت �جلي�س �لفرن�شي وفقًا لرنامج �شكوربيون 
SCORPION، �ل��ذي عليه مهمة ��شتبد�ل �لعربات �ملدرعة �لقدمية 
بعربات م��درع��ة ج��دي��دة مثل SERVAL و GRIFFON ذ�ت �لأدو�ر 
�لإ�شتطالع  ملهمات  �مل��درع��ة   JAGUAR عربة  �إىل  �إ�شافة  �ملتعددة، 

و�لقتال معًا.

نكسرت Nexter  تفتتح منطقة تصنيع سريع لزيادة إنتاجها

Nexter ل�سركة HSM مركز الت�سنيع ال�سريع

 اإمكانيات نظام NAVICS لتاأمني �سبكات اإت�سالت ال�سفن

نافال غروب توكل إىل رود أند شوارتز 
تأمني االتصاالت البحرية

Visit us at Dubai Airshow 2021
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بتاريخ 12 ت�رين �أول/�أك��ت��وب��ر 2021 �أّك��د �ملمثل �ل�شخ�شي 
لملك �لبحرين ورئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة ملعر�س �لبحرين �لدويل 
للطر�ن )BIAS(، ال�سيخ عبد اهلل بن حمد اآل خليفة، على �أن جناح 
�ملعر�س يف دور�ت��ه �خلم�س �ل�شابقة يعك�س �لروؤية �حلكيمة جلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، �لد�عم �لأول لهذ� �حلدث و�ملبادر 

�إطالقه.
ال�سيخ عبد اهلل �أّك��د على �أن معر�س BIAS يف دور�ت��ه �ل�شابقة، 
جنح يف ج��ذب �ركات ط��ر�ن عاملية مدنية وع�شكرية، وع��ّزز موقع 
�لبحرين كمكان ملعار�س �ل�شناعات �جلو ف�شائية، منوهًا بالتغطية 
للُم�شاركة  �لكرى  �ل�ركات  وحر�س  للحدث  �لو��شعة  �لإعالمية 
فيه. ال�سيخ عبد اهلل ك�شف �لنقاب عن �أن مملكة �لبحرين �شوف 
 )BIAS 2022( ت�شت�شيف �لدورة �ل�شاد�شة ملعر�س �لطر�ن �ملرموق
ما بني 9 و 11 ت�رين �لثاين/نوفمر 2022 يف قاعدة �ل�شخر �جلوية 

حتت رعاية �مللك حمد.
ال�سيخ عبد اهلل حمد قدر عاليًا �جلهود �ملبذولة من قبل وز�رة 
�ملو��شالت و�لإت�شالت، بالتعاون مع قوة دفاع �لبحرين، و�لقو�ت 
�خلارجية،  ووز�رة  �لد�خلية  ووز�رة  �لبحرينية،  �مللكية  �جلوية 
وط��ل��ب م��ن وزي���ر �مل��و����ش��الت و�لت�����ش��الت ون��ائ��ب رئي�س �للجنة 

�لعليا �ملنظمة ملعر�س BIAS ال�سيد كمال بن اأحمد حممد �لتوقيع 
على �تفاقية تنظم معر�شي BIAS 2022 و BIAS 2024 مع �ركة 

فارنبوره �لدولية Farnborough International يف �ململكة �ملتحدة.

إطالق الدورة السادسة ملعرض البحرين الدولــي للطريان

التوقيع على الإتفاق خالل معر�س DSEI يف لندن
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تحّلق طائرة مسّيرة صغيرة رباعية المراوح، شبيهة 
بتلك التي تباع في المتاجر الكبرى لقاء بضع مئات 

من الدوالرات، مرتفعًة نحو السماء الزرقاء الصافية. 
وعلى األرض، يتحرك برج مراقبة مكسو باأللواح 

الزجاجية فوق عربة صحراوية متابعًا حركتها.

ُيسمع داخل العربة صوت أزيز ميكانيكي. وبعدها 
بلحظات، يظهر أثر اشتعال قرب فتحة صغيرة جدًا 

بين أجنحة الطائرة ويبدأ بالستيكها الصلب بالذوبان. 
وما هي إال ثواٍن فقط حتى تتحطم الطائرة على 

األرض.

هذا ما يبدو عليه المشهد في تجربة “ريثيون 
إنتليجنس آند سبيس“، التابعة لشركة “ريثيون 

تكنولوجيز“، عند استخدام الليزر إلسقاط الطائرات 
المسّيرة بدون طيار (الدرونز). حيث يمكن ألجهزة 

الليزر المضادة لطائرات الدرونز، مثل منظومة 
األسلحة الليزرية عالية الطاقة من “ريثيون إنتليجنس 

آند سبيس“، تزويد مسؤولي السالمة العامة 
والوحدات العسكرية بطريقة معقولة التكلفة لهزيمة 

أسراب طائرات الدرونز الرخيصة والمسّلحة.

تعتبر منظومة األسلحة الليزرية عالية الطاقة من 
“ريثيون إنتليجنس آند سبيس“ وسيلًة غير مكلفة 
إلسقاط طائرات الدرونز عوضًا عن إطالق صاروخ 

تبلغ تكلفته ماليين الدوالرات إلسقاط طائرة درون 
تجارية صغيرة ال تتجاوز قيمتها ٥٠٠ دوالر؛ خصوصًا 

وأن هذه الطائرات باتت أكثر تقدمًا بكثير ويمكنها 
الطيران بشكل أسرع والمناورة من تلقاء نفسها دون 
االستعانة بترددات الراديو، مما يجعلها أيضًا مقاومًة 

للتشويش.

طريقة العمل

إن جميع أجهزة الليزر - سواء تلك المستخدمة في 
مسح أسعار منتجات البقالة في السوبرماركت أو 

لقراءة أقراص “البلو راي“ - تعمل بالمبدأ ذاته، وهو 
تحويل الكهرباء إلى ضوء.

ويقول إيان مكيني، المدير الفني لتطوير التقنيات 
الكهروضوئية/ فوق البنفسجية والليزرية في 

RTX.com/HEL

نظام ريثيون تكنولوجيز المضاد للطائرات المسّيرة بدون طيار يتجاوب للتهديدات بسرعة فائقة

“ريثيون إنتليجنس آند سبيس»: “في معظم 
األحيان، تعتبر أشعة الليزر التي تنتجها الديودات شبه 
الموصلة أكثر الطرق شيوعًا لتحويل الطاقة – الكهرباء 

- إلى فوتونات أو ضوء“.

وتشكل الديودات الليزرية الخطوة األولى فحسب، 
إذ تعتبر بمثابة “مضخًة“ أللياف الليزر.

ويبّين إيفان هانت، مدير تطوير األعمال ألنظمة 
الليزر عالية الطاقة ومضادات طائرات الدرونز في 

“ريثيون إنتليجنس آند سبيس“: “تعتبر الديودات 
أساس عمل مضخم األلياف الليزرية، والذي يضم 
عددًا من الديودات التي تضّخ ضوءها ضمن ليف 

ضوئي واحد ُيصدر شعاعًا قويًا مثالي الشكل.“

تتشابه كابالت األلياف الضوئية المستخدمة في 
منظومة األسلحة الليزرية عالية الطاقة من “ريثيون 

إنتليجنس آند سبيس» بشكل كبير مع الكابالت 
المستخدمة في قطاع االتصاالت - حيث تتميز 
بقدرتها على تحمل مستويات طاقة عالية جدًا. 
وعلى المستوى المجهري، يعتبر كابل األلياف 

الضوئية المستخدم في منظومة األسلحة الليزرية 
عالية الطاقة أعرض بعشر مرات تقريبًا من الكابالت 

المستخدمة في قطاع االتصاالت.

ويقول هانت بهذا الخصوص: “أصبحت األلياف 
الليزرية أكثر قوة وكفاءة نتيجة األبحاث واالستثمارات 
والدعم الكبير الذي تلقاه من صناعة القطع واللحام، 

فباتت كفاءتها تتراوح بين ٨٠٪ و ٩٠ ٪. مع توليد حرارة 
قليلة جدًا. عدا عن ذلك، تساهم األلياف كذلك في 

تضخيم قوة شعاع الليزر.“

طائرات الدرونز في مرمى اإلطالق 

وحالما يتم حشد ذلك الشعاع الليزري القوي، يحتاج 
إلى وسيلة إليجاد هدفه. وقد تطلب ذلك تعديل 

النظام البصري الكهربائي بحيث ال يقتصر عمله على 
استشعار الهدف فحسب، وإنما يشمل أيضًا توجيه 

شعاع الليزر إليه لتدميره. ويتمثل عمل المشغل 
تحديدًا بمراقبة النقطة التي يصيبها شعاع الليزر 

وتعقبها بصريًا، حيث يقوم الشعاع بحرق فتحة عند 

هذه النقطة خالل ثواٍن معدودة.

وعلق هانت قائًال: “إن أقوى شعاع ليزر في العالم 
يصبح عديم الجدوى إن لم يستطع المشّغل إيجاده 

وتركيزه على الهدف.“

يصل نطاق المنظومة إلى عدة أميال، ويستخدم 
المشغلون ذراع تحكم خاصة بألعاب الفيديو لتوجيه 

المنظومة نحو الهدف، ورصد طائرة الدرون، 
وتحديدها بمعزل عن محيطها، ومن ثم تحديد الموقع 
المناسب لتسديد شعاع الليزر. وتبلغ دقة المنظومة 

مستوًى يسمح للمشغلين بوضع المؤشر المتصالب 
مباشرًة على كاميرا طائرة الدرون، مما يمنحهم 

–على سبيل المثال- إمكانية تعطيل التهديد دون 
الحاجة إلسقاط الطائرة على األرض.

وبهذا الصدد، يقول جاستن مارتن: “تتمتع المنظومة 
الضوئية بقوة ودقة عاليتين تسمحان للمشغلين 
بتحديد وتعقب طائرة الدرون مهما كانت صغيرة 

لمسافة تتجاوز نطاق الرؤية حتى ضمن بيئات 
التشغيل المشوشة، مما يساعد المشغلين على 

معرفة البيئة المحيطة بطائرة الدرون وتحديد الموقع 
األمثل إلسقاطها.“

وتضرب منظومة األسلحة الليزرية عالية االستطاعة 
النقطة التي يستهدفها المشغل بدقة وسرعة 

عاليتين. ومع امتالكها مخزون طاقة عميقًا وقابًال 
إلعادة الشحن، يمكن للمنظومة إطالق أشعة الليزر 

مرات غير محدودة. وحالما تبدأ البطارية بالنفاد، 
يمكن توصيل المنظومة إلى مولد طاقة إلبقائها 
قيد التشغيل. وما يميز هذه المنظومة أنها وحدة 

مستقلة بذاتها، وبالتالي يمكن تركيبها بسهولة على 
مختلف المنصات، وهي صغيرة بما يكفي لتركيبها 

في صندوق التحميل لشاحنة “بيك أب“ صغيرة.

ويختتم هانت قائًال: “يتمثل هدف المنظومة 
في رصد وتحديد الطائرات المسيرة بدون طيار 

واالشتباك معها قبل حتى أن تصبح خطرًا وشيكًا. 
وهي تقوم بعملها هذا على أكمل وجه.“ 

©2021 Raytheon Technologies Corporation.
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املوقف الدفاعي يف دولة االمارات العربية املتحدة

لقد طورت  دولة االمارات العربية املتحدة �سرتاتيجية 
ممّيزة وغري م�سبوقة الأمنها القومي، فهي تواجه حتديات 
جدية لكنها متتلك اأ�سول ومعّدات يح�سب لها احل�ساب. تقع 
دولة االمارات العربية املتحدة يف منطقة عالية احل�سا�سية 
العربي،  للخليج  ال�سرقي  اجلنوبي  ال�ساطيء  على  متتّد 
فيما  عمان،  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وجت��اور 
منطقة ال�سمال تدخل يف املياه على مقربة من نقطة التفتي�ش 
البحرية املهمة يف م�سيق هرموز، وتف�سلها عن ايران منطقة 

مائية �سيقة.
ومواردها  والدميوغرايف  اجلغرايف  موقعها  من  اإنطالقاً 
الطبيعية، اإن�سغلت دولة االمارات بتاأمني الهواج�ش االأمنية 
املعقدة. فمنذ تاأ�سي�سها يف العام 1971 اإ�ستدرك قادة الدولة 
التحديات الكربى التي تواجهها، وال�ُسبل االآيلة اإىل التغلب 
عليها رغم عدد ال�سكان القليل ن�سبياً، فكان احلّل  با�ستغالل 
قدراتها  لتطوير  دول��ي��ة  �سداقات  وب��ن��اء  املالية  امل���وارد 
عن  وال��دف��اع  احليوية  م�ساحلها  حماية  بغية  الدفاعية 

حدودها و�سيادتها.
لقد بنت دولة االمارات ب�سكل هاديء قدراتها الدفاعية 
ع�سكرية  اأ���س��ول  بنت  ال�سنني  ع�سرات  وخ��الل  الذاتية، 
وامتالك  اخلا�سة  والقوات  اجلوية  القوات  مثل  متطورة 

منظومات من االأ�سلحة الدفاعية احلديثة.
�سرتاتيجية  حتالفات  عناية  بكل  االم����ارات  اأق��ام��ت 
وع�سكرية مهمة، خا�سة مع اململكة العربية ال�سعودية ودول 
جمل�ش التعاون اخلليجي، اإ�سافة اإىل العالقات املميزة مع 
الواليات املتحدة االأمريكية. لقد جاء تاأليف جمل�ش التعاون 
اخلليجي GCC يف العام 1981 كرّد ُمبا�سر على االأزمة االأمنية 
التي تواجه دول اخلليج العربية يف اأعقاب الثورة االيرانية 
عام 1979، وتفجر احلرب االيرانية العراقية يف العام 1981. 
كان تركيز جمل�ش التعاون اخلليجي واأع�ساءه ومنها دولة 
االمارات العربية. منذ انطالقة املجل�ش حتى اليوم، الدفاع 
مواجهة  يف  االإ�ستقرار  على  واحلفاظ  االإقليمي  اأمنها  عن 

التحديات الناجمة عن ايران والنزاعات االإقليمية.
يف اإ���س��ارة اح���رتام ك��ب��ري، ط���ّورت االم����ارات عالقات 
وا�سنطن معها كاأبرز حليف عربي خليجي، من خالل تعاون 
ع�سكري وا�ستخباراتي يعك�ش الثقة واالإحرتام للع�سكريني 

االماراتيني التي نالوها من كبار القادة االأمريكيني.
بقوة  االمارات  تلتزم  الع�سكرية،  قدراتها  اإىل  باالإ�سافة 
يف جهود حماربة االرهاب والتطرف، كما اأنها ت�ستمّر ب�سكل 
وا�سع يف جمال االأمن ال�سيرباين عرب ا�ستخدام تقنيات حديثة 

لقتال املجرمني.
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االم���ارات العربية املتحدة دول��ة 
م�����س��اح��ت��ه��ا 83.600 ك���ل���م2، 2 % 
منها مروج ومراعي و98 % منها 
اأر�ض يف الغالب �سحراوية، وال�سواحل 1448 
كلم. وامل��ي��اه االإقليمية 22 كلم ت�سمل حميط 
اجل���زر املنطقة امل��ج��اورة 44 ك��ل��م، واملنطقة 
االق��ت�����س��ادي��ة احل�����ري��ة 370 كلم ت�سل اإىل 
200 كلم.  ال��ق��اري  املحيط الهندي، واملحيط 
)يوليو  ن�سمة   9.543.000 ال�����س��ك��ان  وع���دد 
2021( ومعدل النمو ال�سنوي 2.37 %. الدين 
م�سيحيون   %  4 و  �سيعة   %  16( م�سلمون، 
وهندو�ض ومن ديانات اأخ��رى. اللغة العربية 
)منت�رة  واالنكليزية  والفار�سية  )ر�سميًا( 
يف امل����دن، اإىل ج��ان��ب ال��ه��ن��دي��ة واالأوروب���ي���ة. 
ال��ع��ام  ال��ه��ي��ك��ل   .%  93.8 ون�����س��ب��ة املتعلمني 
ال��دف��اع��ي رئي�ض دول���ة االم����ارات ه��و القائد 
القرارات  وجميع  املُ�سّلحة،  للقوات  االأعلى 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ج��ه��ي��ز وال��ت��ن��ظ��ي��م وال��ت��دري��ب 
يتخذها جمل�ض الدفاع االأعلى ال��ذي يرتاأ�سه 
ال��رئ��ي�����ض وي�����س��ّم ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ورئ��ي�����ض 
ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة  ال�������وزراء، ووزراء 
القائد  ونائب  واملالية،  والداخلية  وال��دف��اع 

االأعلى. ورئي�ض االأركان. ومهمة نائب القائد 
االأعلى تطبيق قرارات جمل�ض الدفاع االأعلى، 

وم�سوؤولية وزارة الدفاع حمدودة.
اإجمايل القوى الب�رية العاملة 65.000 
جندّي واخلدمة االإلزامية غري موجودة مع 
اأنها اأق��رت يف 24 يناير 2014 م�سودة قانون 
خدمة ملدة عامني وت�سعة اأ�سهر للمتخّرجني 
وميزانية الدفاع حددت للعام 2021حوايل 30 

مليار دوالر اأمريكي.
القوات الربية

عديدها 59.000  جندّي وتنظيمها العام 
لواء حر�ض وطني، و 3 األوية مدرعة، و 4 األوية 

ُم�ساة ميكانيكية، ولواء مدفعية، ولواء دفاع 
ج����ّوي، ول����واء ج��وال��ة، واث��ن��ان م��ن االأل��وي��ة 
امليكانيكية االأرب���ع���ة ه��م��ا حت��ت ق��ي��ادة دب��ي 
القوات  م��ن  ج���زءًا  ر�سميًا  ولي�ست  الوطنية 
امل�سّلحة االماراتية، دبابات القتال الرئي�سية 
يف االمارات 190 دبابة لوكلري )زائدًا 16 عربة 
لوكلري ل��اإخ��اء) و 80 دب��اب��ة خفيفة ط��راز 
 AML سكوربيون ال�سيارات املدرعة 60 طراز�

.– 90
اأم�����ا ع���رب���ات ال���ق���ت���ال ون����اق����ات اجل��ن��د 
ف��ه��ي 450 ع��رب��ة BM – P -3 و 331 عربة 
28 عربة  ACV م��ن خمتلف االإ�ستقاقات، و 
RG – 31، و 32 عربة فوك�ض االإ�ستطاعية 

نعترب دبابات لوكلرياأبرز ا�سلحة القوات الربية االماراتية
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ل���ك�������س���ف االأ�����س����ل����ح����ة ال����ن����ووي����ة 
وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال��ك��ي��م��اوي��ة، و 51 
عربة AMV، واأب��راج BMPO57  و 3 

.M – AT عربات
املدفعية 12 مدفع  عيار 155 ملم 
مقطور وعيار  105 ملم مقطور و 20 
مدفع ذات��ي احلركة ط��راز AMX و 3 
مدافع AMX ع� 155 ملم و 76 مدفع 
ذات���ي احل��رك��ة 155 م��ل��م، و 85 مدفع 
M-1091 و 47 مدفع ذاتي احلركة 155 

ملم. ومدافع الهاون عيار 81 ملم.
راج���م���ات ال�������س���واري���خ اأ����س���رتو����ض – 
 ،20 6 ���س��م��ريت�����ض  – 25 و  2، وف����ريو�����ض 
 )97 الثقيلة  املدفعية  )ف���وج  هيمار�ض  و12 
�سواريخ م/د فيجيانت ت��او، و 50 ميان 

وجافلني.
����س���واري���خ م/ط ه����وك امل��ح�����س��ن )5 
 RDS ب���ط���اري���ات( وراب����ي����ري وك����روت����ال
70 – و���س��ام - 14، وج��اف��ل��ني. و 50 نظام 
 دف����اع ج����ّوي ق��ري��ب و���س��اروخ��ي مدفعي 
ط������راز ب��ان��ت�����س��ري���ض – 1 )ت�����س��م��ل 62 
�ساحنات  ع��ل��ى  ح��رك��ي��ًا  م�ستوعبًا   ن��ظ��ام��ًا 
و 24 ن��ظ��ام��ًا مثبتًا ع��ل��ى ع��رب��ات جن��ن��زرة، 
و78 وح��دة اأفنجر نارية مع 280 �ساروخ 

�ستينغر –RMP – بلوك – 1.
 وق����ي����د ال���ط���ل���ب 24 ن���اق���ل���ة م���داف���ع 
ط����������راز  م�������ل�������م   120 ع�����������  ه�����������������اون 
 ع���������ق���������رب م������ت������ي������ن������ة ع�������ل�������ى ع������رب������ة
RG – 31 وبداأ الت�سليم عام 2014 من خال 
اإنتاج حمّلي. واأو���س��ت االم���ارات على عدد 
 AFV غري حمدد من عربات باتريا املُدولبة
 BMP – 3 8، كما �ستنقل اأب���راج عرباتx8

غري اأن العدد اقت�ر على 
5 عربات فقط. واطلقت 

مناف�سة تتعلق ب� 600 ناقلة جند مدولبة و 
153 عربة BMP قيد التحديث.

القوات البحرية
ل���دى ال��ب��ح��ري��ة زورق دوري����ة ف��ئ��ة »اأب���و 
 ،)CMN70( ظبي«، فئة »البينونة« ت�سميم
لور�سن  وفرقيطتان فئة »مريجب« ت�سميم 
بطول 62 م��رتًا. اأم��ا القوات اخلفيفة 2 )2+( 
فئة غنطوط )اأن��ظ��ر امل��اح��ظ��ة(، وزورق���ان 
هجوميان �ساروخيان �ريعان فئة »مريز« 
زوارق  و6   )FPB38 ل��ور���س��ن  )ت�����س��م��ي��م 
»بانيا�ض«  فئة  �ريعة  �ساروخية  هجومية 
زوارق   6 و   ،)TNC45( ل��ور���س��ن  ت�سميم 
دورية كبرية فئة »اأر�سنا« ) �سيتم �سحبها(، 

و 3 زوارق دورية كبرية فئة »كوكب«.
وق����وات ح���رب االأل���غ���ام ���س��ائ��دت��ا األ��غ��ام 

اأملانيتان �سابقًا فئة 332.
اأم���ا ال��ق��وات ال��رم��ائ��ي��ة ف��زورق��ا اإن���زال 
دب����اب����ات ف��ئ��ة »ج���ن���ات���ة«، وزورق اإن�����زال 

ميكانيكي.
ول��������دى ح����ر�����ض ال�������س���واح���ل 

جمموعة م��ن 45 زورق دوري��ة 
كاالآتي: زورق��ان FMB فئة 

»بورنكتور« 

)ت�سميم  قنا�سة  زورق   12 و  م����رتًا(،   33(
�سويدي CB90( وواحد طراز بو�سيليو، و 9 
ووتر كرافت MK2، و6 فئة ظافر، و 6 �سبري 
و 6 طراز كامكرفت )جمارك( و 2 فئة العقاب 
يف  اإ�سافية  فرقيطات   5 وتبني  )ج��م��ارك(، 
اأح��وا���ض اأب��و ظبي لبناء ال�سفن، كما توجد 
خ��ي��ارات بخ�سو�ض زورق دوري���ة ث���اٍن فئة 
»اأب��و ظبي«، وزورق���ي دوري��ة اإ�سافيني فئة 
اأح���وا����ض حمّلية،  »غ��ن��ط��وط« تبني كلها يف 
وت�سنع �سل�سلة جديدة من 12 زورقًا �ريعًا 
للدورية فئة »غانا« حيث �ستزّود اإما مبدافع 
اأو ���س��واري��خ ���س��ّد ال�����س��ف��ن ط���راز مارتييه 
MK2N اأو برج ه��اون عيار 120 ملم واكتمل 

الرنامج بحلول عام 2014.
وقيد الطلب 34 لن�سًا �ريعًا طول الواحد 
16 مرتًا مل�سلحة حر�ض ال�سواحل، واأعلن عن 
طلب 8 قوارب ع�سكرية �ستبنى يف االأحوا�ض 

املحلية.
القوات اجلوية

قيادتان  وتنظيُمه  ج��ن��دّي   4500 العديد 
جويتان وقيادة جوية ُم�سرتكة:

العربية  اجلوية  القيادة 
يف اأب�����و ظ��ب��ي ت�����س��ّم ج��ن��اح 
ُم��ق��ات��ات ق��اع��دة )ال�����س��ف��رة( 
ت�����س��م 3 اأ��������راب ق��ت��ال/ه��ج��وم 
اأر�سي هي االأ���راب 71 و 76 و86 )قاعدة 
ال�سفران( موجوداتها من طائرات مرياج 
 3 و   ،9-2000
اأ�������راب ق��ت��ال 
وال���ث���اين  )االأوىل 
وال����ث����ال����ث( ���س��اه��ني 
 F-16 E/F وت�����س��ّم ط���ائ���رات

ديزيرت فالكون.
ج��ن��اح ال��ن��ق��ل )ق���اع���دة ال��ب��اط��ن( ي�سّم 
3 اأ����راب ط��ائ��رات )����رب ي�سغل ط��ائ��رات 

مقاتلة F-16 Block 60 تابعة لسالح الجو االماراتي

فرقيطة بينونة انتاج ابو ظبي بناء ال�سفن





الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 182021

 ،CN -235 ط���ائ���رات  واآخ����ر   ،)C-130H
.)C-17 وثالث طائرات

لديها  )دب��ي(  الو�سطى  القيادة اجلوية 
�����رب ه��ج��وم خ��ف��ي��ف/ت��دري��ب )ال�����رب 
102 ق���اع���دة م���ن���ده���ات( ق���وام���ه ط���ائ���رات 
ه����وك 102. �����رب ال��ن��ق��ل ي�����س��ّم ط���ائ���رات 
422، وطائرة  30 طائرة بوينغ  C-130H و 
ط��ائ��رات ي�سغل  واآخ����ر  ال�سخ�سيات،   ن��ق��ل 

.C-17 وثالث لديه 6 طائرات CN-235 
ق��ي��ادة العمليات اخل��ا���س��ة )اأب���و ظبي( 
النخيل  ق��اع��دة  العمليات اخلا�سة يف  ���رب 
 ،CH - 7C و CH -47 ي�سم طوافات �سينوك

.208Dو�سي�سنا
اأم���ا ق��ي��ادة ط���ران اجلي�ش )اأب���و ظبي( 
ف���ت�������س���ّم  ل������واء ط������ران اجل���ي�������ش ال��ع��ا���ر 
 AH - 64 الطفرة( ولديه طوافات اأبات�سي(

.AS550 القتالية وطوافات فينيك
اأكادميية خليفة بن زايد اجلوية )العني( 
 ،MK 63 ال�����رب 63 وق��وام��ه ط��ائ��رات ه��وك
وال�������رب ال���ث���اين ف��ري��ق ف��ر���س��ان الأل���ع���اب 
اجلوية ولديه 10 طائرات HB339، وال�رب 
الرابع وقوامه طائرات PC-7 تربوتريرن، 
و���رب الأك��ادمي��ي��ة اجلوية وي�سم طائرات 

.GH -5TA غروب
الرئي�سية(  )القوات  الطائرات  جمموع 
2000-9 دي���زرت فالكون  58 م��راج  للقتال 
F-16 F/E ب��ل��وك 60 ول��ل��ن��ق��ل 8 ط��ائ��رات 
A-330 TRM، و C-71     3 للنقل، و 21 طائرة 
C - 130L3 و21 طائرة �سهريج/نقل، و 6 

 ،MK162 وللتدريب 15 هوك A330 طائرات
.MB3 339A و10 طائرات

 UH - 60M اأم��ا الطوافات ف� 12 طوافة
 6 AW319، و  42 ط���واف���ة  ب����اك ه�����وك، و 

.AS550 فينيل SA99   21 طوافات بوما، و
للدفاع اجل��وي نظام THAAD )وحدتا 
اإط����اق ن���ار م��ع 9 ق�����واذف  و 48 ���س��اروخ( 

ونظام �سكاي غارد )ثنائي عيار 35 ملم(.
وق��ي��د ال��ط��ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري�����ة م��ت��ع��ددة 
الأغ��را���ش من ط��راز بياجيو P160 اأفانتي، 
 CH -47F ويجري ت�سليم 6 طوافات ت�سينوك
زائ��دًا 10 طوافات اأخ��رى كخيار ث��ايٍن، وقيد 
)العدد  امل�سر  بريديرت  نظام  اأي�����س��ًا  الطلب 
غ��ر م���ع���روف(، و 12 رادار ُم��راق��ب��ة جوية 
GM - 200  م��ن �ركة طالي�ش، واث��ن��ان من 
ن��وع هيليو�ش  الع�سكري من  امل�سح  �سواتل 
للدفاع  �ساروخي  نظام  تاأ�سي�ش  روي��ج��ري 
اجل���وي م��ن م�ستوى البلد ATBM و���راء 
نظام THAAD)وحدتا اإطاق ما جمموعه 9 
قواذف، ونظام باتريوت AAC-3   3 وحدات 
اإطاق مع 10 مواقع رادارات، و 10 حمطات 

اإ�ستباك و�سيطرة و 37 قاذفًا.
اأه����ّم ال��ق��واع��د اجل��وي��ة ال��غ��رب��ي��ة: باطن 
وال�سفرة والعني والقيادة اجلوية الو�سطى.

�الم��ار�ت تتح��ول �إىل دول��ة عاملي��ة م�صّنع��ة 
لل�صالح:

باأنظمة  امل�سّلحة  قواتها  ت��زوي��د  بهدف 
دفاعية حمّلية ال�سنع، اأن�ساأت دولة المارات 

العربية املتحدة �سناعات ع�سكرية لإنتاج عدد 
من امل��ع��دات احلربية التي اأب��رزه��ا العربات 
الإلكرتونية  والأجهزة  وال�سواريخ  املدرعة 

وال�سفن احلربية.
يف ال���ع���ام 2020 خ�����س�����س��ت الم������ارات 
19.8 مليار دولر،  الإنفاق الدفاعي بحوايل 
لتكون ث��اين اأك���ر دول���ة تنفق على ال�سوؤون 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  بعد  ال��دف��اع��ي��ة 
وق����د ع��م��ل��ت ع��ل��ى مت��ت��ني م��وق��ع��ه��ا ك��م��زود 
اإقليمي لاأنظمة الدفاعية لبع�ش الدول مثل: 
الكويت وليبيا وكامرون واجلزائر والهند 

وتركمان�ستان وغرها.
اإىل جانب �ركة »اأب��و ظبي لبناء ال�سفن 
NIMR«  للعربات  ADSB« و���رك��ة »من��ر 
امل��درع��ات، اأن�ساأت ال��دول��ة �ركة الم��ارات 
ت�سّم  ال��ت��ي   ،EDIC ال��دف��اع��ي��ة  لل�سناعات 
جم��م��وع��ة م���ن ال�����رك��ات امل��ن��ت��ج��ة لأن��ظ��م��ة 
دف���اع���ي���ة م��ن��وع��ة ب��اع��ت��م��اد ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
م��ت��ط��ورة، ك��م��ا اأن�����س��اأت م���وؤخ���رًا جمموعة 
25 ���رك��ة  ال���ت���ي ت�������س���ّم ح������وايل   EDGE

لاإلكرتونيات وال�سواريخ.
لقد ح�سل ه��ذا التطور النوعي يف اإنتاج 
ال�ساح وباقي الأنظمة الدفاعية يف المارات، 
انتهجها  التي  احلكية  ال�سيا�سات  اأث��ر  على 
ق�����ادة ال����دول����ة م���ن خ����ال ����رك���ات ت����وازن 
TAWAZUN وُمبادلة MUBADALA، حيث 
يتّم التعاون والتن�سيق مع اأب��رز ال�سناعات 
ال���دف���اع���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة، خ���ا����س���ًة الأم���رك���ي���ة 

والأوروبية منها.

عربة عجبان من منر للعربات
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حت��ت رع��اي��ة  ال�شيخ حممد بن ز�ي��د �آل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة يف دول��ة الإم����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، اأُع���ل���ن ب��ت��اري��خ 1 ت�����ري��ن ال��ث��اين 
/ن��وف��م��ر 2021 ع���ن اإط�����اق ج��ام��ع��ة زاي���د 
الع�شكرية، التي تهدف على اإع��داد وتدريب 
اجليل ال��ق��ادم م��ن �شباط ال�شلك الع�شكري 
والأم��ن��ي ب��ال��دول��ة، ت��اأك��ي��دًا على ال��ت��زام دول��ة 
يف  بال�شتثمار  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ورف���ع م�شتوى التعليم 
ال��ع�����ش��ك��ري ل��ب��ل��وغ اأرق����ى م��ع��اي��ر ال��ت��دري��ب 

الع�شكري يف خمتلف التخ�ش�شات.
وكان املوؤمتر ال�شحفي قد �شهد الك�شف 
زاي��د  بجامعة  املتعلقة  التفا�شيل  ك��اف��ة  ع��ن 
الع�شكرية، واأهدافها التي تتج�شد يف اأن تكون 
اأف�شل  ت�شتقطب  واأن  عامليًا،  رائ���دة  جامعة 
الوطن،  �شبيل خدمة  يف  املتميزة  ال��ك��ف��اءات 
والتدريب  التعليم  معاير  اأع��ل��ى  تطبق  واأن 
اأف�شل  على  وح�شولهم  املر�شحني  لإع���داد 

م�شتويات التعليم الأكادميي والع�شكري.
وتعليقًا على الإع��ان عن تاأ�شي�س جامعة 
�أحمد  حممد  م��ع��ايل  ق���ال  الع�شكرية،  زاي���د 
�ل��ب��و�ردي، وزي��ر ال��دول��ة ل�شوؤون ال��دف��اع: 
»مع اقرتاب احتفالت دولة الإمارات العربية 
لتاأ�شي�شها،  اخلم�شني  ب��ال��ذك��رى  امل��ت��ح��دة 
ي�رنا اأن نعلن عن ف�شًا جديدًا يف الدولة من 
الع�شكري  التعليم  بقطاع  التنموية  امل�شرة 
ب��ال��دول��ة، اأ���ش��ا���ش��ه ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ع��ق��ول 
وال��ط��اق��ات ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ة. وب���ن���اًء على 
التطور امل�شهود الذي يرافق كافة القطاعات 
يف دولتنا، فهذا ما يدفعنا، اأك��ر من اأي وقت 

م�شى مل��واك��ب��ة ه���ذا ال��ت��ط��ور ال���ذي ت�شهده 
ال��دول��ة ول �شيما يف القطاع الع�شكري. ول 
�شك اأن علينا اأن ن�شر على اخلطى ذاتها واأن 
اأعلى  نبلغ  واأن  والتناعم،  الن�شجام  نحقق 
م�شتويات الكفاءة على امل�شتوى الوطني يف 
الع�شكري  التعليم  مب�شتوى  الرتقاء  �شبيل 
ق��درات  و�شقل  التخ�ش�شي،  والأك���ادمي���ي 
باملعارف واخل��رات،  املر�شحني وتزويدهم 
حماية  �شبيل  يف  وطننا  تطلعات  م��ع  متا�شيًا 
و����ش���ون م��ك��ت�����ش��ب��ات��ن��ا وت���ط���وي���ر ق��درات��ن��ا 
وا�شتكمال م�شرة الدولة يف التنمية والبناء«.

واأ���ش��اف: »ل ميكننا �شوى اأن نعر عن 
ف��خ��رن��ا ب��امل�����ش��ت��وى ال��رف��ي��ع ال����ذي و�شلت 
اإل���ي���ه دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 
وبالإجنازات التي بلغ �شداها العامل باأ�ره 
خ��ال ن�شف ق��رن م��ن ال��زم��ان. ول �شك اأن 
ميثان  امل�شتقبل  اأج���ي���ال  واإع�����داد  التعليم 
ج����زءًا اأ���ش��ا���ش��ي��ًا م��ن ه���ذه الإجن�������ازات. ويف 
الفخر جتاه  ال��دف��اع، تغمرنا م�شاعر  قطاع 
الع�شكرية  والكليات  امل�شلحة  قواتنا  اأب��ن��اء 
الذين  الع�شكريني  اإع����داد  يف  �شاهمت  ال��ت��ي 
بذلوا الغايل والنفي�س يف �شبيل خدمة وطنهم 
بكل فخر وك��رام��ة، وقدموا الت�شحيات من 
اأج��ل اإبقاء راي��ة الوطن مرفوعًة و�شاخمًة يف 

ال�شماء«. 
الع�شكرية  ت��اأ���ش��ي�����س ج��ام��ع��ة زاي����د  مت 
بهدف اإع��داد اجليل القادم من �شباط ال�شلك 
وجتهيزهم  وتدريبهم  والأم��ن��ي،  الع�شكري 
ل��ي��ك��ون��وا ق���ادة اأك���ف���اء يتمتعون ب��اخل��رات 
الح��رتاف��ي��ة وال��ق��درة على ال��دف��اع ع��ن دول��ة 
وحمايتها،  الوطنية  وم�شاحلها  الإم���ارات 

ال�شلك  ���ش��ب��اط  ب��ت��زوي��د  مهمتها  وتتج�شد 
الع�شكري والأم��ن��ي من الإم��ارات��ي��ني بتعليم 
بيئة  �شمن  النطاق  ووا���ش��ع  �شامل  جامعي 
اإ���ش��اف��ة اإىل ت��ط��وي��ر �شخ�شية  ع�����ش��ك��ري��ة، 
وخراتهم  بقدراتهم  والرت��ق��اء  املر�شحني 

الحرتافية.
ويف ت�ريح له، قال العميد �لركن وليد 
�لنقبي، نائب قائد جامعة زاي��د الع�شكرية: 
»جت�شد جامعة زايد الع�شكرية خطوة جديدة 
ونقلة نوعية يف م�شار التعليم الع�شكري �شمن 
م�����ش��اع��ي دول���ة الإم������ارات ل��ت��وف��ر م�شتوى 
تدريب ع�شكري فائق واإع��داد وجتهيز قادة 
امل�شتقبل، وتعزيز م�شتوى عاٍل من الن�شجام 
الع�شكري والأم��ن��ي من  ال�شلك  ب��ني �شباط 
الداخلية،  ووزارة  ال��دف��اع  وزارة  منت�شبي 
وتر�شيخ العمل التكاملي يف موؤ�ش�شات الدولة 
ذات ال��ع��اق��ة م��ن خ���ال تبني روؤي����ة واح���دة 

�شاملة يف �شبيل خدمة الوطن«.
واأ�شاف النقبي: »ت�شتعد الدفعة الأوىل 
التاريخ  ل��دخ��ول  الع�شكريني  املر�شحني  م��ن 
بالذكرى  م��ن الحتفال  اأن��ن��ا نقرتب  باعتبار 
اخلم�شني لتاأ�شي�س دولة الإمارات والنطاق 
التي  التالية  ال�����ش��ن��وات اخلم�شني  يف رح��ل��ة 
�شت�شهد م���زي���دًا م��ن الإجن�������ازات، ول �شك 
اأن حت��دي��ات الع�ر احل��دي��ث تتطلب تقدمي 
حلول منا�شبة، وهذا بال�شبط ما ن�شعى اإليه 
م��ن خ��ال تاأ�شي�س جامعة زاي��د الع�شكرية. 
اأهبة  اأن اخلريجني �شيكونون على  ول �شك 
ال�شتعداد خلدمة وطنهم ال��ذي يرتبط حبه 
بقلوبهم، ونحن الآن ن�شتعد لانطاق يف هذه 

الرحلة املتميزة«.

تأسيس جامعة زايد العسكرية: 
األوىل من نوعها يف املنطقة

الوزير البواردي والضباط المشرفون على الجامعة
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ملتابعة  تطوير اإنتاج العربات املدرعة يف 
دول���ة الم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ويف �ركة 
منر للعربات، تطّرق املدير التجاري لل�ركة 
ال�شيد خالد �لزعبي مل�شار ت�شميم العربات 

املدرعة حلقل املعركة احلديثة �شارحًا ما يلي:
»اإن ال��ن��زاع��ات اأ���ش��ب��ح��ت غ��ر متوقعة 
وغ���ر م��ت��م��اث��ل��ة يف ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ول��اإ���ش��ت��ج��اب��ة 
اإىل ه���ذه امل��خ��اط��ر ي��ت��وق��ع ال��ع�����ش��ك��ري��ون من 
الفقري  العمود  يوفر  اأن  عرباتهم،  اأ�شطول 
لإمكانياتهم القتالية الرية، العربات املدرعة 
ت��وؤم��ن احل��م��اي��ة واحل��رك��ي��ة لن�ر ال��وح��دات 
واملُ�����ش��ت�����ش��ع��رات واأن��ظ��م��ة ال�����ش��اح، لتقدمي 
القدرات الع�شكرية اأي��ن ومتى كانت احلاجة 
لها. ومبا اأن حقل املعركة ي�شتمّر يف التطّور، 
احلركية  م��ن  اأع��ل��ى  م�شتويات  يتطّلب  ف��ه��و 
العمانية والتكتيكية، اإىل جانب حماية اجلنود 

ومعّداتهم.
امل��درع��ة،  للعربات  الدفاعية  امل�شرتيات 
ترّكزت دائمًا على »املثلث احلديدي« اأي القوة 
النارية، احلماية واحلركية، واأن التوازن ما 
بني هذه املتطلبات الثاث مهّم يف التاأكيد على 
اأن ال��ع��رب��ات امل��درع��ة لي�شت حم���ددة بقيود 
الثاث  املتطلبات  ه��ذه  ب��ني  فما  ت�شميمها. 
احلاجة لتح�شني احلركية، التي تعني مقاومة 
 ،)MRAP( الأل��غ��ام واحل��م��اي��ة م��ن الكمائن
اأن  يجب  العربة  حماية  م�شتويات  وب��ال��ت��ايل 
لتجاوز  للعربة  القتالية  ال��ق��درة  تتما�شى مع 

الأرا�شي املتنّوعة.
ه��ن��اك اإج���م���اع م��ت��ن��ام��ي ب����اأن ال��ع��م��ل��ي��ات 
مع  ح�رية  بيئات  يف  �شتجري  املُ�شتقبلية 
متغرات غر متوقعة لاإعتبار، اإذًا من املهّم 
اإدم����اج احل��رك��ي��ة التكتيكية مب��ا يتنا�شب مع 
كافة املناخات والظروف، يف عملية الت�شميم 
م��ن احلركية  ع��ال��ي��ة  اإن م�شتويات  الأول���ي���ة. 

حت��رر العربة من قيود  الطرق املتوقعة، مبا 
اخلطرة.  الكمائن  نقاط  جتّنب  للقوات  ُيتيح 
ال�رعة والر�شاقة عر اأرا�شي كثرة التنّوع، 
تطلب و�شوحًا عاليًا لاأر�س، ومركز جاذبية 
واأنظمة  التعومي،  عالية  واإط���ارات  منخف�س، 
مركزية لت�شخيم الط���ارات، واأنظمة تعليق 
م�شتقلة، اإ�شافة اإىل معّدل عايل للقوة والوزن، 
للتاأكد م��ن الآداء خ���ارج ال��ط��رق، يف ال��رم��ال 

والثلوج والوحول.
ف��ي��م��ا احل���رك���ي���ة ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة ع���ر ك��اف��ة 
الأرا����ش���ي، ميكنها اأن تعطي ف��ائ��دة حرجة، 
ف���اإن ح��م��اي��ة اجل��ن��ود تبقى اأف�����ش��ل��ي��ة عالية، 
احلماية يجب اأن تدافع �شد اأو�شع جمموعة 
اأن  يجب  والع�شفية،  البال�شتية  املخاطر  من 
تكون قاعدة العربة متينة ب�شكل ك��اٍف لتنجو 
م��ن ح���الت الإن��ف��ج��ار ال��ك��ب��رة، فيما ت�شمح 
ليتنا�شب  للتطوير  القابل  البال�شتي  ل��ل��درع 
م��ع خماطر حم���ددة. التح�شينات يف ت�شميم 
اجل��وان��ب،  ل�شكل  بالن�شبة  خا�شة  الهيكل، 
النا�شفة  العبوات  �شّد  اإ�شافية  حماية  توفر 
)IEDs(. اإىل ذلك فاإن املتمردين حول العامل قد 
ازداد ذكاءهم بالن�شبة لإع��ورار العربات، لذا 
فاإن احلماية احلرجة للمحركات قد اأ�شبحت 
اأ�شا�شية لتجّنب قتل احلركية، وت��رك املن�شة 

وطاقمها حما�رين وحتت اخلطر.
فيما ال���وزن الإج��م��ايل ك��ان دائ��م��ًا عامل 
مقيد، ف��اإن احلماية قد مّت��ت مقاربتها بطرق 
جديدة،ولي�شت بكل ب�شاطة حالة تطبيق دروع 
اأك���ر �شماكة. اإن��ه��ا باحلقيقة م��ا ���ش��راه من 
تنامي ا�شتخدام اأنظمة الدفاع الفّعالة لزيادة 

م�شتوى حماية العربة دون اإ�شافة اإىل وزنها.
ب�����ش��ورة مم��اث��ل��ة، ت��ب��ق��ى ال��ق��وة ال��ن��اري��ة 
عن�ر مهّم، لكن الهجوم الكا�شح ميكن اإمتامه 
ع��ر ا���ش��ت��خ��دام ف��ّع��ال  لأن��ظ��م��ة ���ش��اح ال��دف��اع 

الذاتي والتكنولوجيات، واندماج الرادارات  
باتت  املتخ�ش�شة،  والذخائر  واملُ�شت�شعرات 
م��ظ��اه��ر ب����ارزة يف ع��رب��ات ال���ي���وم. جمموعة 
وا���ش��ع��ة م���ن اأن��ظ��م��ة ال�����ش��واري��خ امل�����ش��ادة 
هجومية  مواجهة  ب��ق��درات  ت�شمح  للدبابات 
اأكر، مقرونة مع القدرة على اإدماج قوة نارية 
اأك���ر، مثل حمطات ال�شاح ع��ن ُبعد عيار 30 

ملم، على من�شات اأ�شغر واأخّف وزنًا.
اأي�شًا الرتكيز على ت�شميمني اأ�شا�شيني، 
اإدماج الأنظمة اإ�شافة اإىل القيادة وال�شيطرة 
 .)C4I( والإت�شالت والكمبيوتر والتج�ش�س
اإن احلاجة ليقظة مو�شعية حم�شنة، واإدارة 
حقل املعركة واأنظمة الت�����ش��الت، ترتفع يف 
�شيناريوات  غ��ال��ب��ًا يف  متماثلة،  غ��ر  ح���روب 
ح�����ري��ة، ح��ي��ث تتغر ال��ب��ي��ئ��ات ب�����رع��ة.  يف 
عملية ع�شكرية يلعب التباُدل الآمن للمعلومات 
التكتيكية م��ن ع���دة م�����ش��ادر، م��ث��ل وح���دات 
اأخ����رى، ال��درون��ز اأو ال�����ش��وات��ل، يلعب دورًا 
اأ�شا�شيًا يف جناح املهّمة، ويف نزاعات هذه الأيام 
تقت�شي احل��اج��ة اإىل جم��م��وع��ة م��ن الأن��ظ��م��ة 
وزي��اة  ال��ع��رب��ات  ت��دري��ع  ل�شتكمال  الفرعية 

اإ�شتمرارية حياة الطواقم.
اأخ�����رًا، اإن ال��ق��درة احلقيقية امل��ت��ع��ددة 
مفتوح  هند�شي  منهج  على  تعتمد  الأدوار، 
ومعياري وقابل للتطوير، املطبقة يف ت�شميم 
الإل��ك��رتون��ي��ات وه��ن��د���ش��ة ال��ط��اق��ة للعربات 
الع�شكرية، ويف بيئات عمانية معقدة ودائمة 
ال��ت��ط��ور، يبحث اآخ���ر امل�شغلني ع��ن من�شات 
ُم�شرتكة، توؤمن اأداًء يعتمد عليه، واحتياجات 
لوج�شتية منخف�شة، و�شمان توفر العربات 
يف ال��وق��ت امل��ط��ل��وب. اإن ق���درة ع��رب��ة واح���دة 
ت��ت��م��ك��ن  م��ن ت���اأدي���ة م��ه��م��ات م��ت��ن��وع��ة، �شوف 
ت�شمن للع�شكريني عدم اقتناء عربة جديدة كل 

يوم لاإنت�شار يف �شيناريو  قتال جديد.

منر تصمم عربات مدرعة 
حلقل املعركة احلديثة

�ل�سيد خالد �لزعبي
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يف ظل اكت�صاب اخل�صوم والأعداء 
ل����ق����درات اأك�����ر وزي�������ادة تعقيد 
ال��ت��ه��دي��دات، اأ���ص��ب��ح ال��ت��ح��ك��م يف 
املجال الكهرومغناطي�صي اأم��رًا بالغ الأهمية. 
���رك��ة �صيجنال يف احل��رب  ق����درات  وت�صمل 
الإل��ك��رون��ي��ة وال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة جميع 
املجالت الرية والبحرية واجلوية والف�صائية 

وال�صيرانية. 
توفر ال�ركة تقنيات مثبتة ميدانًيا لدعم 
جميع اأنواع اأن�صطة تطبيق القانون والأن�صطة 
تتيح  كما  ال��دف��اع��ي��ة.  والع�صكرية  احلكومية 
اأعلى  املتقدمة واملدجمة  اأنظمة ال�صتخبارات 
م�����ص��ت��وى م���ن احل��م��اي��ة وال���وع���ي ب��ال��ظ��روف 
امل��ع��ل��وم��ات يف بيئة متزايدة  املحيطة وت��ف��وق 
ال��ت��ع��ق��ي��د ل��ت��ع��زي��ز الأم�����ن و���ص��ام��ة الأف�����راد 
واملجتمع. وت�صمل عرو�ض »�صيجنال« حلول 
التي  وال�صلبية  الن�صطة  القانوين  الع��را���ض 
تت�صمن ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات، وق����درات امل��راق��ب��ة 
وال��ت��ح��ل��ي��ل ل��اأج��ه��زة ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��ح��رك��ة، 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل اأن��ظ��م��ة ال��ت�����ص��وي�����ض املتقدمة 
ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن الأج���ه���زة امل��ت��ف��ج��رة امل��رجت��ل��ة 

وطائرات الدرون املعادية.
تكمن مهمة الأمن الوطني يف حماية الدولة 
من اأي تهديدات تواجهها. وي�صمل هذا العديد 
م��ن امل���ج���الت، ب����دءًا م��ن ال��دف��اع ع��ن احل���دود 
وو����ص���وًل اإىل ���ص��ب��ط ال�����ص��ج��ون واحل�����ص��ود 
ومكافحة الإرهاب. ويف حني قد تختلف طريقة 
التطبيق، فاإن احللول والتقنيات ما زالت كما 

هي.  
فمثًا، ميكن تطبيق حلول ال�صتخبارات 
»اآكتيف �صيل« من �ركة »�صيجنال« للتقليل من 
التحديات الت�صغيلية يف �صبط ال�صجون. يتعني 
على م�����ص��وؤويل ال�صجون اأن ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن 
على اكت�صاف وج��ود اأي هواتف متحركة غري 
م�رح بها وحت��دي��د موقعها يف ال��زن��زان��ة من 
اأجل العثور وال�صتياء عليها. ت�صتفيد حلول 

»اآكتيف �صيل« م��ن ع��دة ط��رق، مثل اكت�صاف 
توليد اإ���ص��ارات ال���رددات ال��رادي��وي��ة لتحديد 
م��وق��ع اأج��ه��زة الت�����ص��الت الا�صلكية داخ��ل 

ال�صجون وتتبعها. 
ا�صتخدام  ميكن  �صبق،  م��ا  على  وع���اوة 
»اآكتيف �صيل« خال الفعاليات رفيعة امل�صتوى 
ل�����ص��م��ان ���ص��ام��ة ك��ب��ار ال�صخ�صيات وع��ام��ة 
النا�ض من الهجمات الإرهابية. يتيح النموذج 
�صهل الت�صغيل للم�صتخدمني النهائيني حتديد 
الأه�����داف وم��راق��ب��ت��ه��ا، ���ص��واء ك��ان��ت حم��ددة 
م�����ص��ب��ًق��ا اأو مت اإدخ��ال��ه��ا ي���دوًي���ا، واع��را���ض 
امل��ك��امل��ات ال�����ص��وت��ي��ة وال��ب��ي��ان��ات يف البيئات 

احل�رية والريفية.
ون��ظ��ًرا اإىل ت��زاي��د احل���روب غ��ري املتكافئة 
وظواهر التمرد يف جميع اأنحاء العامل، تتطلب 
ال��ق��وات ال��ري��ة وق��واف��ل ك��ب��ار ال�صخ�صيات 
اأنظمة حماية اإلكرونية متطورة للحفاظ على 
اأمنها من التهديدات غري املرئية، مثل العبوات 

النا�صفة.
التي  النا�صفة  ال��ع��ب��وات  خطر  ازداد  لقد 
خال  كبري  ب�صكل  بعد  ع��ن  فيها  التحكم  يتم 
ال�����ص��ن��وات الأخ�����رية. وت��ع��ت��ر ه���ذه الأج��ه��زة 
الأ���ص��ل��ح��ة املف�صلة ل��اإره��اب��ي��ني وامل��ت��م��ردي��ن 

الذين ينفذون اأعمال التعطيل اأو الإ�صابة اأو 
القتل على نطاق وا�صع، وذل��ك بف�صل الإنتاج 

املرجتل لتلك الأجهزة. 
ولا�صتفادة من الطلب على احلماية �صد 
»�صيجنال«  اأطلقت  املتطورة،  التهديدات  هذه 
ن��ظ��ام ت�صوي�ض ح��دي��ث��ًا وع���ايل ال���ق���درة يعمل 
ب�صكل ن�صط اأو تفاعلي. مت ت�صميم نظام »يف-
الأوراح،  حلماية  اأ�صا�صي  ب�صكل  بروتيكت« 
حيث يقوم بحجب ا�صتعال ال��ردد الا�صلكي 
النظام،  يكت�صفها  اأن  مبجرد  النا�صفة  للعبوة 
ما مينع حدوث انفجار وينقذ الأرواح وي�صاعد 

على جتنب اأي اأ�رار جانبية.
يعد هذا النظام منا�صبًا لكبار ال�صخ�صيات 
واحل����ر�����ض ال���رئ���ا����ص���ي وال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 
والع�صكريني الذين يعملون يف مناطق ح�صا�صة 
وم�صطربة اأو يف جميع الأوق���ات، ويقوم ببث 
اإ�صارات الت�صوي�ض اأثناء مرور القافلة لت�صكيل 
حاجز وقائي حول ال�صيارة. ويف حالة وجود 
تهديدات متعددة، مثل اأ�راب الطائرات بدون 
طيار، فاإن احلل املتكامل يوؤّمن املجال اجلوي 
وي�صمل  القافلة،  م�صار  اإىل  بالإ�صافة  املحيط 
ما ي�صل اإىل 16 قناة حلجب اإ���ص��ارات الإط��اق 
املتزامنة وامل��ت��ع��ددة يف اأي مكان �صمن طيف 

الردد الا�صلكي.
تتحلى �ركة »�صيجنال« بروح ال�ركات 
النا�صئة يف ت�صميم واإنتاج منتجات وخدمات 
اأم��ن��ي��ة رق��م��ي��ة ذات ب��ن��ي��ة م��ف��ت��وح��ة وف��ع��ال��ة 
ال��رادي��وي��ة  ال����رددات  على  ومبنية  وحم�ّصنة 
املنطقة.  ل�صالح احل��ك��وم��ات وال�����رك��ات يف 
وق��د ن��ف��ذت ال�����رك��ة دورة ���ص��ارم��ة يف حتليل 
ر�صد  بهدف  والتطوير  والبحث  التهديدات 

املخاطر النا�صئة وحتليلها ومكافحتها.
وتعد »�صيجنال« ج��زءًا من قطاع احلرب 
ملجموعة  التابع  وال�صتخبارات  الإلكرونية 
»اي��دج«، املجموعة التكنولوجية الرائدة التي 

ت�صنف بني اأكر 25 موردًا ع�صكريًا يف العامل. 

»سيجنال«: حنو تعزيز 
األمن الوطين والدفاع املدني 

يف منطقة الشرق األوسط

وليد امل�سماري نائب رئي�س جمموعة اأدج ومدير الربامج
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  ،Interpolitics-2021 يف معر�ض 
 Rosoboronexport رّوج������ت 
ملنتجات مدنية و�أُخ��رى مزدوجة 
�ال�ستعمال، ومعد�ت مميزة من �أج��ل �أجهزة 
�أم����ن و�إن���ف���اذ �ل���ق���ان���ون، ك��ان��ت ق���د ط��ورت��ه��ا 

و�سنعتها �رشكات رو�سية بارزة.
يف ه��ذ� �ل�����س��دد، ق��ال �ألك�سندر ميخيف 
�ل��ع��ام  �مل���دي���ر   ،)Alexander Mikheev(
رئ��ي�����ض  ون����ائ����ب   Rosoboronexport ل����� 
�حت�����اد �مل��ه��ن��د���س��ن �ل����رو�����ض: »ب���دع���وة من 
ع��ام  يف  �مل��ع��ر���ضَ  ز�ر   ،Rosoboronexport
2021 ���س��ي��وف م��ن 30 ب��ل��دً�، م��ّث��ل��و� �أج��ه��زة 
�إن��ف��اذ �ل��ق��ان��ون، و�أج��ه��زة ��ستجابة للحاالت 

�لطار�سة، و�رشكات �أمن خا�ض وتكنولوجيا 
م��ع��ل��وم��ات، ف�����س��ًا ع��ن ���س��ل��ط��ات �إق��ل��ي��م��ي��ة«. 
و�أ������س�����اف: »ون���ح���ن ق���ّدم���ن���ا، م���ع ���رشك��ات 
�لكاملة  �ل�سل�سلة  ���رشك��ائ��ن��ا  �إىل  ���س��ن��اع��ي��ة، 
م��ن م��ع��د�ت �الأم���ن �حِل��رف��ي��ة �ل��ت��ي ُع��ر���س��ت يف 
حلول  م��ع  متاآلفة  وجعلناها   ،Interpolitics
مل��و�ج��ه��ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة   Rosoboronexport
�أمام  �لتحديات و�لتهديد�ت �لرئي�سية �ملاثلة 

�ملجتمع �حلديث«.
ع��ر���س��ت   ،Interpolitex 2021 ويف 
للحماية  حديثة  م��ع��د�ت   Rosoboronexport
ك��ا���ض«  ب��ي  ب��ي  »�أن  م��ن �سنع  �ل�سخ�سية، 
غ��ر خطي   تقاطع  )NPP Klass(، وك��ا���س��ف 

 ،)NR-2000(  »2000 �آر-  »�أن  ط���ر�ز  م��ن 
وعلبة هاتف خلوي من ط��ر�ز «الريت�ض - 4« 
»يوتا  م��ن  �لتن�ست  �سد  �آم��ن��ة   )Larets-4(
غ���روب«  )YUTTA Group( ، و�أنظمة دفاع 
ذ�ت����ي غ���ر مم��ي��ت��ة و�أن��ظ��م��ة دف����اع م���ن معهد 
مركز  وه���و   ، �لتطبيقية  للكيمياء  �الأب���ح���اث 
�حت����ادي ل��اأب��ح��اث و�الإن����ت����اج،  وم�سد�سات 
 MART( »سعق  ح��ر�ري��ة من »م��ارت غ��روب�
Group(، و�أج��ه��زة روؤي���ة ب�رشية م��ن �إن��ت��اج 
»�أرغو�ض- �أن يف« )Argus-NV( و»دي��د�ل-
و�أج��ه��زة  و�أن��ظ��م��ة   ،)Dedal-NV( يف«  �أن 

 .JSC Set-1 فح�ض من
�إ�سافة �إىل ذلك، ُعر�ست يف جناح �ل�رشكة 
»ل��وب��اي��ي��ف« )Lobaev( و�أ���س��ل��ح��ة  �أ���س��ل��ح��ة 
���س��غ��رة و�أ���س��ل��ح��ة ���س��ي��د م��ن »�أور���س��ي�����ض« 
للطائر�ت  �أنظمة م�سادة  )ORSIS(، وكذلك 
ة م���ن �إن����ت����اج �مل���������رشوع �ل��ت��ج��اري  �مل�������س���ررَّ
 .)Avtomatika Concern( »�أف��ت��وم��ات��ي��ك��ا« 
و�أ���س��د م��ا لفت �ه��ت��م��ام ممثلي �أج��ه��زة �أمنية 

أحدث ما عرضته »روس أوبورون إكسبورت«
يف جمال األمن من معدات وحلول

خالل معرض « إنرتبوليتكس 2021
جزء  )وهي   )Rosoboronexport( �إك�سبورت«  �أوب��ورون  »رو���س  �ساركت     
من �سركة »رو�سِتك« )Rostec( �ململوكة من �لدولة( يف �ملعر�س �لدويل �خلام�س 
و�لع�سرين ل� »و�سائل توفري �أمن �لدولة«، و�ملعروف با�سم »�إنرتبوليتك�س 2021« 

)Interpolitics-2021( يف مو�سكو.

�خل�سائ�س �لرئي�سية
�ساعة و�حدة على �الأقلمدة �لعمل �ملتو��سل، �ساعات      

930x 240 x 200�الأبعاد )�لعر�ض X �الرتفاع X �لطول(، ملم

3,2�لوزن �الأق�سى، كلغ

نظام Pishal �ملحمول 
و�مل�ساد للطائر�ت �مل�سرية
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ه��و �سل�سلة �أ���س��ل��ح��ة ���س��دم��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة من 
�أ���س��ل��ح��ة  وه���ي   ،Rosoboroexport ���رشك��ة 
�أثبتت فعاليتها عمليًا.  ثم �إن كا�سف �ملعادن 
�ل�سهل   )Cerberus( »�سربرو�ض«  �لدقيق 
ُيَعد  �سعق،  م�سد�ض  ن  و�ملت�سمرَّ �ال�ستخد�م 
تفتي�ض   نقاط  عند  لا�ستعمال  مثالية  و�سيلة 
�أو يف مطار�ت �أو من�ساآت �أمنية، حيث تق�سي 

�ل�رشورة فح�ض �أ�سخا�ض.
 ول���ت���وف���ر �أم�����ن ل��ل�����س��خ�����س��ي��ات �مل��ه��م��ة 
)VIP(، ال ب���د ل��ل��وح��د�ت �مل��خ��ت�����س��ة ب��اإن��ف��اذ 
�ل��ق��ان��ون م��ن �أ�سلحة دقيقة مم��ي��زة. وبف�سل 
ت�����س��م��ي��م م���ع���ي���اري، ُت��ع��ت��ر ب��ن��دق��ي��ة �لقن�ض 
�مل���ر�����س���ة و�خل���ف���ي���ف���ة و�ل���دق���ي���ق���ة »دي يف 
)ُول���ف���ه���اون���د( ف����ول����ك����ود�ف   3 يف   10  �أل- 

 )DVL-10V3 Volkodav )Wolfhound(
م���ائ���م���ًة مل��ه��م��ات م��ت��ن��وع��ة؛ ح��ي��ث ي�ستطيع 
و����س��ت��ع��م��ال  �ل�����س��ب��ط��ان��ة  ت��ب��دي��ل  م�ستخدمها 
ذخ���رة م��ن �أع����رة خمتلفة، مب��ا يف ذل���ك خ��ال 
وج����وده يف �مل���ي���د�ن. ه���ذه �ل��ب��ن��دق��ي��ة ت�ستطيع 
�إ�سابة هدف بدقة من مدى يبلغ 1000 مر، ما 
يتيح ملطلق �لنار �لبقاء على م�ستوى ع��ال من 
�حل��رك��ي��ة. ويف ه��ذ� �ل�سياق �أي�����س��ًا، ي�سار �إىل 
�أن �ل�����س��رة �حل��دي��ث��ة �ل��و�ق��ي��ة م��ن �لر�سا�ض 
مة لتاأدية عدد كبر  »تاكتيكا« )Taktika( م�سمرَّ
من �ملهمات؛ فمظهرها �لفريد ي�سّكل �لفر�سة 
�مل��ن�����س��ودة للتكّيف م��ع �أي ظ���روف يو�جهها 
عنا�رش �أجهزة �إنفاذ �لقانون. وثمة جمموعة 
ل��اإز�ل��ة،  ق��اب��ل��ة  بال�ستية   )inserts( م��اِح��ق 

�مل�ستخِدم مب��ا يوّفر  ل��ر�ح��ة  م���وؤ�ت  وت�سميم 
�ملعد�ت  من  و��سعة  وت�سكيلة  موثوقة  حماية 
�الختيارية، حيث ميكن تكييف �ل�سرة ب�سهولة 
دة. و�ل�سخ�ض  ل��ل��ت��و�ءم م��ع �����رشور�ت حم����درَّ
�مل�����س��وؤول يختار م�ستوى �حل��م��اي��ة �ل��ازم��ة، 
ل��اإز�ل��ة.  قابلة  بال�ستية  م��اِح��ق  توؤّمنها  �لتي 
هذ� وميكن تزويد �ل�سرة �الأ�سا�سية �مل�سادة 
للر�سا�ض، و�ملح�ّسنة باألو�ح من �ل��دروع من 
�الأمام و�خللف و�جلانبن بامل�ستوى 2 �إىل 5 من 

�ملاِحق �لبال�ستية �لقابلة لاإز�لة. 
�ملنتجات  هذه   Rosoboronexport قدمت 
ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل خ���ال �ل��ع��رو���ض �ل��ع��ام��ة �أم���ام 
�جل���م���ه���ور يف ج���ن���اح �ل�������رشك���ة: «�ل�������دروع 
�ل�سخ�سية« و«معد�ت لوكاالت �إنفاذ �لقانون« 

ة«. و«�أ�سلحة م�سادة للطائر�ت �مل�سررَّ
)Pishal( »بي�سال«

جم��م��وع��ة حم��م��ول��ة م�����س��ادة للطائر�ت 
ة. �مل�سررَّ

خفيفة وموثوقة وفعالة.
و�حدة من �أخف �لبنادق 

�لكهرومغنط�سية �ملتو�فرة  
يف �ل�سوق

مة لتعطيل مهمات  جمموعة Pishal م�سمرَّ
ة خ��ال ط��ر�ن��ه��ا، وذل���ك من  ط��ائ��ر�ت م�سررَّ
خال �لت�سوي�ض على ما فيها قنو�ت �ت�سال 
للقطاع  وحتّكم وماحة من مو�قع مرجَتلة 

�الأمني �سمن مدى قدره كيلومر�ن.
  ولي�ض بهذه �لبنادق حاجة �إىل �إجر�ء�ت 
خ��ا���س��ة ل��ل��ع��م��ل، ب���ل �إن���ه���ا ج���اه���زة دوم����ًا 

لا�ستخد�م.
)Cerberus( »سريبريو�س�«

كا�سف معادن ذو �سادم كهربائي
م��رت��ك��ب��و �الن��ت��ه��اك��ات ال ُي��ف��ل��ت��ون �أو ال 

يقوون على �ملرور
 ب��ال��غ �حل�سا�سية و���س��ه��ل �ال���س��ت��خ��د�م 

وقادر على حتييد مرتكبي �النتهاكات
  يجمع Cerberus بن وظائف جهازين 
�إلكرونين حديثن: كا�سف معادن دّو�م��ي 
و�ساعق كهربائي م��ن �ل��ط��ر�ز �الأول. ومن 
�ساأن هذ� �ملنَتج �أن يح�ّسن من كفاءة �ملوجلن 
تاأديتهم مهمة تفتي�ض  �ل��ق��ان��ون عند  ب��اإن��ف��اذ 
�أم��ا حتويل وظيفته م��ن ك�سف  �الأ�سخا�ض. 
�إىل �ل�سعق �لكهربائي، فاأمر ممكن  �ملعادن 

ب�سورة فورية.

�خل�سائ�س �لرئي�سية

�أجهزة Cerberus لك�سف �ملعادن ت�ستخدم يف �ملطار�ت

خفيف و�سوتيمنّبه �لكا�سف
م�سد�ض – 160، �سكن – 110ح�سا�سية �لكا�سف، ملم

50 تردد�ت ت�سغيل �لكا�سف، كيلوهرتز

2-3 )7-10(قوة �ل�ساعق، و�ط

70,000 – 90,000 )حتى 120,000(فولطية �ل�ساعق، فولط

20- ... 50+ نطاق درجة حر�رة �لت�سغيل، درجة مئوية
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املعر�ض الذي ا�ستمّر حتى 21 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2019 متّيز 
مُب�ساركة ح��وايل 1288 �رشكة وموؤ�س�سة على �سلة ب�سناعة الطريان 
واجلو ف�ساء، اإىل جانب 161 طائرة وطوافة جتارية وع�سكرية �سارك 
بع�سها بالعرو�ض اجلوية اليومية، واختتم مبوؤمتر �سحفي اأّكد على 
جناحه اإذ ا�ستقطب هذا العام حوايل 100 �رشكة جديدة ُت�ساهم للمّرة 
 EDGE وجمموعة ايدج THC الأوىل اأبرزها �رشكة الطوافات ال�سعودية
الماراتية، كما مّت الإعالن عن حتقيق طلبات ل�رشاء الطائرات املنّوعة 

بقيمة 54.5 مليار دولر اأمريكي.

اأُقيمت على هام�ض املعر�ض موؤمترات  لقد 
اإدارة املالحة   « م��وؤمت��ر  اأه��ّم��ه��ا  الأوىل،  للمّرة 
اجلوية ال�ساملة GATM« الذي تناول ُم�ستقبل 
اإدارة املالحة واأبراج املُراقبة اجلوية، وموؤمتر 
وكالة الف�ساء الإماراتية الذي رّكز على اأهّمية 
امل��راأة  ودور  الف�ساء  وا�ستطالع  اإ�ستك�ساف 
اإىل جانب رواد الف�ساء ب�سفة علماء وباحثات 
ُم�ستقبل  يف  امل�ساهمة  وب��ال��ت��ايل  وم��ه��ن��د���س��ات 

�سناعة الف�ساء.
مي�شال  للمعر�ض  املنظمة  ال�رشكة  مديرة 
فيييان �أكييليييييجيين اأّك������دت ع��ل��ى جن����اح امل��ع��ر���ض 
يف دورة ال���ع���ام 2019 ال����ذي ف���اق ال��ت��وّق��ع��ات 
م���ن ح��ي��ث ب���راجم���ه امل���ت���ط���ّورة وامل����وؤمت����رات 
والعرو�ض اجلوية التي �ساركت فيها ُمقاتالت 
F-15 و  F-16 و  F-22 و  اأم��ريك��ي��ة ط�����راز  
  Eurofighter املتطورة، واملُقاتلة الأوروبية يوروفايرت تايفون F-35
ياك  الرو�سية  Rafale واملُقاتلة  راف��ال  الفرن�سية  Typhoon، واملُقاتلة 
»الفر�سان«،  الإم��ارات��ي��ة  البهلوانية  الفرق  �ساركت  كما   ،YAK 130
عك�ست  ج��ّوي��ة  باإ�ستعرا�سات   »Patrouille de France« والفرن�سية 
التي تتمتع بها ط��ائ��رات اجليل  العالية  الطّيارين والتقنّية  م��ه��ارات 
اجلديد، اإىل ذلك �سهد املعر�ض حتليق طائرات جتارية منّوعة اأبرزها 
»بوينغ Boeing 787  «و»ايربا�ض Airbus 330« اإ�سافة اإىل طوافات 

.Mi - 38 رو�سية طراز

�ل�شيخ حممد بن ر��شد و�ل�شيخ حممد بن ز�يد يفتتحان معر�ض دبي للطري�ن 2019

ينعقد معر�ض دبي للطري�ن هذ� �لعام ما بن 14 و 18 ت�شرين �لثاين/
�شي�شل  حيث  ف�شائية،  �جلو  �ل�شناعات  �إلتقاء  كمركز   ،2021 نوفمرب 
عدد �لعار�شن �إىل 1300 �شركة وموؤ�ش�شة  و160 طائرة وطو�فة مدنية 
�لقو�ت  بقيادة  خا�ض  موؤمتر  �فتتاحه  على  و�حد  يوم  قبل  يعقد  كما  وع�شكرية، 
100 قائد وم�شوؤول وخبري على �شلة بالقو�ت �جلوية  �أكرث من  �جلوية بح�شور 

و�شناعة �لطري�ن.
�أما فعاليات �ملعر�ض �ل�شابق يف �لعام 2019 ف�شيتّم �لتطّرق �ليها  مبا يلي:

�لعربية  �المييار�ت  نائب رئي�ض دولة  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �إفتتح 
�ملتحدة، وزير �لدفاع وحاكم دبي و�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويّل عهد �أبو ظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شّلحة، »معر�ض دبي للطري�ن«. بتاريخ 17 ت�شرين 
�لثاين/نوفمرب 2019 بح�شور ح�شد من �لقادة و�مل�شوؤولن يف دولة �الإمار�ت وعدد 

كبري من �لبعثات �لر�شمية �لعربية و�الأجنبية وكبار م�شوؤويل �ل�شركات �لعار�شة.

معرض  دبي للطريان 2021:
توّقعات بزيادة عدد العار�شني والطائرات امل�شاركة
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�ل�شيخ حممد بن ر��شد ق��ام بجولة تفقدية يف القاعة الرئي�سية 
للمعر�ض حيث توّقف عند اأجنحة عدد من كربيات ال�رشكات، واأعرب عن 
ارتياحه للتواجد الدويل الكبري اإىل جانب ال�رشكات العربية والوطنية 
حتت مظلة »معر�ض دب��ي ال��دويل للطريان« يف ن�سخته ال��� 16، مرّحبًا 

ب�سيوف الدولة من عار�سني ووفود  ر�سمّية وزّوار من دول عّدة.
بدوره، �ل�شيخ حممد بن ز�يد اأّكد خالل زيارته املعر�ض، علىاأن 
قطاع الطريان يف دول��ة الم���ارات العربية املتحدة حّقق ت��ط��ّورًا كبريًا 
خالل الفرتة املا�سية، وُيعّد اأحد  املحّركات  املهّمة لالقت�ساد الوطني، 
اإ�سافة اإىل كونه بات من اأه��ّم واأب��رز معار�ض الطريان على امل�ستوى 
العاملي، وميثل من�سة دولية رئي�سية لعر�ض اأح��دث ما تو�ّسلت اإليه 

التكنولوجيا يف جمال �سناعة الطريان واأنظمة الدفاع.
�أخبار �لعار�شن:

اإن فريق عمل »جملة الدفاعية« حر�ض على زي��ارة اأب��رز الأجنحة  
العائدة لل�رشكات العار�سة، كما ح�رش عددًا من املوؤمترات ال�سحافية، 

ويف ما يلي ملّخ�ض عن امل�ساهدات خالل فرتة املعر�ض:
:SAMI ل�شناعات �لع�شكرية �ل�شعودية�

يف العام 2017 مّت اإن�ساء �رشكة »ال�سناعات الع�سكرية« يف اململكة 
وبرئا�سة    ،2030 ال�سعودية  ال��روؤي��ة  مع  متا�سيًا  ال�سعودية،  العربية 
�ل�شيد �أحمد �خلطيب يتوقع اأن تلعب ال�رشكة دورًا مهّمًا واأ�سا�سيًا 
يف توطني الإنفاق الع�سكري الكامل للمملكة العربية ال�سعودية، لت�سبح 

اإحدى اأكرب 25 �رشكة ع�سكرية يف العامل بحلول العام 2030.
تعمل SAMI  يف اطار خم�ض وحدات اأعمال هي: اجلويات والأنظمة 
والإلكرتونيات  وال�سواريخ،  والأ�سلحة  البحرية،  والأنظمة  الربية، 

الدفاعية.
خالل معر�ض دبي كان لها جناح داخلي وجناح خارجي كبرية على 
مقربة من الطائرات اجلاثمة يف �ساحات املطار، حيث عر�ست جم�ّسمات 

لبع�ض الطائرات والأنظمة الإلكرتونية املنّوعة.

:Al  SALAM ل�شالم ل�شناعة �لطري�ن�
امللكية  ل��ل��ق��وات  تقنيًا  دع��م��ًا  ت��ق��ّدم  اإن�سائها  منذ  العاملة  ال�����رشك��ة 
 A ال�سعودية اجلوية، ودعمًا ل�سيانة الطائرات التجارية املنوعة من فئات
و D، وبالتايل تعترب ال�سالم ل�سناعة الطريان ال�رشكة الرائدة يف اململكة 

العربية ال�سعودية.
ت�سمل ق��درات ال�سالم �سيانة الطائرات الع�سكرية وتوفري العمرة 
الكاملة للطائرات التجارية. تقّدم ال�رشكة ال�سيانة والتعديل والتطوير 
 »Tornado  و»تورنيدو »F-15« ملُقاتالت �سالح اجل��ّو امللكي ال�سعودي
و »تايفون Typhoon«، و» C-130«، وطائرات املُراقبة والإن��ذار املبكر 
E-3 Sentry )AWACS(،  واأ�سطول طائرات ال�سهريج KE - 3A، اإىل 
ذلك تنتج ال�رشكة اأجنحة الطائرات وتعمل على دمج واإ�رشاك قطع هيكل 
املُقاتالت F-15S و F-15SA، وت�سنيع الأنابيب وامل�ستوعبات ، وتوفري 
ال�سيانة والإ���س��الح للطائرات الع�سكرية والتجارية  وتنفيذ ت�ساميم 

متمّيزة لطائرات رجال الأعمال.
:EDGE يدج�

يعترب جناح» ايدجEDGE« من اأكرب الأجنحة التي �سهدها املعر�ض 
ه��ذا ال��ع��ام، فكيف ل وه��ي املجموعة التي اأطلقت قبل اأي��ام من افتتاح 
املعر�ض برعاية وح�سور �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف اأبو ظبي، 
25 �رشكة تعمل �سمن جتمع ج��و - ف�سائي موؤلف  ت�سّم املجموعة 
من خم�ض �رشكات كربى اأو جتّمعات على �سلة باملن�سات والأنظمة، 
ال�����س��واري��خ والأ���س��ل��ح��ة، ال��دف��اع ال�����س��ي��رباين، احل���رب الإل��ك��رتون��ي��ة 

والتج�ّس�ض، ودعم املهمات.
الذاتية،  الإمكانيات  مثل  املتقّدمة  التكنولوجيات  تتبنى  ال�رشكة 
واأن��ظ��م��ة ���س��ي��ربان��ي��ة، واأن��ظ��م��ة دف���ع م��ت��ط��ّورة، وال���روب���وت وامل���واد 
الذكية، مع الرتكيز على الذكاء الإ�سطناعي من خالل كافة املنتجات 
واخلدمات، اإىل ذلك تبتدع »اي��دج EDGE« خ��ربات للتباُدل الت�سغيلي 

والتطوير اإ�ستجابة لع�رش فيه الكثري من التقّدم والتجّدد.

جناح �ل�شالم ل�شناعة �لطري�ن�ل�شيخ حممد بن ر��شد �أمام �شاحة �لطائر�ت
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:Boeing بوينغ
هي اأكرب �رشكة يف العامل للجو ف�ساء، والرائدة يف �سناعة الطائرات 
التجارية واملُقاتالت والأنظمة الدفاعية والأمنية، تقّدم ال�رشكة دعمًا 
ملختلف اخلطوط اجلوية العاملية وللحكومة الأمريكية وحلفائها يف اأكرث 
من 150 دولة حول العامل. ت�سمل منتجات بوينغ وخدماتها الطائرات 
والقنابل،  ال�سواريخ  من  الأ�سلحة  ال�سواتل،  واحلربية،  التجارية 

الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة وال��دف��اع��ي��ة، اأن��ظ��م��ة الإ���س��ت��ع��الم وامل��ع��ل��وم��ات 
والإت�سالت، اأنظمة الإطالق، و�سائل اللوج�ستية والتدريب.

 B 777x و B787 طائرات  Boeing يف معر�ض دب��ي عر�ست بوينغ
 .F-22 و F-15 واملُقاتالت ،T-7 وطائرة التدريب احلديثة واملتطّورة
 كما نّظمت عر�سًا لالإعالميني على مقربة من طائرة ال�سهريج اجلديدة

KC - 46A Pegasus التي تنطوي حتت قيادة �سالح اجلو الأمريكي، 
حيث ���رشح �سابط اأمريكي موا�سفات الطائرة املُ��ع��ّدة للنقل اجل��ّوي 
وال��ت��زّود بالوقود ج��وًا لدعم القوات اجلوية وق��وات املارينز و�سالح 

البحرية.
متّثل الطائرة KC-46A  اإنطالق ع�رش جديد من ق��درات التزّود 
بالوقود ج��وًا، وُتعترب ت��ط��ورًا لهذا النوع من الطائرات ال��ذي ب��داأ يف 
العام 2011، حيث ميكن ب�سهولة تنويع احلمولة من الرّكاب والب�سائع 
والإخالء الطّبي والوقود يف اآٍن واحد بحيث ي�سل وزن احلمولة اإىل 96 

طنًا.
:ROSOBORONEXPORT رو�ض �أوبورون �ك�شبورت

للطريان  دب��ي  معر�ض  يف  عر�ست  احلكومية  الرو�سية  ال�رشكة 
امل��ع��ّدات الرو�سية اجل��دي��دة للقوات اجل��وي��ة وق���وات ال��دف��اع اجل��ّوي 
واحلرب الإلكرتونية، التي منها الطائرات احلربية والطوافات ونظم 
مكافحة الطائرات غري املاأهولة وغريها من و�سائط الهجوم اجلّوي، 
واأنظمة الدفاع اجلّوي على اأنواعها. اأبرز املعرو�سات الرو�سية كان 
مقاتلة اجليل اخلام�ض SU -57E  وطوافات القتال والنقل الع�سكري 
Mi 28 -NE و Mi -171Sh، اإ���س��اف��ة اإىل النظم ال��ف��ري��دة م��ن نوعها 
ل��ل��دف��اع اجل���ّوي م��ث��ل: Pantsir -S1M وامل��ح��ط��ة ال���راداري���ة اجل��دي��دة 
»Sula«  املخ�ّس�سة ملُراقبة الأهداف الف�سائية. واإىل جانب املعرو�سات 
اجل��دي��دة عر�ست رو���ض اأوب����ورون اك�سبورت النظم الرو�سية التي 
اأرق��ام��ًا قيا�سية ومنها: نظام  العاملية  الأ���س��واق  �رشبت مبيعاتها يف 
�سواريخ الدفاع اجلّوي البعيد املدى S-400 ونظام �سواريخ الدفاع 
 Mi - 35 و  Ka-29 و Ka-52 والطوافات  Viking و Buk M2E اجلّوي
 MiG - 35 و  SU -32 و SU - 35 واملُقاتالت  Mi -38 و  Mi -26 و M

.Yak - 130 وطائرة التدريب والقتال

EDGE جتمع �ل�شركات �ملن�شوية يف جناح

�ل�شيخ  حممد بن ز�يد يتفقد جناح رو�ض �أوبورون �ك�شبورتطائرة �ل�شهريج و�لنقل KC-46A  تابعة ل�شالح �جلو �الأمريكي �إنتاج »بوينغ«
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:Lockheed Martin لوكهيد مارتن

ال�رشكة الأمريكية ال��رائ��دة عامليًا يف امل��ج��الت الأمنية والدفاعية 
واجل���و ف�ضائية، ع��ر���ض��ت يف م��ع��ر���ض دب���ي جم��م��وع��ة م��ن منتجاتها 
واأنظمتها ل��ع��ّل اأب��رزه��ا املُ��ق��ات��ات F-16 و F -35  ال��ت��ي ���ض��ارك��ت يف 
  C-130 العرو�ض اجلوية اليومية، اإ�ضافة اإىل جم�ضمات لطائرة النقل

.F 16 و اإىل م�ضبه لتعليم قيادة املُقاتلة
اإىل ذلك نّظمت لوكهيد مارتن Lockheed Martin ن��دوات عّدة كان 
اأهمها ال��ن��دوة اخلا�ضة بنظام ال��دف��اع اجل���ّوي وال�ضاروخي املدمج 
IAMD  حيث مّت ���رشح اإمكانيات ه��ذا النظام  واأج��ه��زة الإ�ضت�ضعار 
والإط��اق وال�ضواريخ امل�ضتخدمة وفقًا لرتفاعات الأه��داف اجلّوية 
التي تق�ضم ما بني منخف�ضة ومتو�ضطة وُمرتفعة. ال�رشكة توؤّكد على 
ارتفاعات  على  الدفاع  ونظام  املتطّورة  ال���رادارات  اإ�ضتخدام  اأهّمية 
ق�ضوى THAAD، وال�ضواريخ الإعرتا�ضية PAC - 3  ونظام املدفعية 

.HIMARS املتحّركة
:Collins Aerosapce كولينز �أيرو�سباي�س

اأهّمية التباُدل  ال��رائ��دة يف ُم�ضتقبل التكنولوجيا وم��دى  ال�رشكة 
ذات  الا�ضلكية  الإت�����ض��الت  اأج��ه��زة  اإن��ت��اج  على  عملت  الت�ضغيلي، 
الربجميات )SDR(، املحمولة جوًا اأو يف املواقع الثابتة، اأو املحمولة 
على ظهر اجلنود، مما يوّفر اأحدث احللول ل�ضبكة الإت�ضالت التكتيكية 
عرب طيف ال��رتّددات العالية HF  والعالية ج��دًا  VHF  وما فوق العالية 

.UHF
لقد عر�ضت كولينز ايرو�ضباي�ض يف معر�ض دب��ي اأج��ه��زة رادي��و 

م��ط��ّورة تعمل �ضمن �ضبكة متكاملة ُت��غ��ّط��ي م��ه��ّم��ات ال��ق��وات الربية 
والقوات املحمولة جوًا، وذلك عرب ت�ضميم النظام TruNet  الذي يتمّيز 
باأ�ضكال موجّية �ضّيقة وعري�ضة النطاق، حيث يوّفر هذا النظام اأق�ضى 
ق��در من امل��رون��ة و�ضهولة الإ�ضتخدام والتكامل مع اأ�ضكال املوجات 
الفّعال من حيث  التكنولوجي  للتطّور  املُ�ضتمّر  الطويلة، والإ�ضتعداد 

التكلفة الإقت�ضادية.
اإىل ذل��ك ت��وف��ر ال�رشكة ح��ل��ول اإل��ك��رتون��ي��ات ال��ط��ريان املُ�ضرتكة، 
وحلول النريان املُ�ضرتكة التي توؤمن للقوات امل�ضّلحة �ضاحة معركة 

فائقة اجلودة بف�ضل الذكاء الإ�ضطناعي.
:General Atomics (GA-ASI( جرن�ل �أتوميك�س

ال�رشكة الأمريكية الرائدة يف اإنتاج الأنظمة اجلّوية امل�ضرّية عن 
ُبعد، عر�ضت جم�ّضمات بع�ض منتجاتها وكان البارز منها نظام حار�ض 
الف�ضاء MQ-9B Sky Guardian  الذي ُيعترب من اأكرث الطائرات تطّورًا 
يف العامل، حيث تعتزم ال�رشكة ت�ضليم الطائرة الأوىل من هذا الطراز اإىل 
 �ضاح اجلو امللكي الربيطاين مطلع العام 2020 و�ضيطلق عليها اإ�ضم

.»Protector RG MK1 «
  Sea Guardian يتمّيز ه��ذا النظام اإىل جانب نظام حار�ض البحار
بقدرات كبرية للتج�ّض�ض واملُراقبة والإ�ضتطاع  )ISR(، كونه جمّهز 
مب�ضت�ضعرات كهرو - ب�رشية واأ�ضعة حتت احلمراء EO/IR  عالية 
الدّقة، بالإ�ضافة اإىل رادار متعّدد الو�ضعيات لدعم مهّمات الدوريات 

واملُراقبة البحرية.
اإىل ذل���ك ت�ضعى GA - ASI  اإىل ت��ط��وي��ر ق����درات احل����رب  �ضّد 
الغوا�ضات )ASW(، حيث قامت ال�رشكة يف العام 2017 با�ضتعرا�ض 
وجت��رب��ة عملية اك��ت�����ض��اف وت��ت��ّب��ع الأه������داف امل��غ��م��ورة ب��امل��ي��اه مثل 
الغوا�ضات، با�ضتخدام الطائرة امُل�ضرّية عن ُبعد طراز MQ-9A. كما 
توؤّكد ال�رشكة على اأنها قد اأنتجت اأك��رث من 900 طائرة م�ضرية و 400 
حمطة �ضيطرة اأر�ضية وحققت طائراتها حوايل 60.000  �ضاعة طريان 
�ضهريًا لدعم القوات اجلوية الأمريكية واجلي�ض ووح��دات املارينز، 
اإ�ضافة اإىل �ضاح اجلو الإيطايل والقوات اجلوية الربيطانية والقوات 

اجلوية الفرن�ضية والقوات املُ�ضّلحة الإماراتية.

F-16 لوكهيد مارتن عر�ست �ملُقاتلة

جم�سم �لطائرة دون طّيار  Sea Guardian يف جناح جرن�ل �أتوميك�س
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:Leonardo ليوناردو

ال�رشكة اليطالية الرائدة يف اإنتاج خمتلف الأنظمة الدفاعية واجلو 
ف�ضائية والإلكرتونيات، وهي تقّدم خدماتها يف اإطار طيف وا�ضع من 
دبي  يف  ال�ضيربانية.  واحلماية  والطائرات  الطوافات  مثل:  املنتجات 
  AWHERO عر�ضت العربة اجلوية غري الآهلة ذات الأجنحة ال��دوارة
ال��رائ��دة تكنولوجيًا، وامل�ضّممة لأق�ضى درج��ات املوثوقية واملرونة 
واأق�ضى  اأع��ت��ى  يف  للعمل  �ضّممت  لقد  ال�ضيانة،  و�ضهولة  العمانية 
الظروف البيئية برًا وبحرًا وج��وًا، وق��ادرة على تنفيذ طيف كامل من 

املهّمات املدنية والع�ضكرية  املتو�ضطة امل��دى، مبا يف ذل��ك الإ�ضتخبار 
واملُ��راق��ب��ة والإ���ض��ت��ط��اع وح��ي��از الأه����داف ISR/ITAR، وُم��راق��ب��ة 

احلدود، ور�ضد ومراقبة ال�ضفن وامل�ضح اخلرائطي واملُراقبة البيئية.
اإىل ذلك ت�ضتمّر ليوناردو Leonardo يف اإنتاج اأول طائرة م�ضرّية 
تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية، وه��ي اأّول ط��ائ��رة م��ن نوعها على م�ضتوى 
العامل، تتمّيز بقدرتها على الطريان ملدة غري حم��ددة دون احلاجة اإىل 
التزّود بالوقود، من املتوّقع اأن تدخل الطائرة مرحلة الإنتاج يف العام 
2021 حتت اإ�ضم :»Skydweller« وتتمّيز بقدرتها على نقل حمولة كبرية 

والطريان لفرتات طويلة.
:EMBRAER مرب�ير�

دبي  معر�ض  يف  �ضاركت  للطائرات  املُنتجة  الربازيلية  ال�رشكة 
القطاع  جم��ال  يف  وال��دف��اع��ي��ة.  التجارية  منتجاتها  بع�ض  وعر�ضت 
ال��دف��اع��ي عر�ضت ط��ائ��رة القتال اخلفيف وال��ت��دري��ب امل��ت��ق��ّدم �ضوبر 
توكانو A-29 Super Tucano، وطائرة النقل الع�ضكري املتعّددة املهام 
 ،»Boeing التي يتّم اإنتاجها بالتعاون مع �رشكة »بوينغ KC - 390
وه��ي ُتعّد طائرة نقل تكتيكية تتمّيز بالقوة واملتانة وق��در كبري من 

املرونة.
Boeing« و »امرباير  على هام�ض املعر�ض اأعلنت �رشكتا »بوينغ 
Embraer« عن اإطاق م�رشوع ُم�ضرتك لإنتاج الطائرة املتعّددة املهام 
بعد ح�ضول  الت�ضغيل  �ضتدخل  مرحلة  التي    C-390  Millennium
التنظيمية لإط��اق  املُ�ضرتك بني ال�رشكتني على املوافقات  امل�����رشوع 
 Boeing Embraer - الطائرة حتت اإ�ضم »بوينغ - اأم��رباي��ر الدفاعية
Defense«، الأم��ر الذي يج�ضد عاقة ال�رشاكة القوية بني ال�رشكتني، 

التي من �ضاأنها اأن تعّزز القدرة التناف�ضية العاملية لهذه الطائرة.
ُي�����ض��ار اإىل اأن اأم���رباي���ر Embraer ت��وّف��ر ح��ل��وًل م��دجم��ة للقيادة 
والإ�ضتطاع  واملُراقبة  والتج�ّض�ض  وال���رادارات،   )C4I( وال�ضيطرة 

)ISR(، اإىل جانب اأنظمة لاإت�ضالت واملعلومات وُمراقبة احلدود.

م�سهد من �لعرو�س �جلوية �ليومية

�لطو�فة غري �لآهلة AWHERO �إنتاج  »ليوناردو«
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�أث��ب��ت��ت ع��م��ل��ي��ات ع�����س��ك��ري��ة ج��رت 
�ل���ق���و�ت �مل�سلحة يف  �أن  م���وؤخ���رً� 
دول كثرية هي باأم�سِّ �حلاجة �إىل 
ط��و�ف��ات تتميز ب��درج��ة عالية م��ن �ل��ق��درة على 
�مل���ن���اورة، وب��ق��وة ف��ت��اك��ة، وب���اأن ت��ك��ون حديثة 
وع�����ري��ة و���س��دي��دة �لفعالية. ه��ذ� �ل��ن��وع من 
�لطو�فات هو بال�سبط �ستقوم بعر�سه �ركة 
دبي  �لقاب�سة يف معر�س  �لرو�سية  �لطو�فات 
بذلك  و�مل��ق�����س��ود   .2021 للجوف�ساء  �ل����دويل 
�إي«  �أن  »م���ي24-  للطو�فة  �لأح���دث  �لتعديل 
)Mi-24NE( �لتي يعود ف�سل جعل �بتكارها 
�أم�����رً� مم��ك��ن��ًا �إىل �ل��ع��م��ل �مل�����س��رك ب��ن �ركة 
�ل�ركة   ،)Rost Vertol( ف��ريت��ول«  »رو���س��ت 
�لوطني  »م��ي��ل«  وم��رك��ز  للطو�فات،  �ل�سانعة 
لت�سميم �لطو�فات )وكلتا �ل�ركتن جزء من 

�ركة �لطو�فات �لرو�سية(. 
   ل��ّق��ب �جل��ن��ود �ل��رو���س »م���ي24- �أن �إي« 
�إىل  ن��ظ��رً�   )Night Hunter( »ه��ن��ر ب���»ن��اي��ت 
قابليتها لتاأدية مهمات قتالية يف �أي وق��ت ويف 
�أح����و�ل ج��وي��ة ب�سيطة و�أُخ����رى غ��ري م��وؤ�ت��ي��ة. 
�لت�سديرية  �لن�سخة  نف�سه على  �للقب  وُيطَلق 
�أن  ب�»مي28-  �ملعروفة  تلك  �أي  �لطو�فة،  من 
ل��ت��ق��دمي دع��م  ��م��ة  �إي" )Mi-28NE( و�مل�����س��مَّ
ن��اري �إىل جنود �ملو�قع �لأمامية، وحن يكون 
�أولئك �جلنود من�سورين كجزء من دفاع م�ساد 
ل���آل��ي��ات، ول��ت��دم��ري ع��رب��ات م��درع��ة، و���رب 
�أه����د�ف ج��وي��ة حم��ّل��ق��ة ع��ل��ى �رت��ف��اع منخف�س 
��ستط�ع ج��وي ف�سً�  و�رعة بطيئة، ونقل 
عن حتديد �أه��د�ف مل�سلحة طو�فات وطائر�ت 
Night Hunter مدججة  ف��اإن  م��ن هنا،  قتالية. 
بالدروع، ومتمتعة بقدرة و�فرة على �ل�سمود 

يف �لقتال.

للطو�فة MI-28NE  نظام حتّكم م��زدوج 
ي�سغلهما �جلي�س �لرو�سي كلتيهما، وهو على 
�مل�ستوى �ل��دويل ي�ستحوذ على جميع وظائف 
بعيد  ح��د  �إىل  يب�ّسط  لكنه  �لهجومية  �لطو�فة 
جمريات �لتدريب �ملعّدة للطيارين �لع�سكرين 
�ل��ذي��ن ي��ح��ت��اج��ون �إىل �ل��ت��م��رن ع��ل��ى �لتحليق 
بالطو�فات Night Hunter. ي�ساف �إىل ذلك �أن يف 
�لعمليات �لقتالية �لطارئة، ميكن ع�سو �لطاقم 

�لثاين �أن يتوىل �لتحّكم يف �لطو�فة. 
عمليات  يف   Night Hunter ���س��ارك��ت  ل��ق��د 
قتالية كاملة؛ فاإىل جانب تدمري عربات مدرعة 
 MI-28NE و�لفتك بقوى ب�رية مقاتلة، قدمت
دعما ناريًا يف عمليات قتالية يف مناطق مدينية 

وتعقبت جماعة متمردين وعربات منفردة.  
ومن �أعلى مز�يا MI-28NE �أن �إي  قيمًة 
لي�س م��ا لديها م��ن ق��درة على خو�س �لقتال يف 
جميع �لأح����و�ل �جل��وي��ة وع��ل��ى م���د�ر �ل�ساعة 

فح�سب، بل ما لديها من قوة نري�ن �أي�سًا.
   �إن تد�بري حتديث �لطو�فة تركز يف �ملقام 
�أ�سلحتها؛  تنويع  ن��ط��اق  تو�سيع  على  �لأول 
ف��ه��ي ���س��ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ����س���و�ري���خ »�أت����اك����ا« 
و�مل�سادة  بالليزر  هة  �ملوجَّ �ملحّدثة   )Ataka(
ل��ل��دب��اب��ات وع��ل��ى ���س��و�ري��خ »خ��ري��ز�ن��ت��ي��م��ا« 
م��زدوج  توجيه  ن��ظ��ام  ذ�ت   )Khrizantema(
يعمل بقناة ل�سلكية وبحزمة ليزرية. وقد وفر 
ن�ر �ل�����س��و�ري��خ �إمكانية زي���ادة م��دى تدمري 
�لهدف حتى 10 كم. هذ� �إىل جانب �أن يف �لإمكان 
فعالية يف  ثبتت  بقنابل جوية  �لطو�فة  جتهيز 

نز�عات حملية ن�سبت يف �لعقد �ملا�سي.
ث��ة ب�سفر�ت  دت M-28 �مل��ح��دَّ   ه��ذ�، وُزوِّ
مروحة رئي�سية ذ�ت ت�سميم جديد، مبا يح�ّسن 
�أد�ءها يف مناطق جبلية عالية ومناطق ذ�ت مناخ 

حار، ويو�سع ق��در�ت �لطو�فة من حيث �لقيام 
�أم��ا م���و�ِزن منطقة  بحركات بهلو�نية جوية. 
��ع��ة، ف��اإن��ه وّف���ر �إم��ك��ان حت�سن  �ل�سطح �مل��و���سَّ
زت  ُجهِّ �لتي  �لطو�فة،  �لتحّكم يف  �لقدرة على 
�أي�سًا مبحركات قوية ومبوّلد �إ�سايف للطاقة من 

�سنع رو�سي. 
   وملّا كانت �لطو�فة متما�سية مع �لع�ر، 
فاإنه �ستكون لها �إمكانية �لتو��سل مع طائر�ت 

ة. م�سريَّ
   وه���ا ه��ي Mi-28NE ت����زد�د �ن��ت�����س��ارً� 
�ل�سنع هي،  �لرو�سية  ف��ال��ط��و�ف��ات  و����س��ًع��ا؛ 
تقليديًا، حمط �لطلب �لأكرب يف �أمريكا �ل�تينية 
و�ل�����رق �لأو���س��ط و�أف��ري��ق��ي��ا ومنطقة �آ�سيا 
– �ملحيط �ل��ه��ادئ، ويف ب��ل��د�ن ر�ب��ط��ة �ل��دول 

.)CIS( مل�ستقلة�
�لعم�ء،  م��ن  �ملرجتعة  �لتغذية  على  بناء 
و�أخ����ذً� يف �حل�سبان �أن �ل��ط��و�ف��ات ُتن�ر يف 
قو�عد و�قعة يف مناطق ذ�ت مناخ �سحر�وي 
باأجهزة  ز  �سُتجهَّ �لطو�فة  ف��اإن  رملية،  وبيئة 
م��ت��ع��ددة ل��ل��ح��م��اي��ة م��ن �لأت���رب���ة �ل��ن��اج��م��ة عن 
�أع��ا���س��ري، وذ�ت م��ب��د�أ ج��دي��د لتنقية �ل��ه��و�ء 
�مل�ستوى؛ فهذه  بفاعلية رفيع  �لغبار  و�إز�ل���ة 
�لأج���ه���زة ت�سمن �إخ�����ر�ج �ل��غ��ب��ار و�ل��رم��ال 
و�جلزئيات �لغريبة من �لهو�ء �لذي ياأتي من 
�ل��غ���ف �جل���وي وي��دخ��ل �إىل �مل��ح��رك��ات خ�ل 
حت��رك �ل��ط��و�ف��ة على �لأر�����س وع��ن��د �إق�عها 
وهبوطها وحتوميها على �أر���س مربة؛ ومن 
�ساأن هذ� �أن مينع ترّدي حال جمرى تدفق غاز 

– هو�ء �ملحركات.
   �إن ما للطو�فة Night Hunter من قدر�ت 
ج��دي��دة ي��ق��ود �إىل �آف����اق ج��دي��دة يف �ل�����س��وق 

�لعاملية.

ثة عرض أول للطوافة احملدَّ
»نايت هنرت«
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بن  حممد  ال�شيخ  ب��رع��اي��ة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دولة االمارات رئي�س جمل�س 
الوزراء، حاكم دبي اإنطلقت بتاريخ 16 
الدورة   2019 نوفمرب  الثاين/  ت�شرين 
لقادة  ال���دويل  دب��ي  مل��وؤمت��ر  التا�شعة 
مُب�شاركة   ،DIAC اجل��وي��ة  ال��ق��وات 
القوات اجلوية  ق��ادة  500 من  ح��وايل 
القوات ووفود ع�شكرية  وممثلي هذه 
وح�شور  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن 
رفيعة  ال�شباط ووفود  من  عدد كبري 
امل�شتوى وم�شوؤويل كربيات ال�شركات 
اجل��وي،  دب��ي  معر�س  يف  العار�شة 
»�شيغما«  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
املنظمة للموؤمتر ريا�س قهوجي اإفتتح 

الكالم مرّحباً باحل�شور.
مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
الأعلى  والرئي�س  للطريان  دب��ي  رئي�س هيئة 
ملجم�عة ط���ريان الإم�����ارات اإف��ت��ت��ح امل���ؤمت��ر 
نيابة عن ال�شيخ حممد بن را�شد حيث رّحب 
باملُ�شاركني ناقاًل حتياته لهم متمنيًا النجاح 
لأعمال امل�ؤمتر وفعاليات املعر�س. يف كلمته 
امل�جزه قال ال�شيخ اأحمد:»اإننا نلتقي الي�م 
يف ه���ذا امل���ؤمت��ر ك��ي نبحث ال��ت��ط��ّ�رات التي 
ط��راأت على الق�ات اجل�ية وال��دور احلي�ي 
الذي لعبه رجالنا من اأبناء الق�ات اجل�ية يف 
جمال الدفاع ومكافحة الإرهاب، فقد �شهدت 
ال���ق����ات اجل���ي��ة ت���ط���ّ�رًا ك��ب��ريًا ع��ل��ى م��دى 
العق�د الثالثة املا�شية حيث تطّ�رت اأنظمة 
والأ�شلحة  الآيل  احلا�شب  واأنظمة  ال��ط��ريان 
الدقيقة على �شبيل امل��ث��ال، وق��د ك��ان للبيئة 
�شري  على  ت��اأث��ريه��ا  النا�شئة  ال�شرتاتيجية 
تنفيذها يف  وقت  العمليات احلربية وط��رق 
ال�شلم ووقت احلرب على حدٍّ �ش�اء كما كان 
 تاأثريها ق�يًا اأي�شًا على تطّ�ر الق�ات اجل�ية
  وط�����رق اإ����ش���ت���خ���دام���ه���ا«. اإىل ذل����ك اأ����ش���ار 
الإم����ارات  اأن  اإىل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ 
العربية املتحدة تدعم ال�شالح والتطّ�ر لالأمة 

املنطقة  ل��الإ���ش��ت��ق��رار يف  العربية وه��ي تعمل 
واخلليج.

الكلمة الثانية كانت للواء الركن طيار 
را�شد حممد ال�شام�شي، نائب قائد الق�ات 
اجلّ�ية والدفاع اجل�ي الذي اأّكد على اأهمية 
معر�س دب��ي للطريان ال��ذي يعقد ك��ّل �شنتني 
من  والع�شكريني  املدنيني  الأف����راد  ويجمع 
ُمتلف دول العامل للتفاعل والتعاون يف جمال 
الدفاع وقطاعات الأم��ن، واأو�شح اأن الذكاء 
املتقّدمة  التقنّيات  م��ن  وغ��ريه  الإ�شطناعي 
يتم تطبيقها يف العديد من القطاعات يف دولة 

الإمارات مثل النقل  والإعالم وغريها.
خ���الل ث���الث ج��ل�����ش��ات م��ت��ت��ال��ي��ة تعاقب 
ع��ل��ى ال��ك��الم ع���دد م��ن ق���ادة ال��ق���ات اجل��ّ�ي��ة 
دول �شديقة.  ع��ّدة  يف  واملُتقاعدين  احلاليني 
البوعينني،  خالد  املتقاعد  الطّيار  اللواء 
الإم��ارات��ي��ة،  اجل�ية  للق�ات  الأ�شبق  القائد 
اأدار الندوة الأوىل التي كانت حتت عن�ان: 
»ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات اجل��ي��ل امل��ق��ب��ل«، ح��ي��ث اأّك���د 

على اأهمية احل��ف��اظ على ق��ّ�ة ج�ية حديثة، 
واأ���ش��ار اإىل اأن ال��ع��ام اجل���اري �شهد العديد 
م��ن ال��ه��ج��م��ات ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات دون 
عن�رصًا  لت�شبح  للمتفجرات  احلاملة  طّيار، 
م��ق��ات��اًل ي��ت��ط��ّل��ب م��ن ق�����ات ال���دف���اع اجل���ّ�ي 
باملنطقة تط�ير قدراتها مل�اجهة هذا اخلطر 
املُ�شتحدث، وبالتايل ل بّد من اإع��ادة �شياغة 
باملنطقة مبا  اجل���ّ�ي  ال��دف��اع  �شرتاتيجيات 
ي�����ش��ّك��ل ح��ائ��ط  ���ش��ّد مل��ن��ع و���ش���ل م��ث��ل ه��ذه 

الطائرات لأهداف مدنية اأو ع�شكرية.
 General تاله اجلرنال دايفيد غولدفني
ال��ق���ات  اأرك�����ان  رئ��ي�����س   David Goldfein
اجل�ية الأمريكية ال��ذي تناول م�شاألة حتّ�ل 
ع��م��ل��ي��ات ال���ق����ات اجل���ي��ة اإىل ع���ّدة مهّمات 
لتح�شني   4CIR تكن�ل�جيات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
فعالية اجل��ي��ل املُ��ق��ب��ل م��ن ال��ق���ات اجل��ّ�ي��ة. 
اجل��رنال غولدفني ت��ط��ّرق اإىل ال���دور ال��ذي 
تلعبه اإي���ران ُم�شريًا اإىل ���رصورة و�شع حّد  

لت�رصفاتها  يف اخلليج.

احل�شور يف حفل افتتاح موؤمتر دبي لقادة القوات اجلوية عام 2019

مؤمتر دبي لقادة القوات اجلوية 2019:
تبني تقنيات جديدة يف جمال الدفاع اجلّوي
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ب����دوره، رئي�س اأرك����ان ال��ق���ات اجل�ية 
ال��ري��ط��ان��ي��ة امل���اري�������ش���ال  اجل������ّ�ي مايك 
 ،Air Marshal Mike Wigston ويغ�شتون
حت��ّدث يف كيفية بناء ق���ات ج�ية اأك��ر لي�نة 

وقدرة على التكّيف مع ظروف القتال.
قائد الق�ات اجل�ية والدفاع اجل��ّ�ي يف 
دولة المارات العربية املتحدة  اللواء الركن 
له  ك��ان��ت  العلوي،  نا�شر  ابراهيم  طيار 
كلمة ح�ل متطّلبات ُمقاتلة اجليل ال�شاد�س 
م��ن ح��ي��ث اإدم�����اج املُ�����ش��ت�����ش��ع��رات وحت�شني 

ال�شبحية.
الندوة الثانية اأدارها االأمريال املُتقاعد 
 Vice Admiral (Ret) ه���اروارد  روب��رت 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س   ،Robert Harward
ل�������رصك���ة »ل����ك���ه���ي���د م�����ارت�����ن« يف ال�������رصق 
الأو����ش���ط وك��ان��ت حت��ت ع��ن���ان:»امل��ت��ط��ل��ب��ات 
اأب��رز  وك��ان  املُ�شتقبلية«،  العمالنيةاحلالية 

املتحّدثني فيها اجلرنال جوزيف غوا�شتيال 
ق��ائ��د    Lt.General Joseph Guastella
الق�ات اجل�ية الأمريكية يف القيادة املركزية، 
ال��ذي اأ�شهب يف احلديث ح�ل اأهّمية التباُدل 
الت�شغيل وم�����ش��ت���ي��ات ال��ق��ي��ادة وال��ت��دري��ب 
املتعّدد الأوج���ه، ُم�شريًا اإىل ���رصورة اإدم��اج 
اأنظمة اجليل الثالث وال��راب��ع واخلام�س يف 
ق�ة قتالية ُمتجان�شة، وبالتايل ت�ازن ما بني 

احلل�ل ذات التقنيات العالية واملنخف�شة.
�شتيفني  اجل��وي  املاري�شال  ب����دوره، 
  Air.Marshal Stephen Meredith مريكيت
نائب رئي�س اأركان الق�ات اجل�ية ال�شرتالية 
ت��ن��اول كيفية ب��ن��اء ال��ق���ة اجل���ي��ة واأ���ش���ل 
ال��ت��ج��ان�����س م��ا ب��ني ال��ط��ائ��رات الآه���ل���ة وغ��ري 

الآهلة.
ال��ن��دوة الثالثة  والأخ���رية كانت ب���اإدارة 
اآالن دايفي�س Alan Davis الرئي�س التنفيذي 

ل�����رصك��ة »راي���ث���ي����ن« يف دول�����ة الم������ارات، 
وكانت حتت ع��ن���ان:»ق��ي��ادة وت��دري��ب ق�ات 
املُ�شتقبل«، وتعاقب على الكالم فيها كّل من 
 LT General اجلرنال األك�شندر ماين زجنر
ال��ق���ات  ق��ائ��د   Alexander Meinzinger
اجل��ّ�ي��ة ال��ك��ن��دي��ة، ال���ذي ت��ط��ّرق اإىل ال�شباق 

لمتالك اخلرات وم�شاعفتها.
ت��اله اجل���رال اأوريليو  كوال غراندي 
قائد   LT.General Aurelio Colagrande
ومدر�شة  والتدريب،  اجل��ّ�ي��ة  الثقافة  قيادة 
تدريب الطريان الدولية IFTS معددًا  اأُ�ش�س 
ال��ت��دري��ب امل��ت��ط��ّ�ر ل��ل��ط��ّي��اري��ن ول��ل��ط���اق��م 

اجل�ية.
كلمة اخلتام، كانت للدكتور فهد اليايف 
  EDGE اي���دج  ملجم�عة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

الذي نّ�ه بفعاليات امل�ؤمتر وجناحه.

اللواء الركن طيار ابراهيم نا�شر العلوي قائد القوات ال�شيخ اأحمد بن �شعيد يلقي كلمة االإفتتاح نيابة عن ال�شيخ حممد بن  را�شد
اجلوية االإماراتية متحدثاً

حوار بع�س املُ�شاركني يف املوؤمتر
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ي��ن��ع��ق��د امل��ع��ر���ض يف دورت�����ه ال��ث��ان��ي��ة م���ا ب���ن 29 ت�����ري��ن 
ال��ث��اين/ن��وف��م��ر و 2 ك���ان���ون الأول/دي�������س���م���ر 2021، 
وي��وؤك��د القّيمون على تنظيمه اأن��ه �سيكون من�سة لعر�ض 
اأحدث التكنولوجيات والأنظمة الدفاعية، كما يتوّقعون اأن يفوق عدد 
ال�ركات واملوؤ�س�سات العار�سة ال� 400 �ركة منتجة للأنظمة اخلا�سة 

بالقوات املُ�سّلحة الرية واجلوية والبحرية.
اأما فعاليات املعر�ض الأول EDEX 2018 فيمكن ايجازها مبا يلي:

عبد  اإفتتح الرئي�ض امل�ري   2018 3 كانون الأول/دي�سمر  بتاريخ 
الفتاح ال�سي�سي، القائد الأعلى للقوات امل�سّلحة، معر�ض ال�سناعات 
الدفاعية والع�سكرية الأول )اأديك�ض 2018( يف مركز املعار�ض الدولية 
اجلديدة يف منطقة القاهرة، وذلك يف ح�سور وُم�ساركة 10 وزراء دفاع 
و 7 وزراء للإنتاج احلربي و 7 روؤو�ساء اأرك��ان وم�سوؤويل 373 �ركة 

حمّلية وعاملية عار�سة وعدد من الوفود الر�سمية من 41 دولة.
الرتا�س  املنعم  عبد  الفريق  للت�سنيع  العربية  الهيئة  رئي�ض 
اأ���س��ار اإىل اأن ه���ذا امل��ع��ر���ض ي��ع��ّد م��ن اأه����ّم  امل��ع��ار���ض ع��ل��ى امل�ستويننْ 
التكنولوجية  اخُل��رات  لتباُدل  ُملتقى  الإقليمي والعاملي، كونه ميّثل 
بن املُ�ساركن من الهيئات والأنظمة املخت�سة بالت�سليح وال�سناعات 
الدفاعية من خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل. الفريق الرتا�س ك�سف مفاجاأة 
م�ر يف املعر�ض باإطلق مدرعة م�رية جديدة يتّم ت�سنيعها يف الهيئة 
بالتعاون املُ�سرتك مع اأكر �ركات الوليات املتحدة الأمريكية املنتجة 
للعربات املدرعة. كما اأكد على عودة م�ر لدورها يف املنطقة ووجودها 
على خريطة ت�سنيع ال�سلح العاملي، وه��و يتوقيع التو�سع خارجيًا 

وياأمل يف توقيع عقود ع�سكرية جديدة مع بع�ض الدول الأفريقية.
ب��دوره القائد العام للقوات امل�سّلحة وزي��ر الدفاع والإن��ت��اج احلربي 

الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي يف حفل اإفتتاح املعر�س الأول عام 2018

معرض مصر للدفاع EDEX يف دورته الثانية:
مصر على خريطة املعارض الدولية
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�لفريق �أول حممد زكي اأ�سار اإىل اأن القوات امل�سّلحة امل�رصية كانت وما 
زالت احل�سن االأمني ملقدرات هذه االأم��ة، و�سعيها المتالك مقومات القوة 
لي�س اإاّل �سعيًا للحفاظ على اأمنها و�سالمتها يف ع��امل مي��وج بال�رصاعات، 
واأن من ميتلك مفاتيح القوة هو االأقدر على �سنع ال�سالم، واأن احلرب على 

االإرهاب اأثبتت قدرات م�رص الع�سكرية.
املعر�س ومبانيه احلديثة  وال���زّوار موقع  العار�سني  لفت نظر  لقد 
كّل  العار�سة  لل�رصكات  توفر  التي  الو�سائل  ب��اأح��دث  املجّهزة  وقاعاته 
متطلبات الراحة وتنظيم االأعمال واللقاءات. ثالث �ساالت كربى لعر�س 
ال�سالح اإحتوت اأجنحة ال�رصكات العار�سة التي برز منها 42 �رصكة من 
الواليات املتحدة االأمريكية، و 32 �رصكة فرن�سية و 23 �رصكة بريطانية، و 
20 �رصكة من ال�سني، و 13 �رصكة من رو�سيا، باالإ�سافة اإىل عدد كبري من 
االأجنحة للدول العاملية االأخ��رى املنتجة لل�سالح واملعّدات الع�سكرية، كما 
العربية يف  الدفاعية  �سهدت قاعات املعر�س ح�سورًا متميزًا لل�سناعات 
اململكة العربية ال�سعودية ويف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة، اإىل جانب 
اجل��ن��اح امل�����رصي ال��ذي �سّم �سناعات الهيئة القومية لالإنتاج احلربي، 
امل�سّلحة  القوات  البحرية، وهيئة ت�سليح  ال�سناعات واخل��دم��ات  وجهاز 

والهيئة العربية للت�سنيع.
اأب��دى اهتمامًا كبريًا لفعاليات ه��ذا املعر�س الذي  الرئي�س امل�رصي 
ينعقد للمّرة االأوىل يف م�رص، فهو جتول يف اأنحاء القاعات وتوّقف عند بع�س 
ال�رصكات، وحر�س على لقاء كبار ممثلي العار�سني مثل �رصكة »دا�سو 
الرائدة يف   ،Eric Treppier �ريك تر�بييه  �ل�سيد  الفرن�سية«   Dassault
اإنتاج الطائرات احلربية والتي اأبرزها املُقاتلة رافال Rafale، كما ا�ستقبل 
 Danial كون�س  د�نيال  االأمريكية  الوطنية  االإ�ستخبارات  جهاز  رئي�س 
Cons حيث مّت  التاأكيد على  متانة العالقات امل�رصية االأمريكية واأهمية 

تعزيز التن�سيق االأمني مع الواليات املتحدة ملكافحة االإرهاب.

�أخبار �لعار�سني:
لي�س من ال�سهولة مبكان تغطية فعاليات املعر�س كافة، لذا �سيتّم 

التطّرق اإىل اأبرز ال�رصكات العار�سة وفقًا ملا يلي:
:Rosoboronexport روس أوبورون أكسبورت 

ع��ر���س��ت ح����وايل 300 من����وذج ل��الأ���س��ل��ح��ة وامل���ع���ّدات الع�سكرية 
الرو�سية، ويف اإطار جناح رو�سي موّحد عر�ست منتجات 11 موؤ�س�سة 
كبرية لالأ�سلحة واملعدات الع�سكرية جلميع �سفوف القوات امل�سّلحة 

والتي اأبرزها:
- طوافة Ka -52 للقتال واالإ�ستطالع.
.Yak - 130 طائرة التدريب والقتال -

:EDEX 2018 ح�صاد اأديك�س
ت�صنيع ع�صكري وعقود ت�صليح

�إختتمت  �ملعار�س،  تنظيم  على  م�سر  بقدرة  �إ���س��ادة  و�سط 
فعاليات �إديك�س بتاريخ 5 كانون �لأول/دي�سمرب 2018 و�أعلن عن 
4 عقود  و  تفاُهم  10 مذكر�ت  �مل�سرية على  �لدفاع  توقيع وز�رة 

ت�سليح مع عدد من �ل�سركات �ملُ�ساركة يف �ملعر�س، �أبرزها �لتايل:
د��سو   « �سركة  مع  ر�ف��ال  ملُقاتالت  �لفني  �لتاأمني  �إتفاقية   -

»Dassault
»�سنغدو  �سركة  مع  طّيار  دون  ط��ائ��ر�ت  لإن��ت��اج  �إتفاقية   -

Chengdu« �ل�سينية.
ل�سر�ء  �لإيطالية   Leonardo ليوناردو   �سركة  مع  �إتفاقية   -

�أجهزة ر�د�ر�.
Thales لتجهيز حمطات �أر�سية  - �إتفاقية مع �سركة طالي�س 

عاملة مع �لأقمار �ل�سناعية.
 Naval Group ن��اف��ال غ��روب  - م��ذّك��رة تفاُهم م��ع �سركة » 

�لفرن�سية«  لأعمال بناء و�سيانة ل�سالح �لقو�ت �لبحرية.
Optex« �لبلغارية  �إب��ر�م ثالثة عقود مع �سركة »�أوبتك�س   -

لتوفري �أجهزة ُمر�قبة ليلية.
�لتوقيع على �إحدى �لإتفاقيات مع �لقو�ت �لبحرية �مل�سرية

EDEX جلناح �لرو�سي يف معر�س� 
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.Su - 35 الطائرة املُقاتلة �سوخوي-
.Mi - 28 NE و Mi-17 الطوافات من طراز -

.Buk - M2E و Tor -M2E و S-400 اأنظمة الدفاع اجلّوي -
.BMP - 3 وعربة املُ�ساة القتالية T-90MS الدبابة -

:Leonardo ليوناردو  
ت��رك��ز ال�����رصك��ة االي��ط��ال��ي��ة اإه��ت��م��ام��ه��ا ع��ل��ى منطقة ال�����رصق االأو���س��ط 
واأفريقيا، وقد عر�ست يف اأديك�س2018 جمموعة من منتجاتها ويف مقّدمها 
الطوافات املنوعة مثل AW139 ملهّمات البحث واالإن��ق��اذ والتي ت�ستخدم 
حاليًا من ِقبل القوات اجلوية امل�رصية. كما عر�ست الطائرة دون طّيار 
الأغرا�س املُراقبة واالإ�ستطالع AW  HERO التي لفتت اأنظار العار�سني 

والزّوار.

:Iveco أيفيكو  
عر�ست بع�س العربات الدفاعية التي تنتجها وامل�ستخدمة من قبل 
اجلي�س االيطايل ودول االإحتاد االأوروبي وحلف »ناتو«، اأبرز معرو�ساتها 
يف »اديك�س« العربة اخلفيفة لالإ�ستعمال الع�سكري MUV 4x4، كما عر�ست 
جم�ّسمات العربة املحمية والربمائية  VBTP 6x6 وجمموعة من العربات 

املدرعة لتلبية اإحتياجات الزبائن الع�سكريني حول العامل.

:NEXTER نك�سرت
ال�رصكة الفرن�سية ال��رائ��دة يف اإن��ت��اج ال��ع��رب��ات امل��درع��ة وال��دب��اب��ات 
ومدافع امليدان، عر�ست يف »اأديك�س« جمموعة من منتجات يف اطار برنامج 
�سكوربيون Scorpion والتي ت�سمل نظام املدفعية قي�رص CAESAR عيار 
GRIFFON وعربة  االأدوار غريفون   امل��درع��ة متعّددة  155 ملم والعربة 
دبابة  اإىل  باالإ�سافة   JAGUAR ج��اك��وار   )EBRC( والقتال  االإ�ستطالع 

القتال لوكلري LECLERC  التي ت�سّكل تر�سانة اجلي�س الفرن�سي.

املجموعة البحرية الفرن�صية تقّدم 
الدعم للقوات البحرية امل�رصية

هام�س  وعلى   2018 �لأول/دي�سمرب  كانون   3 بتاريخ 
معر�س م�سر للدفاع و�لأمن EDEX، وّقعت نافال غروب
�لم�سرية  �لبحرية  �لقو�ت  �إتفاقية مع  NavalGroup على 
لتقديم �لدعم ل�سفنها �لحربية خالل خم�س �سنو�ت مقبلة، 
�لتعاون  من  لخطو�ت  مميزة  عالمة  يعتبر  �ل��ذي  �لأم��ر 
نافال غروب و�لبحرية  بين  ما  �لأم��د  �ل�ستر�تيجي طويل 

�لم�سرية.
في  �إ�سافية  خطوة  ب�سكل  �لإتفاقية  ه��ذه  توقيع  �إن 
�أن  �إذ  م�سر،  مع  �لفرن�سية  �لبحرية  �لمجموعة  �سر�كة 
 2014 تموز/يوليو  �سهر  في  وقذع  �لم�سري  �لدفاع  وزير 
على عقد لبناء �أربع فرقيطات غوويند Gowind، وفي �سهر 
�آب/�أغ�سط�س 2015 ت�سّلمت م�سر من �لمجموعة �لبحرية 
�أحدث فرقاطة طر�ز FREMM وحملت �إ�سم »تحيا م�سر«، 
وخالل حزير�ن/يونيو 2016 �سّلمت نافال غروب �إلى �سالح 

طر�ز  طو�فات  وحاملة  �إن��ز�ل  �سفينتي  �لم�سرية  �لبحري 
.Mistral مي�ستر�ل

حفل �لتوقيع على �لإتفاقية ما بني نافال غروب و�لقو�ت �لبحرية �مل�سرية

GRIFFON غريفون )VBMR( لعربة �ملدرعة متعددة �لأدو�ر�
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:SAMI سركة �ل�سعودية لل�سناعات �لع�سكرية�
هي  �رصكة وطنية قاب�سة مملوكة 100 % ل�سندوق االإ�ستثمارات 
العامة الذي  يعترب �سندوق الرثوات ال�سيادي اخلا�س باململكة العربية 
ال�سعودية. تعمل ال�رصكة على دعم وتطوير ال�سناعات الع�سكرية يف 
اململكة، وتلعب دورًا رئي�سيًا يف توطني ال�سناعات الع�سكرية اإذ ت�سنف 
اململكة من اأكرث خم�س دول من حيث االإنفاق الع�سكري على امل�ستوى 

العاملي.
تهدف ال�رصكة اإىل اأن تكون �سمن اأف�سل 25 �رصكة متخ�ّس�سة 
يف ال�سناعات الع�سكرية يف العامل بحلول العام 2030 وفقًا  لروؤية قادة 
اململكة للتطوير. كما تقود جهود اململكة يف تعزيز االإكتفاء الذاتي يف 
جمال القدرات الدفاعية باإر�ساء قطاع ُم�ستدام لل�سناعات الع�سكرية 
واخل��دم��ات يف اط���ار اأرب���ع وح���دات اأ�سا�سية ه��ي: االأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة، 

واالأنظمة االأر�سية، واالأ�سلحة وال�سواريخ، واالإلكرتونيات الدفاعية.
منتجاتها  م��ن  جمموعة  جم�سمات  ال�����رصك��ة  عر�ست   EDEX يف 
اأبرزها نظام التدريب املدمج NAVANTIS  املطور وفقًا لل�رصاكة ما بني 

SAMI و NAVANTIA االإ�سبانية لبناء ال�سفن.

:EDCC جمل�س �ل�سركات �لدفاعية �لإمار�تية
تاأ�س�س هذا املجل�س يف العام 2014 لت�سهيل التوا�سل ما بني اأع�ساءه 
العاملني يف القطاعات الدفاعية، كما يهدف للم�ساهمة يف تطوير القدرات 
ال�سناعية وفتح اآفاق جديدة لتطوير اقت�ساديات دولة االم��ارات العربية 

املتحدة.
املجل�س هو جمل�س  االأ�سا�سيني يف  ال�سرتاتيجيني  ال�رصكاء  اأح��د 
التوازن االإقت�سادي الذي يعمل لتحقيق تطوير �سامل على امل�ستويات 
االإقت�سادية واالإجتماعية. وال�رصيك االأ�سا�سي االآخر هو وزارة الدفاع 
االإماراتية التي تلعب دورًا فعااًل يف دعم باقي ال�رصكاء يف املجل�س خا�سة 
ال�رصكات العاملة يف القطاعات اجلو ف�سائية الدفاعية وحقل الطريان 

ب�سكل عام.
يف معر�س »اأدي��ك�����س« وحت��ت جناح دول��ة االإم����ارات العربية املتحدة 
 ،STRATA عر�ست جم�سمات ملنتجات  ال�����رصك��ات ال��ت��ايل: ���س��رتات��ا 

البواردي، خدمات الطائرات، دوكاب، احلمرا،� اأكادميية راب�سان.

:PSDSARC مركز �لأمري �سلطان للدر��سات و�لبحوث �لدفاعية
ُيعترب معر�س »اأديك�س« من�سة لتقدمي اإمكانيات االإنتاج الع�سكري 
املُت�ساعد يف اململكة العربية ال�سعودية وعلى نطاق وا�سع. مركز االأمري 
�سلطان للدرا�سات والبحوث الدفاعية كان له ح�سور ممّيز، اإذ عر�س 
جمموعة من ال���رادارات التي منها ال��رادار MNR - 100 متعدد املهام 
يف  وامل�ستخدم   ،AESA الفّعال  االإلكرتونية  امل�سح  ب�سفيف  والعامل 
جم���االت ُم��راق��ب��ة ال�����س��واط��ىء وع���ّدة تطبيقات ع�سكرية اأخ���رى، هذا 
باالإ�سافة اإىل نظام ال���رادارا ال�سلبي SMT - 100 ال��ذي يقوم بر�سد 
اإ�ستخدام  االإرت��ف��اع، ميكن  واملنخف�سة  املتو�سطة  اجلوية  االأه���داف 
هذا النظام للُمراقبة اخلفية للمناطق املُعادية وتتبع االأه��داف اجلوية 
يف املدى الق�سري واملتو�سط، واأي�سًا كداعم  للرادارات ال�سرتاتيجية 
والتكتيكية، كما ميكن اإ�ستخدامه ل�سّد الثغرات والعمل بدون الك�سف 
ع��ن م��واق��ع��ه وت�����رّصف��ه ل��ل��ت��دم��ري.اإىل ذل���ك  ع��ر���س امل��رك��ز جم�سمات 
للطائرات دون طّيار التي يتّم بناوؤها واإنتاجها ب�سكل كامل يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

SMT-100 نظام �لر�د�ر �ل�سلبي
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وبف�ضل ت��و�ُف��ر ر�أ����س حربي ذو 
�أ�ضا�ضا  وم�ضّمم  جوفاء  ح�ضوة 
بفعل  ثقيلة  دروع  م��ع  لال�ضتباك 
ر�أ�س حربي فر�غي �ضديد �النفجار  وذي تاأثري 
�ن��ف��ج��اري، �أ���ض��ب��ح �ل�����ض��الح �مل��وّج��ه �مل�ضاد 
للدبابات Kornet-E �ضالًحا دفاعيًا وهجوميًا 
فعااًل ميكنه تدمري نطاقًا و��ضعًا من �الأهد�ف 

يف ميد�ن �لقتال �حلديث.
   وتفيد و�ضائل �الإع��الم �حل��رة ب��اأن نظام 
�حلركة  �لذ�تية  �لن�ضخ  فيه  مبا   ،Kornet-E
و�ملحلية �ل�ضنع، يجري ��ضتخد�مه ب�ضورة 
مكثفة وفعالة يف ميادين �لقتال �ملحلية �جلارية 
يف �ل�رشق �الأو���ض��ط �ضد �أي �أ�ضلحة ومعد�ت 

وطاقات ب�رشية بال ��ضتثناء. )�ل�ضورة 1(.
   غري �أن توّجهات �لتطوير �لر�هنة تطرح 

مهمات جديدة يتعّي �أن يوّفرها هذ� �ل�ضالح
    مع �أخذ �لعامل �ملايل يف �حل�ضبان، ومن 
�أج��ل و�ضع حلول للمهمات �مل��ذك��ورة �أع��اله، 
  KBP« خ��رع��ت ���رشك��ة �الأ���ض��ه��م �مل�����ض��رك��ة�

 »A. Shipunov ب��االأك��ادمي��ي  تيمّنًا  �مل�ضّماة 
Kornet- نظام �ل�ضاروخ �ملتعدد �الأغ��ر����س
EM �لذي يحقق �أرق��ى �الإمكانات با�ضتخد�م 
ملا  �مليكانيكية  �لهند�ضة  فتحًا يف  ُت��َع��ّد  ح��ل��ول 
ه  �أتاحته من فر�ضة للح�ضول على �ضالح موجَّ
م�ضاد للدبابات مع عدد كبري من �خل�ضائ�س 

�جلديدة �جلذ�بة )�ل�ضورة 2(.
   �إن �جل����زء �حل��ا���ض��م يف ن��ظ��ام �ل�����ض��الح 
�جلديد هو ��ضتماله على وحدة �إطالق موؤمتتة 
��م��ة وف���ق م��ب��د�أ ذي م��ق��ارب��ة  )ALU( �مل�����ض��مَّ
معيارية �لتي طاملا كانت �ضمة تقليدية لعائلة 

.Kornet
 ،ALU أم��ا �جل��زء �لرئي�ضي من �أج���ز�ء�   
 )SGM( ف��ه��و وح����دة �ل����روؤي����ة و�ل��ت��وج��ي��ه
�ل��ت��ي ت�����ض��م و���ض��ي��ل��ة م�����ض��اَه��دة تلفزيونية 
ح���ر�ري  ت�����ض��وي��ر  وق���ن���و�ت   )televiewer(
)منظار TV/IIR(، و�أرب��ع مر�ضد�ت �إطالق 
���ض��و�ري��خ وم��وج��ه��ات م�ضتقلة يف �الرت��ف��اع 
و�ل�ضمت. وي�ضار �إىل �أن SGM مثّبتة على �إطار 

هيكلي خ��ا���س، وم��رّك��ب��ة م��ع �ضقف �ن��زالق��ي 
يف فتحة على �ضقف ناقلة �جل��ن��ود. ول��الإط��ار 
 SGM لهيكلي �آلية رفع، �لغر�س منها و�ضع�
يف حالة �إطالق و��ضتعادتها من �أجل �الرحتال 
�لهيكلي  �الإط���ار  ه��ذ�  �أن  كما   .)travelling(
ي�����ض��م م��ك��ون��ات �إل��ك��رون��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ت��ت��وىّل 

�لتحكم يف عمل SGM وALU عمومًا.
ل �لتحكم        م��ن �مل��ق��رر �أن ي��ت��وىّل �مل�ضغِّ
��ل د�خ���ل ناقلة  يف �ل���� ALU م��ن حم��ط��ة �مل�����ض��غِّ
 �جل���ن���ود، ح��ي��ث ه��ن��اك �أي�����ض��ًا خ��ز�ن��ة حتّكم 
) control console(وجهاز مر�قبة ذو �ضا�ضة 
عر�س بالبلور �ل�ضائل )LCD(. ومن طريق 
ل  ��ضتخد�م جهاز �ملر�قبة هذ�،  ير�ضد �مل�ضغِّ
�مل���وق���ف �خل���ارج���ي، وي��ب��ح��ث ع���ن �أه�����د�ف، 
ويوّفر بيانات خا�ضة بتتّبع هذه �لهد�ف. كما 
�أن يف �إمكانه �ختيار منط من �أمناط �ملر�قبة – 
م�ضتخدمًا قناة تلفزيونية �أو حر�رية و�إّم��ا يف 

حقل روؤية و��ضع �أو يف حقل روؤية �ضيق. 
   �إن �مل��ك��َون �ل��ذك��ي �لرئي�ضي جل��ه��از �ل�
�إد�رة معلومات يجمع بي  ن��ظ��ام  ه��و   ALU
ل وSGM  لتاأمي نظام و�ح��د،  خز�نة �مل�ضغِّ
��ل �إىل ALU، مفّعاًل  وي��و���ض��ل �أو�م����ر �مل�����ض��غِّ
 ALU ن��ات �أج�����ز�ء �مل�����ض��در �ل��ع��م��الين مل��ك��وِّ

و�ضجالتها/و�أدو�ت �لتحكم فيها.

»كورنيت – إي أم«
قدرات جديدة ألسلحة موّجَهة مضادة للدبابات

يبقى نظام ال�سالح »كورنيت – اإي« )Kornet – E(، الذي طورته �سركة الأ�سهم 
امل�سرتكة »KBP« )والذي �سّمي تيمّناً بالأكادميي اأ. �سيبونوف )A. Shipunov( يف 
مطلع القرن احلادي والع�سرين، واحدًا من اأنظمة ال�سواريخ امل�سادة للدبابات 

الأكرث تهافتاً عليها يف �سوق ال�سالح العاملية.

 �ساروخ Kornet - E حلظة اإطالقه 
من من�سة عربة مدرعة 
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ل     ويف جم��ري��ات �ل��ق��ت��ال، يك�ضف �مل�ضغِّ
م��وق��ع ه���دف ع��ل��ى ���ض��ا���ض��ة ج��ه��از �مل��ر�ق��ب��ة، 
وي�ضدد SGM  على ه��ذ� �لهدف بحيث ي�ضع 
�ضورة هدف د�خل بو�بة متتّبع �آيل لالأهد�ف، 
وُي�ضدر �إىل �ملتتّبع �الآيل لالأهد�ف �أمرً� بحيازة 
هدف، ويختار نوع �ل�ضاروخ �ملزمع �إطالقه، 
وُيطلق �ضاروخًا حي يكون �ملتتّبع لالأهد�ف 
جاهزً�. حي ُتتَّخذ هذه �خلطو�ت، ينتهي عمل 
ل؛ ف�SGM يتتّبع هدفًا ويوجه �ضاروخًا  �مل�ضغَّ
�إىل �لهدف ب�ضورة �آلية بو��ضطة �أو�مر �ملتتّبع 
ل موقع  �الآيل لالأهد�ف. لكن �إذ� ك�ضف �مل�ضغَّ
ه��دف �أك��ر حيوية، ف��اإن يف �إمكانه �أن يوقف 
�إىل هدف  �ل�����ض��اروخ  وير�ضل  �الآيل  �لتوجيه 
Kornet- جديد. وهكذ�، فاإن نظام �ل�ضاروخ
EM ي���ق���ّدم ف��ر���ض��ة حت��ق��ي��ق م���ب���د�أي »�أط���ِل���ق 

و�ن�َس« و»�أطِلق وَر وعدِّل«.
   يجري حاليًا تطوير �ضو�ريخ جديدة 
ُي���ر�د بها �أن ُت�ضتخَدم م��ع ن��ظ��ام �ل�����ض��اروخ 
ه���ذ�: �ل�����ض��اروخ �مل��وّج��ه �مل�����ض��اد للدبابات 
9M133M-2 �ل��ذي يبلغ م��دى طري�نه 8 كم، 
�ل��ذي   9M133FM-3 ��ه  �مل��وجَّ و�ل�����ض��اروخ 
يبلغ مدى طري�نه 10 كم. عالوة على ذلك، فاإن 
لنظام �ل�ضالح هذ� ميزة »�ل��ذر�ع �لطويلة« ، 
�أي �لقدرة على خو�س قتال فعال �ضد �لعدو 
مع �لبقاء يف ماأمن، بعيدً� عن نري�ن هذ� �لعدو 

�مل�ضادة.
   �إن �ل��ق��در�ت �جل��دي��دة لنظام �ل�ضالح 
�ملميز�ت  م��ع  ج��ي��دً�  موؤتلفة   Kornet-EM
�ل�ضالح  �أي  �ضلفه،  م��ن  �مل�ضتعارة  �جل��ذ�ب��ة 
ه �مل�ضاد للدبابات Kornet-E �ملرتكز  �ملوجَّ
ع��ل��ى وح����دة �الإط�����الق �مل�����ض��ّم��اة »ك��ف��ارِت��ت« 
�إط���الق  �إم��ك��ان��ي��ة  بينها  وم���ن   ،)Kvartet(
�ل�ضاروخ ر�ضقًا )salvo fire(، �أي �لتعامل مع 
هدف و�ح��د ب�ضاروخي ر�كبي على حزمة 
ليزرية و�ح��دة. هذ� �لنمط من �أمن��اط �لرمي 
مفيد ج��دً� يف مقارعة دروع �ضلبة و�أه���د�ف 
م��زودة بنظام حماية ن�ضطة. ويف هذ� ��إط��ار، 
يجري �إط���الق ���ض��اروخ��ي تباعًا م��ن وح��دة 
�الإط�����الق ذ�ت���ه���ا، م��ع ف��ا���ض��ل زم��ن��ي ق�ضري 
)�أقل من ثانيتي(، حيث يقوم �ضاروخ ببدء 
فعل ERA (�لدرع �لتفاعلي �ملتفجر( ويقوم 

�ضاروخ �آخر ب�رشب �لهدف.
   ل��ق��د ثبتت ح��ت��ى �الآن ج����د�رة �ل�ضالح 
 Kornet-EM ل��ل��دب��اب��ات  �مل�����ض��اد  �مل���وّج���ه 
يف ج��م��ي��ع �الخ���ت���ب���ار�ت �مل��ط��ل��وب��ة، وه���و يف 
ب  مركَّ �إن���ه  ب��ل  �لت�ضل�ضلي،  �لت�ضنيع  قيد 
ع��ل��ى �ل��ع��رب��ة �مل��رع��ة �خلفيفة »ت��اي��غ��ر – م« 
)Tiger-M( يف مقابل �لعقد م��ع �لعمالء يف 

ما ور�ء �لبحار )خ��ارج رو�ضيا(. ومع ذلك، 
فاإن �لت�ضميم �ملعياري لل�ALU ي�ضمح عمليًا 
بدمج �لنظام Kornet-EM مع �أي عربة من 
�ضنع �أجنبي �أي�����ض��ًا، ���رشط �أن يكون حجم 
حيث  م��ن  و�ضعتها  �لد�خلي  �لناقلة  �لعربة 
�حلمولة كافيي للقيام بذلك؛ ففي حال كانت 
حمولتها ط��ن��ًا و�ح���دً� - ط��ّن��ي، يتم تركيب 
ALU و�حدة، و�إذ� كانت حمولتها 1،7 – 1،9 

طن، ميكن تركيب �ثتني.
�لنقالة  للن�ضخة  �مل��ق��اَرن  �لتحليل  �إن     
Kornet-EM  وم��ا يعادلها ل��دى ن�ضخ  م��ن 
�أجنبية ُيظهر �أن Kornet-EM يتفوق باأد�ئه 
�ل�ضالح،  �أنظمة  �أد�ء  �لتقليدية  �ملهمات  يف 
��ه��ًا م�����ض��ادً�  �ل��ت��ي ت�����ض��ت��خ��دم ���ض��الح��ًا م��وجَّ
للدبابات ذ� ر�أ���س باحث لتاأمي �لتوجيه، ب� 
3 – 5 �أ�ضعاف، ��ضتنادً� �إىل عو�مل تر�كمية، 
وهو – مع ذلك – �أ�ضهل من حيث �ال�ضتخد�م 
وم��ن حيث ت��وف��ري خ��دم��ات ل��ه، وي��ق��ل �ضعره 
ب��و�ف��ع �ضعفي �إىل ث��الث��ة �أ���ض��ع��اف، وذل��ك 
هة جزءً� م�ضتهَلكًا من  لكون �ضو�ريخه �ملوجَّ
نظام �ل�ضالح، وبالتايل لكونها عاماًل حا�ضمًا 
يف حتديد تكاليف خدمة نظام �ل�ضالح حي 

يكون يف قيد �خلدمة لدى �جلي�س.
 Kornet-EM �أن  ذل����ك  �إىل  ي�����ض��اف     
�لقو�ئم مع وحدة  متو�فر يف ن�ضخة ثالثية 
�الإط���الق 9P163M-2. وه��و يف �ل�ضكل هذ� 
Kornet-E �لذي  يتمتع بجميع مز�يا نظام 
يثبت ق��در�ت��ه �لعالية يف �ل�رش�عات �ملحلية 

�لد�ئرة منذ فرة من �لزمن.
Kornet- �إط�����الق  وح����دة  ت�ضميم  �إن 
مع  �مل�ضتخَدمة  للوحدة  عمليًا  مماثلة   EM

Kornet-E، لكن ثمة جهودً� �أ�ضا�ضية ُبذلت 
ب��اجت��اه حت��دي��ث وح���دة �ل���روؤي���ة و�لتوجيه 
رت لتكون لها  )SGU(، وه��ذه �الأخ���رية ُط���وِّ
ق��ن��اة روؤي���ة ذ�ت ق���درة على �لتكبري �لقابل 
ل��ل��ت��ع��دي��ل )12 م���رة و 20 م�����رة(، وب��ال��ت��ايل 
�لقدرة على توفري ظروف عمل �أكر مالءمة 
للم�ضتخِدم �ضد �أهد�ف بعيدة �الأمدية. وبغية 
�ضمان دقة عالية يف �لتوجيه على هدف يبعد 
10 ك��م، ج��رى �أي�����ض��ًا حتديث قناة �لتوجيه 

�لليزري.
م منظار حر�ري     ع��الوة على ذل��ك، �ُضمِّ
جديد –  1PN79M-3- ليكون م��ن �جليل 
�لثالث، وهّيئ للعمل يف حلقة مغلقة من دون 
�ملنظار  م��ع  ُت�ضتخَدم  ق��و�ري��ر تربيد كالتي 

.Kornet-E �حلر�ري ل�
   وم��ن ���ض��اأن �ل�ضبه �لكبري ب��ي ت�ضميم 
وت�ضميم   Kornet-EM �إط�����الق  وح�����دة 
Kornet-E �أن ي��خ��ف��ف عن  وح����دة �إط����الق 
�لعمالء، و�إىل �أدن��ى ح��د،  تكاليف ��ضتبد�ل 
– ولي�س  ن  �ل��ق��دمي بالنظام �ملح�ضَّ �ل��ن��ظ��ام 
الإخ�ضاع  حاجة  �لعملية  �لناحية  من  هناك 
�مل�����ض��ت��خ��ِدم��ي و�لتقنيي ل����دور�ت ت��دري��ب 

جديدة.
   ه��ن��اك �إذً� ح��ل��ول تقنية ر�ئ���دة م��ع دقة 
ت��وج��ي��ه ع��ال��ي��ة، وروؤو�������س ح��رب��ي��ة ره��ي��ب��ة، 
وموثوقية وب�ضاطة يف �لعمل، مبا ي�ضمن ذلك 
كلُّه طلبًا �ضديدً� يف �ل�ضوق �لعاملية على �متد� 
�الأع���و�م �ل�10 – 15 �ملقبلة، �ضو�ء بالن�ضبة 
�إىل �لن�ضخة �لذ�تية �حلركة �أو بالن�ضبة �إىل 
�لن�ضخة �لثالثية �لقو�ئم من �ل�ضالح �ملوّجه 

 .Kornet-EM مل�ضاد للدبابات�

من�سة �سواريخ Kornet - EM على عربة مدرعة 
Tiger - M طراز
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م���ع���روف���ة  اخل����ل����ي����ج  دول  اإن 
 ب�����������راء م���ن���ت���ج���ات »ج�����اه�����زة«

)off-the-shelf(مب�������ل�������ي�������ارات 
ال������دوالرات حل�����س��اب ق��وات��ه��ا امل�����س��ّل��ح��ة. بيد 
اأن ���س��ّن��اع ال���ق���رار ي���درك���ون اأن االإم��ك��ان��ي��ة 
اأم���ر ج��وه��ري وح��ا���س��م. وال �سك  ال�سناعية 
يف ان ه����ذا ال��ت��وج��ه �سي�ستمر ال�����س��ر ب���ه يف 

امل�����س��ت��ق��ب��ل. ويف ال���وق���ت احل����ا�����ر، ت��ت��ب��واأ 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ق��ي��ادة بف�سل 
ب�ركة  املتجلية  الوطنية،  ال�سناعية  قاعدتها 
»اأب�����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����س��ف��ن« )ADSB( ال��ت��ي 
اأُ�س�ست يف العام 1996، وتن�سط بانخراطها يف 
ع��دد من الربامج املهمة املتعلقة ببناء ال�سفن، 
وت��ق��دم زوارق اإن���زال )ط��ول ال��واح��د منها 64 

 م( وزوارق هجوم )9.5 م(، وزوارق دوري��ة
 �ريعة )70 م(.

   ثمة مثال اآخ��ر يعرّب عن اجلهود املتنامية 
التي تبذلها االإمارات العربية املتحدة يف �سناعة 
ال�سفن«،  ل�سناعة  »الفّتان  �ركة  هو  ال�سفن 
اأن�سطتها ت�سميم واإن��ت��اج قطع  التي تت�سّمن 
حربية تراوح من وحدات �سغرة، مثل القطعة 

دور الفرقيطات يف حتديث القوات البحرية
ال�شابع ع�شر  القرن  Corvette يف  اأو  اإ�شم  فرقيطة   برز 
الفرن�شية، وقد عرفت  البحرية  بالقوات  ويف وثائق خا�شة 
وا�شتمرت  الفرقاطة  من  اأ�شغر  �شفينة  باأنها  الفرقيطة  هذه 
مقارنة  حلجمها  ا�شتنادًا  هذا  يومنا  حتى  الإ�شم  هذا  حتت 
مع باقي ال�شفن احلربية، وخالل فرتات ما بني احلروب يف 
دول خمتلفة، كانت ال�شفن امل�شابهة ت�شمى مراكب �شراعية 

اأو زوارق حربية.
مع اإنطالقة احلرب العاملية الثانية اأعيد اإحياء الفرقيطة 
تلبي  ال�شفن  من  كفئة  الربيطانية  امللكية  البحرية  قبل  من 
لل�شفن  التكلفة  ومنخف�ض  �شريع  لنتاج  الطارئة  احلاجات 
املخ�ش�شة للمواكبة يف احلرب امل�شادة لل�شفن ASW، وقد 
برز ت�شميم ارتكز اإىل �شكل مكافح احليتان واأ�شبح الأمنوذج 

ال�شهري للفرقيطة.
يف العام 2004 عمل فريق بحري متخ�ش�ض من حلف ناتو، 
 Small Ship على وثيقة عرفت باإ�شم »ت�شميم �شفينة �شغرية
لت�شنيف  ا�شافية  الوثيقة مميزات  Design«، ت�شّمنت هذه 
خارج  الدورية  �شفن  بني  ما  كبريًا  فرقاً  وو�شعت  ال�شفن، 
 Offshore« ،ال�شغرية ال�شاطيء  القتال  و�شفن  ال�شواطيء 
الفارق   .»Patrol Vessels & Small Littoral Combatant
على  للقدرة  ال�شفينة  وحجم  ل��وزن  مت��اي��زًا  يعطي  الأول 
القتال  اأهمية  الثاين  والفارق  املنخف�شة،  والتكلفة  التحّمل 

ن�شبة للحمولة والإ�شتمرارية.

ي�شتمّر اإ�شتعمال الفرقيطات لدى القوات البحرية الكربى 
واحلرب  للغوا�شات  امل�شادة  واحلرب  الدوريات  ملهّمات 
امل�شادة لل�شفن، وهي توؤدي بذلك مهّمات متنّوعة وبتكلفة 
هذه  لتحويل  عدة  حم��اولت  جرت  لقد  منخف�شة.  اإنتاجية 
اإىل �شفن كبرية متعددة الأدوار،  ال�شفن املقاتلة ال�شغرية 
لكن املحاولت ا�شطدمت بت�شاميم غري ُم�شتقّرة على اأمنوذج 
واحد. اإذ اأن النقطة الأ�شعف يف الفرقيطات بدت يف قدرتها 
الأمر  دفاع ذاتي حمدود. هذا  الدفاع اجلوي وبالتايل  على 
يقود اإىل اأن نظرية الفرقيطة تعني �شهولة تدمريها بوا�شطة 
عليها  ت�شقطها  التي  الذخائر  حتى  اأو  اجلوالة  ال�شواريخ 
الطائرات املُقاتلة املعادية. بغية التغلب على نقطة ال�شعف 
هذه، حتتاج الفرقيطات اإىل العمل حتت تغطية قوات مقاتلة 

كربى اأو اأنظمة دفاعية مرتكزة اإىل ال�شواطيء.
الفئة  من  ُمقاتلة  �شفينة  الفرقيطة  تعترب  ع��ام  ب�شكل 
ال�شغرية جدًا وغالباً الأ�شغر يف اأي اأ�شطول. لهذا النوع من 
اأنها تبقي  اإل  ال�شفن مدى حمدود واأنظمة �شالح حمدودة، 
فّعالة ملهمات الدوريات البحرية والدفاع القريب عن �شفن 
اأكرب. لذا فاإن الفرقاطات بطبيعتها اأكرب حجماً من الفرقيطات 
ولديها قدرات دفاعية وهجومية منّوعة، لكن كلفة اقتنائها 
توجه  يف  اأ�شا�شي  �شبب  وهذا  الفرقيطات،  من  بكثري  اأعلى 
اأي  حجاً  الأ�شغر  ال�شفن  اقتناء  على  عاملية  بحريات  عدة 
الفرقيطات Corvettes، التي يزداد الطلب عليها خالل عمليات 

حتديث الأ�شاطيل البحرية.

فرقيطة » اخلور«  للدفاع اجلوي انتاج فينكانتريي ان�شمت اىل القوات البحرية القطرية
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وقعت �شركة »نافانتيا«  عقدًا لت�شليم القوات البحرية ال�شعودية 5 فرقيطات  Avante 2200 حتى العام 2022

املعرت�سة العالية ال�رعة، البالغ طولها 11 م، 
اأوال��زورق القتايل )16 م(، اإىل اإن�ساءات اأكرب، 
مثل قطعة تدريب التالمذة ال�سباط البحريني 
)75 م(، م��ع من�ساآت ق���ادرة على خ��دم��ة قطع 

ي�سل الطول االإجمايل لكلٍّ منها اإىل 100 م. 
اململكة العربية ال�شعودية

ترغب الريا�ض يف اأن حتذو حذو االإم��ارات 
العربية املتحدة. ووف��ق معطيات ر�سمية، فاإن 
2 % فقط م��ن امل��ال املنَفق يف االأ�سلحة ميكث يف 
البلد حاليًا، يف ح��ني اأن الريا�ض ت��ري��د، وتبعًا 
% من   50 2030، اأن جتعل  ل��ل��روؤي��ة ال�سعودية 
اإجمايل االإنقاق الع�سكري اإنفاقًا حمليًا يف ذلك 
العام. وبهدف حتقيق هذا امل�روع الطموح، 
جرت يف العام 2017 اإقامة ال�سناعات الع�سكرية 
ُن�رت  وثيقة  )SAMI(.وبح�سب  ال�سعودية 
على موقع »العربية« االإخباري يف 26 �سباط/
فرباير 2018، فاإن »اأكرث من 50 �ركة اأوروبية 
واأم��رك��ي��ة وت��رك��ي��ة وك���وري���ة و�سينية تبدي 
م�سانع  م��ع  �سفقات  اإىل  بالتو�سل  اهتمامها 
حملية لتطوير ال�سناعة الع�سكرية ال�سعودية«. 
ف��ر���س��ة عمل   5000 ت��وف��ر   SAMI وت��ت��وق��ع 
الريا�ض  اأن  كما   .2020 ال��ع��ام  بحلول  حملية 
ت��ت��وخ��ى ت��ط��وي��ر ق�����درات ���س��ن��اع��ي��ة وط��ن��ي��ة يف 
ميادين مثل:املعدات الع�سكرية وتكنولوجيات 

االت�ساالت واملعلومات.
اإن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة حتتل 
ال�����س��دارة اإق��ل��ي��م��ي��ًا، وب���ال م���ن���ازع، م��ن حيث 
حيزًا  تت�سمن  التي  االأ�سلحة  م��ن  م�سرتياتها 
ب��ح��ري��ًا م��ه��م��ًا. ومب��وج��ب »ب��رن��ام��ج التو�سع 
البحري ال�سعودي« )SNEP II(، ال��ذي ت�سل 
ق��ي��م��ت��ه اإىل 20 م��ل��ي��ار دوالر، ت��ري��د ال��ري��ا���ض 
���راء 4 �سفن حربية متعددة االأدوار م�سادة 
ل��ل��ط��ائ��رات/م�����س��ادة ل��ل�����س��واري��خ )اإزاح�����ة 
الواحدة منها 3500 طن(، و20-24 قطعة دورية 
)40-50 م(، و10 طوافات بحرية من طراز »اأم 
اأت�ض60- اآر« )MH-60R(، و3 طائرات دورية 
ة. واحل��ال��ة  ب��ح��ري��ة، و30-50 ط��ائ��رة م�����س��ررَّ
الراهنة التي عليها القاعدة ال�سناعية الوطنية 
جت��ع��ل ه���ذه ال���ربام���ج م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى م���وّردي���ن 
اأج��ان��ب؛ ويف حني اأن دواًل اأوروب��ي��ة ع��دة حتجم 
عن ت�سدير معّدات ع�سكرية اإىل اململكة العربية 
ال�سعودية، فلي�ض هناك حتى االآن  اإ�سارات على 
احتمال اأن يكون لذلك تاأثر �سلبي على برامج 

�سناعة ال�سفن.
اململكة  �ستتل���قى   ،SNEP-II مب��وج��ب 
اًل من �سفينة القتال  العربية ال�سعودية نوعًا معدرَّ
 ،)Freedom( »فئة »فريدوم )LCS( ال�ساحلي

 Lockheed( »وه��ي من �سنع »لوكهيد م��ارت��ن
Martin(. ومن املتوّقع اأن جتري عمليات ت�سليم 
4 قطع بني العامني 2025 و 2028، بعد اأن ُينَجز 
العمل كله )اأو معظمه( يف ال��والي��ات املتحدة. 
مقارنًة بذلك، تبدو �سفقة مع �ركة »نافانتيا« 
لل�سناعة  نفعًا  اأك���رث  االإ�سبانية   )Navantia(
ال�سعودية؛ ففي ت�رين الثاين/نوفمرب2018، 
ج��رى تاأكيد موعد ت�سليم 5 فرقيطات من فئة 
العامني  بني   )Avante 2200(  »2200 »اأفانتي 
 1.8 ب��ق��ي��م��ة  2021 و2022، وذل����ك وف����ق ع��ق��د 
 .SAMI ع مع�� مليار ي��ورو )ملياري دوالر( ُوقِّ
واأُن�������س���ئ م�������روع م�����س��رتك ب��غ��ي��ة ج��ع��ل اأك���رث 
60 % من العمل املتعّلق باالأنظمة القتالية  من 
لهذه ال�سفن يتّم حمليًا، ومن �سمن هذا العمل 
 SAMI اإج�����راءات ال��رتك��ي��ب وال��دم��ج. كما اأن
�ستتوىل م�سوؤولية اإنتاج بع�ض مكونات احلرب 

.)EW( االإلكرتونية
 ،2018 ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر  ك�����ان�����ون  يف 
������د اح��ت��م��ال اأن حت�����س��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة  اأُكِّ
ال�����س��ع��ودي��ة م���ن »ال���ن���ورم���ان���دي ل��الإن�����س��اءات 
هجوم  زوارق   3 ع��ل��ى   )CMN( امليكانيكية« 
 ���ري��ع��ة م��ن ط���راز »اأف اأ����ض 56 كومباتنت«
اإن  اأي�����س��ًا  وي���ق���ال   .)FS56 Combatante(
الريا�ض ما زال��ت تنتظر نقل 30 زورق دوري��ة 
م��ن ط��راز »اأم ك Mk V( »5( اإليها، اإ�ستجابة 

لطلب �سبق اأن قّدمته اإىل ال��والي��ات املتحدة يف 
ال��ع��ام 2013. يف ال��وق��ت نف�سه، حت�سل اململكة   
دوري�����ة زورق   35 على  ال�سع�ودي����ة   العربي��ة 
»ت اأن �سي - TNC 35( »35( من اإنتاج �ركة 
»لور�سن« )Lürssen(، وك��ان اأولها قد �ُسلِّم يف 
العام 2016 اإىل حر�ض احل��دود ال�سعودي. ويف 
ت�رين االأول/اأكتوبر 2018، ُمنحت »اأم ب داأ« 
)MBDA( ع��ق��دًا لتجديد 4 ف��رق��اط��ات م��ن فئة 
»مدينة« )F200S(، مع تزويدها بنظام الدفاع 
�سي«  اآر   - »�سيمباد  امل���دى  الق�سر  ال��ذات��ي 

.)SIMBAD-RC(
الإمارات العربية املتحدة

اإن امل���������روع االإم�����ارات�����ي االأك������رب هو 
م�روع الفرقيطات من فئة »بينونة«، التي 
يبلغ طول الواحدة منها 72 م. وكانت 6 �سفن 
قد �ُسلِّمت بني العامني 2012 و 2017، بعد اأن 
بنت اأواله����ا ���رك��ة CMN يف فرن�سا، بينما 
بنت اخلم�ض االأخ��رى �ركة »اأب��و ظبي لبناء 
ال�سفن«. ي�ساف اإىل ذلك اأن اأب��و ظبي طلبت 
م��ن فئة »غويند«  2017 فرقاطتني  ال��ع��ام  يف 
ال�سناعة  �ستكون  وم��ن جديد،   .)Gowind(
��ع اأن ت��ت��ع��اون  امل��ح��ل��ي��ة ���س��ال��ع��ة - ف��امل��ت��وقرَّ
التي   ،Naval Group( البحرية«  »املجموعة 
ك��ان��ت ت��دع��ى DCNS �سابًقا( ت��ع��اون��ًا وثيقًا 

فرقيطة » َمزيد«  اإنتاج �شركة »اأبو ظبي  لبناء ال�شفن«  يف العام 2012
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م��ع ���رك��ة »اأب����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����س��ف��ن«. وق��د 
واف���ق ال��ب��ل��دان ع��ل��ى خ��ي��ار ب�����س��اأن �سفينتني 
ح اأن »اأبوظبي لبناء  اإ�سافيتني - ومن املرجرَّ
وقت  ويف  حمليًا.  ببنائهما  �ستقوم  ال�سفن« 
الحق، وبالتحديد يف كانون االأول/دي�سمرب 
 2017، اأع��ل��ن��ت »ب��وم��ري��ن��ج��ر ب��وت�����ض اأوي«
اأنها  الفنلندية   )Boomeranger Boats Oy(
��ع��ت ع��ق��دًا م��ع االإم����ارات العربية املتحدة  وقرَّ
)RHIB( متينًا  مطاطيًا  زورق���ًا   34  لت�سليم 

يف غ�سون عامني.
   ك���ان���ت »اأب�������و ظ���ب���ي ل���ب���ن���اء ال�����س��ف��ن« 
م�ساركة اأي�����س��ًا يف م�����روع يتعلق ب���زوارق 
���س��واري��خ ���ري��ع��ة ف��ئ��ة »غ��ن��اط��ة« )27 م(، 
 مرتكزة على ت�سميم ل�ِ»�سويد �سيب مارين«

منها  واح���د  وك��ل   ،)Swede Ship Marine(
ي��ح��م��ل 4 ����س���واري���خ م�������س���ادة ل��ل�����س��ف��ن من 
»اأم ك2/اأن«  ط����راز  وم���ن   MBDA ���س��ن��ع 

 .)Mk2/N(
   وك��ان��ت ال���وح���دات ال��ث��الث االأُوىل قد 
الت�سع  �ُسنعت  بينما  ال�����س��وي��د،  يف  �ُسنعت 
 MBDA الباقية يف االإم��ارات العربية.كما اأن
ق��ام��ت بتحديث 12 زورق����ًا اإ���س��اف��ي��ًا، ط��ول 
ال��واح��د منها 25 م، وحت��وي��ل 6 زوارق اإىل 
زوارق م�����س��ل��ح��ة مب���داف���ع ه����اون م���ن ع��ي��ار 
 Patria( »120 ملم وم��ن ط��راز »باتريا نيمو
Nemo( و6 زوارق اأُخ��رى اإىل زوارق تدّخل 
 )MLG27( »27 م�سّلحة مبدافع »اأم األ جي
م��ن ع��ي��ار 27 م��ل��م، وم��ن �سنع »راينميتال« 
)Rheimetall(. وكانت قيمة العقد، الذي ُمنح 

ل���»اأب��و ظبي لبناء ال�سفن« 23 مليون ي��ورو. 
 )ADSI( »وقامت »اأب��و ظبي لدمج االأنظمة
ب��اأع��م��ال ال��دم��ج، وه���ذه االأخ����رة ه��ي �ركة 
: 2006  م�����روع م�سرتك �سّكلتها يف ال��ع��ام 
»اأب����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����س��ف��ن« م��ع »�سيليك�ض 
 Selex Sistemi( اإن��ت��غ��رات��ي«  �سي�ستيمي 

Integrati( االإيطالية.
فق  يف كانون االأول/دي�����س��م��رب 2013، اإتُّ
م��ع »اأب���و ظبي لبناء ال�سفن«، مبوجب عقد، 
 على اأن تقوم بت�سليم زورَق��ي دوري��ة عمالنية

كليهما  ت�سنعهما  اأن  ع��ل��ى  (OPV)(67 م)، 
تتوىل  بينما  بلغاريا،  )Damen( يف  »داِم���ن« 
»اأب����و ظ��ب��ي ل��ب��ن��اء ال�����س��ف��ن« م�����س��وؤول��ي��ة دم��ج 
 .)Thales( »تالي�ض«  مع  بالتعاون  االأنظمة 
وج��رى اإدخ���ال ال�سفينة االأُوىل )»اأري��ال��ة«( 
اخل��دم��ة يف ع��ام 2017، ث��م تبعتها »ه��م��ني« يف 
العام 2018، و�ُسلِّمتا كلتيهما اإىل وكالة البنية 

التحتية احل�سا�سة واحلماية ال�ساحلية.
قطر

جُت�����ري ه����ذه ال����دول����ة اأي�������س���ًا حت��دي��ث��ًا 
الأ���س��ط��ول��ه��ا. ف��ف��ي اأوا�����س����ط ال���ع���ام 2017، 
وّق��ع��ت ���س��ف��ق��ًة م��ع اإي��ط��ال��ي��ا، بقيمة ح��وايل 
5 م��ل��ي��ارات ي����ورو )5.7 م��ل��ي��ارات دوالر( 
بخ�سو�ض ���راء 7 �سفن. كما اأن من املقّرر 
من  االأدوار  متعّددة  فرقيطات   4 تت�سّلم  اأن 
فئة »دوح���ة«، ط��ول ك��ّل واح���دة منها 107 م، 
وتبلغ اإزاحتها 3250 طنًا، وزورَق���ي دوري��ة 
م�سّلحة ملهّمات بعيدة عن ال�ساطئ، و�سفينة 
برمائية واح��دة �سبيهة، اإىل حّد بعيد، ب�سفن 
من   )San Giorgio( جيوجيو«  »���س��ان  فئة 
وذلك   ،)Fincantieri( »فينكانتيري«  اإنتاج 
خا�سًا  ب��ن��دًا  اأي�����س��ًا  يت�سّمن  عقد  مبقت�سى 
بخدمات دعم داخل البلد على مدى 10 اأعوام. 
وجرى يف متوز/يوليو 2018 االإحتفال ببدء 
 ،)steel-cutting ceremony( البناء  اأعمال 
على اأن يتم ت�سليم الفرقيطة االأُوىل، كما هو 
 Fincantieri ع، يف العام 2021. وقد اأكدت متوقرَّ
اأن »ق��ط��ع ل���وح ال���ف���والذ« ���س��ي��ك��ون م��وؤ���رًا 

ت�شّلمت القوات البحرية الإماراتية فرقيطة اأرَيله يف العام 2017

زورق  San Giogio انتاج Fincantieri  اإن�شّم للبحرية القطرية حتت ا�شم اآخر
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�ستبني �سركة »Ares«  الرتكية 17 زورقاً طراز Hercules حلر�س ال�سواحل يف قطر

اأي�ضًا لبدء بناء زوارق OPV يف العام احلايل. 
 ،OPVواإثــر مراحل ت�ضميم الفرقيطات والـ
�ضرتكز ال�رشكة اهتمامها على �ضفينة برمائية 
واحـــــدة. وكــــان قــد ُكــ�ــضــف يف وقـــت �ــضــابــق، 
اأن  عن   ،2016 اآب/اأغ�ضط�س  يف  وبالتحديد 
 قــطــر تــريــد اأيــ�ــضــًا 4 زوارق دوريــــة �رشيعة
�ضفقة  وفـــق   ،USMI �ــرشكــة  مــن   )Mk-V(

حمتملة ت�ضل قيمتها اإىل 104 ماليني يورو.
اأّمـــــا »نـــاقـــالت داِمـــــن �ــضــيــبــاردز قــطــر« 
)NDSQ(، وهــي مــ�ــرشوع م�ضرتك اأُقــيــم يف 
العام 2010 بني Damen و»ناقالت« القطرية، 
فاإنها م�ضاركة يف م�رشوع يتعلق بـ 6 زوارق 
دورية جديدة. و�ضبق اأن ُوّقعت ر�ضالة نوايا 
من البحرية القطرية بخ�ضو�س قطعة بحرية 
لــدعــم اأعــمــال الــغــو�ــس، ويبلغ طولها 52 م، 
و6 زوارق دوريــة )50 م(. تبلغ قيمة العقد 
753 مليون يورو )868 مليون دوالر(، وكان 
من املــقــّرر اأن ُت�ضلَّم الــوحــدة االأُوىل يف العام 
2014، لكن امل�رشوع عانى تاأخريات، ومل يجِر 
حتديد موعد نهائي ب�ضورة علنية. وبح�ضب 
بيان ر�ضمي من ال�رشكة، فــاإن يف »جعبتها« 
»�ضل�ضلة طويلة من قطع الــدوريــة واالأمــن«، 
واإنها متخ�ض�ضة بـ»بناء قطع بحرية ودورية 
يراوح طولها من 7 م اإىل اأكرث من 20 م، وتبداأ 
معرِت�ضة وقطع  بحرية  قطع  مــن  اأنــواعــهــا 
دوريــة »�ضتان باترولز« ) Stan Patrols( اإىل 
�ضفن دعم برمائية وقطع بحرية م�ضاِعدة«. 
 NDSQ 40 وبحلول الــعــام 2015، كــان لــدى
قطعة م�ضلَّمة اأو قيد االإن�ضاء، وكلها مرتكزة 

.Damen على ت�ضميمات

يف العام 2014، ُمنح حو�س بناء ال�ضفن 
الــرتكــي »اأريــ�ــس« )Ares( عــقــدًا بقيمة 201 
لــقــاء  ــيــون دوالر(  يــــورو )231 مــل ــيــون  مــل
حر�س  حلــ�ــضــاب  م�ضلحة  ــــة  دوري زورق   17
الــ�ــضــواحــل الــقــطــري: 2 �ــرشيــعــان مــن طــراز 
»هريكيوليز Hercules 150( »150( )48 م(، 
و245 طنًا، وذوا  مدافع من طــراز »حُمافظ« 
 ،)ASELSAN »من اإنتاج »اأ�ضل�ضان Muhafiz
دان بثالث وحــدات دفع MT4 �ضل�ضلة  ومـــزوَّ
 711(  Hercules 110 زوارق  و10   ،4000
طــنــًا(، و 5 زوارق Hercules 75 )58 طنًا(. 
ال�رشكة  �ضّلمت  اأيلول/�ضبتمرب2017،  ويف 
حر�س ال�ضواحل القطري الــزورق العا�رش. 
ويف اآذار/مــار�ــس 2018، طلب احلر�س نف�ُضه 
ُخــــرى، مــع تقدمي  3 زوارق Hercules 150 اأ
قوى االأمن الداخلي القطرية يف الوقت نف�ضه 
مــن طــراز  6 زوارق معرِت�ضة �رشيعة  طلب 
»هــاربــون« )Harpoon( )24 م(. ويف حديث 
 Ares اأّكد م�ضوؤول ممّثل لـ ،Naval Forces مع
اأن ال�رشكة بــدات فعاًل ببناء زوارق الطلبية 

االإ�ضافية الـ9.
البحرين

لي�س لــدى البحرين حاليًا برامج كربى 
الــ�ــرشاء  بــنــاء ال�ضفن، وكــانــت عملية  معنية 
ـــدة والـــوحـــيـــدة، تــلــك الــتــي جــــرت يف  اجلـــدي
اأيلول/�ضبتمرب 2017، حني طلبت البحرين 
زورقـــي دوريـــة )35 م( مــن �رشكة »�ضويفت 
بتكلفة  االأمــريكــيــة،   )Swiftships( �ضيب�س« 
زان  بـ60 مليون دوالر. وهما �ضُيجهَّ ُقـــّدرت 

مبدفع »اأم ك MK38 Mod 3( )25( »38 ملم( 
وجهاز اأ�ضعة حتت احلمراء »�ضي فلري 380« 
فحواها  �ضائعات  وثمة   .)Sea FLIR 380(
اأن من املحتمل اأن حت�ضل البحرين يف العام 
التايل على الفرقاطة االأمريكية »روبرت جي. 
براديل« )Robert G. Bradley(، فئة »اأوليفر 
هازارد بريي« )Oliver Hazard Perry( التي 
اأُخرجت من اخلدمة يف البحرية االأمريكية يف 
العام 2014، وذلك لقاء قرابة 70 مليون يورو 
)79.6 مليون دوالر(. هذا ولدى البحرين يف 
الوقت احلا�رش )ومنذ العام 2014( فرقاطة 
اأمــريكــيــة واحــــدة تــدعــى »�ــضــبــحــة« )»جـــاك 
وكانت  �ضابقًا،   )Jack Williams( ولــيــامــز« 
قــد اأُخــرجــت مــن اخلــدمــة يف الــعــام 1996. ويف 
هذه  ال�ضفينة  اأن  اأُعــلــن  متوز/يوليو2018، 
 62 قيمته  تبلغ  اأمريكيًا  تقنيًا  دعمًا  �ضتتلقى 

مليون يورو )70.5 مليون دوالر(.
الكويت وُعمان

يف العام 2015، اأبــدت الكويت، املح�ضورة 
بني العراق واململكة العربية ال�ضعودية، رغبة 
يف �ــرشاء 6 فرقاطات فئة Gowind، لكن مل ترد 
يف هذا ال�ضدد اأي تفا�ضيل اإ�ضافية. ويف العام 
اإمكانية  على  املتحدة  الــواليــات  وافقت   ،2018
ــــة �ــرشيــعــة تــتــوىل بــنــاءهــا  بــيــع 15 زورق دوري
»كفيت�ضاك« )Kvichak( لل�ضناعات البحرية يف 
الواليات املتحدة. وكان اأكرب برنامج لبناء �ضفن 
مــن اأجــل الكويت عــقــدًا ُمنح ل�رشكة »اأبـــو ظبي 
لبناء ال�ضفن« االإماراتية يف العام 2015، ووافقت 
ال�رشكةمبوجبه على ت�ضليم 8 زوارق اإنزال - 5 
بــطــول 16 م، و2 بــطــول 64 م، و1 بــطــول 42 م، 

وهذه كلها �ُضّلمت بني العامني 2015 و2018.
ــا ُعــمــان، فــاإن اآخــر اأكــرب عملية �رشاء  اأّم
قامت بها كانت يف العام 2016، عندما اأدخلت 
املــنــامــة اإىل اخلـــدمـــة قــطــعــتــي دعـــم عاليتي 
ال�رشعة مــن �رشكة »اأو�ــضــتــال« )Austal(؛ 
ويف العام نف�ضه، اأمتت ُعمان حيازة 4 زوارق 
OPV مــن فئة »االأفـــق« )1100 طــن؛ 75 م(، 
كانت قد طلبتها م�ضقط من »اأ�ــس ت مارين« 
عقد  اأ�ــضــخــم  مبـــوجـــب   -  )ST Marine(
ت�ضدير يف تاريخ ال�رشكة. هذه ال�ضفن الـ4، 
 ،)Fearless( »القائمة على ت�ضميم »فريل�س
 OPV ُق�ضد ب�رشائها اأن حتــّل حمــّل 4 قطع
ــد اأُدخـــلـــت اخلــدمــة يف  فــئــة »�ــضــيــب« كــانــت ق
وبحلول  املن�رشم.  القرن  ثمانينات  اأوائــل 
العام 2014، اأدخلت ُعمان فرقيطة ثالثة من 
 فئة »خريف« )2660 طنًا؛ 99 م( ومن �ضنع 

   .)BAE Systems( »بي اأ اإي �ضي�ضتمز«
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ب��ع��د ذل���ك ت����واىل ظ��ه��ور ط��ائ��رات 
اجل��ي��ل اخل��ام�����س  احل��دي��ث��ة التي 
وبتقنيات  الأدوار،  بتعدد  متيزت 
واإط�����اق  ال��ف��ع��ال��ة   AESA رادارات  ذات 
ال�سواريخ جو - جو  وجو اأر���س م�ستخدمة 
ف�سائية،  واإلكرتونيات  حديثة  �ساح  اأنظمة 
ومتّيزت بب�سمة معدومة اأو خفيفة جدًا وكانت 
م�سنوعة من م��ادة الكومبوزيت التي ميزتها 
بخفة ال��وزن ولكنها غالية الثمن وتعجز عنها 

معظم امليزانيات الع�سكرية.
وكانت اأ�سلحة جو دول ال�رشق الأو�سط 
العربية وطائراتها  من جيل ال�سبعينات قدمية 
حتديثها،  ميكن  ل  كونها  اإ�ستبدالها  وينبغي 
لذا اأ�سبح متوجبًا تطوير طائراتها امل�سرتاة 
الثمانينات والت�سعينات ورفع م�ستواها  بعد 
اإىل ما يعادل طائرات اجليل اخلام�س احلديثة 
وجعلها ت���وؤدي ع��دة وظ��ائ��ف يف وق��ت واح��د، 

وهكذا رّك��زت دول ال�رشق الأو�سط ول �سيما 
ال��دول اخلليجية الغنية على اقتناء املقاتات 
واملقاتلة  اللوج�ستية  وال��ط��واف��ات  احل��دي��ث��ة 
كونها ذات دوٍر فعاٍل يف املعارك اجلوية وكذلك 
ال��ري��ة ���س��د  ال��دب��اب��ات وال��ع��رب��ات امل�سفحة 
وامل���داف���ع ول��ه��ا ق����درة ع��ل��ى ن��ق��ل اجل���ن���ود اإىل 
م��ا وراء خ��ط��وط الأع����داء. فيما يلي ن��ب��ذة عن 

املقاتات اجلوية لدى بع�س الدول العربية:
القوات اجلوية الأردنية:

13.500 جندّي وط��ائ��رات القتال  عديدها 
لديها ث��اث��ة اأ����رشاب اإع��رتا���س/دف��اع جوي 
ل��دى قاعدة الأزرق ال�رشب وي�سم 30 طائرة 
م��راج MLU  F -16A، وال�����رشب 2 ويتاألف 
م��ن 15 ط��ائ��رة ABMLU F-16، و 6 طائرات 
ط��ائ��رة   17 ي�����س��م   )6( وال�������رشب   ،F-16B

.F-16AB

اأم��ا جناح النقل اجل��وي )قاعدة امللك عبد 
اهلل( ففيه ال�����رشب - 3 وي�سم طائرتي كا�سا 
CN- وطائرتي ،CN -235 وطائرتي ،C-212
205 و 4 طائرات هركوليز C-130H، و�رشبا 
طوافات للنقل والإرتباط يتاألفان من 16 �سوبر 
 EC - و���رشب من 19 طوافة ،AS-332 بوما
635، ولواء طران عمليات خا�سة ي�سم 16+8 
 MD - ه��وك، و 8 ط��واف��ات UH - 60L طوافة
530. والطران امللكي وقوامه طائرتان لينجر 
 S 604 وط��ائ��رة تراي�ستار 605،  و 6 ط��واف��ات

.SA-316C 70 - باك هوك  وطوافةA
طوافات القتال: �رشبان قتاليان ي�سمان 
30 كوبرا AH - 15W1 )ال�رشبان 10 و 12 يف 

قاعدة امللك عبد اهلل(.
التدريب اجلوية  التدريب: كلية  طائرات 
يف ق��اع��دة امل��ل��ك ح�سني ت�ستخدم 3 اأ����رشاب: 
 ،C-101 ال�رشب 11 ي�سم 13 طائرة فيوجت
وال�رشب 4 ويتاألف من 16 طائرة �سلينغ�سباي 
T-67 ف��اي��ر ف���اي وال�������رشب ال��ث��ال��ث ي�سم 

.TB-20 سوكاتا�
اأم��ا ال��ط��ائ��رات امل�سرة فعبارة ع��ن نظام 

.S-100 كامكوبرت
  CN-215 ويجري حتويل طائرتي النقل
القوات  مهمات  لدعم  م�سّلحتني  طائرتني  اإىل 

اخلا�سة.
القواعد اجلوية: امللك عبد اهلل )عمان(، 
)ج���ن���اح ال��ن��ق��ل ال��ع�����س��ك��ري( وامل���ل���ك ح�سني 
)املفرق( وكلية التدريب اجلوي الأمر ح�سن 
في�سل  وامل���ل���ك  والأزرق،  وال��ع��ق��ب��ة،   )H5(

)اجلفر(.

املقاتالت  اجلوية لدى دول الشرق األوسط

مقاتلة F-16A تابعة للقوات اجلوية الأردنية

�سناعة الطائرات املقاتلة احلربية مّرت بخم�سة اأجيال متتالية بداأت بطائرات 
احلرب العاملية الثانية التي مل يكن لديها �سوى الر�سا�سات، والتي كانت �سرعتها 
حمدودة وخدماتها قليلة. ثم تلتها طائرات اجليل الثاين التي اأ�سبحت ذات قوة 
دفع اأكرب وذات اأنظمة اأكرث تطورًا وفاقت �سرعتها �سرعة ال�سوت. بينما اجليل 
الثالث اأ�سبح ذو قوة دفع دينامية هوائية وكذلك �سرعته تفوق �سرعة ال�سوت. اأما 
اجليل الرابع فقد زود باأنظمة اإلكرتونية واأ�سلحة متطورة واأكرث فعالية ولكنها كان 
دورها حمدودًا على اأن ال�سائقة التي ح�سلت عام 1990  جعلت اأكرث الدول تخف�ض 
اإنفاقها الع�سكري وعملت على حت�سني ت�ساميم مقاتالت اجليل الرابع لتعرف اآنئٍذ 
مبقاتالت اجليل الرابع والن�سف، وبقي الأمر على حاله حتى قامت �سركة »بوينغ 
Boeing« بالإ�سرتاك مع �سركة »لوكهيد مارتن Lockheed Martin« باإنتاج املقاتلة 

)Raptor F -22( يف نهاية العام 2005.
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القوات اجلوية الماراتية:
عديد �ساح جو المارات العربية املتحدة 
4500 ج��ن��دّي، ول��ه قيادتان جويتان وقيادة 
)اأب��و  الغربية  ف��ال��ق��ي��ادة اجل��وي��ة  م�سرتكة، 
ظبي( ه��ي جناح مقاتات يف ق��اع��دة الظفرة 
ي�سم ثاثة اأ�رشاب قتال /هجوم اأر�سي هي 
م��ن طائرات  86(وموجوداتها  و   76 و   71(
م��راج 2000 - 9، و3 اأ����رشاب قتال )الأول 
والثاين والثالث( �ساهني وقوامها طائرات 

F16E/F ديزرت فالكون.
اأم��ا القيادة اجلوية الو�سطى يف 
دب��ي فلديها ���رشب هجوم خفيف/

تدريب ي�سم طائرات هوك - 102. اأما 
جناح النقل يف قاعدة الباطن فقوامه طائرات 
 ،CN-235 واآخ��ر ي�سغل طائرات C -130H
وثالث لديه 6 ط��ائ��رات C-17. اأم��ا طائرات 
  Boeing 747 ط���راز  فهي  ال�سخ�سيات  نقل 

وكينغ اإير - 350.
اأم���ا ���رشب العمليات اخل��ا���س��ة )ق��اع��دة 
 CH ال��ن��خ��ي��ل( ف��ي�����س��ّم  ط���واف���ات ���س��ي��ن��وك

.AW139 208 وB 47-،�سي�سناG
جمموع الطائرات )الفئات الرئي�سية ( 
للقتال 58 طائرة مراج 2000-9  و 20 ديزرت 
8 - ط��ائ��رات  F-16 E/F وللنقل  ف��ال��ك��ون 
وللتدريب 15 ه��وك MK-102، و 30 طائرة 
ه��وك MK63 و 82 ط��واف��ة AH-64D و 42 

.SAR و 6 طوافات بوما AW - 319 طوافة
وق��ي��د ال��ط��ل��ب ط��ائ��رت��ا دوري�����ة م��ت��ع��ددة 
املهام من ط��راز بياجو F-160 اأفانتي. كما 
 CH -47F يجري ت�سليم 6 طوافات �سينوك

بالإ�سافة اإىل 10 طوافات اأخ��رى 
ك��خ��ي��ار ث������اٍن، وق���ي���د ال��ط��ل��ب ن��ظ��ام 
 GH بريدايرت امل�سر و 17 رادار مراقبة جوية
200 ) من �رشكة طالي�س( واأثنان من �سواتل 

امل�سح الع�سكري من نوع هيليو�س.
اأه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة: ال��ق��ي��ادة اجلوية 
الغربية، وباطن، والظفرة والعني، والقيادة 

اجلوية الو�سطى.

القوات اجلوية البحرينية:
عديدها 1300 جندّي ولديه من طائرات 
القتال 3 اأ����رشاب، �رشبان يتاألف كل منهما 
4 ط���ائ���رات  F - 16C، و  8 ط����ائ����رات   - 7

ق����وام����ه  ث����ال����ث  و���������رشب   ،F-16D
و�����رشب   F-5E/F ط����ائ����رة   12

12 ط��واف��ة  ط��واف��ات للنقل ي�سم 
ط�����واف�����ات   3 و   ،AB-212

وط����واف����ت����ني   ،BO-105
ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات ط���راز 

ط���واف���ات   9 و   ،S-70A
 ،UB - 60M ب��ل��وك ه��وك

ال�سخ�سيات  ل��ن��ق��ل   5-92 ط����راز  وط���واف���ة 
و����رشب ط��واف��ات ه��ج��وم ق��وام��ه 14 ط��واف��ة 
AB-1E ك��وب��را ول��دي��ه اأي�����س��ًا ط��ائ��رة اأف��رو 
T185، و 3 ط���ائ���رات ط���راز غ��ال��ف ���س��رتمي، 
وط��ائ��رة ط���راز ب��ي��ون��غ 727 للنقل، وج��ن��اح 
ط��ائ��رات للتدريب ي�سم 6 ه��وك MK 129، و 
3 طائرات �سلينغ �سباي فاير فاي للتدريب 

الأول.
وقيد ال��در���س ���رشاء 19 طائرة اإ�سافية 

طراز  F-16  يجري التفاو�س ب�ساأنها.
ال�سيخ  اجلوية:�سمان،  القواعد  اأه��م 

مو�سى، واملحرق.

القوات اجلوية ال�سعودية:
ع���دي���د ����س���اح ج����و امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
العام  وتنظيمه  ج��ن��دّي   20.000 ال�سعودية 
وح���دات عمانية م��وزع��ة على 9 اأجنحة يف 7 
قواعد جوية، فالطائرات الهجومية ت�سّم 3 
اأ���رشاب �ساربة قوامها 88 طائرة تورنيدو 
IDS. ب��ي��ن��م��ا ال���ط���ائ���رات امل��ق��ات��ل��ة ال��ق��اذف��ة 
فتتاألف 3 اأ���رشاب مقاتات  قادمة تتاألف من 
68 طائرة F - 15S. اأما الطائرات املعرت�سة 
 F- 15S ف�ستة اأ�����رشاب ق��وام��ه��ا 68 مقاتلة
و�رشبان من 24 طائرة تايفون. اأما طائرات 
النقل فعبارة عن 3 اأ����رشاب ت�سم 20 طائرة 
 CN و 5 ط��ائ��رات C-130 E/H هركولي�س
235 -، و 53 ط��ائ��رة C-212، و 200 طائرة 
ج��رتاجن��ر   وط���ائ���رت���ي   ،320-707 ب��وي��ن��غ 

وطائرتي فالكون - 20.
اأما الطوافات ف�رشبان ي�سمان 28 
ج��رتاجن��ر، AB-206، و 42 

لدى القوات اجلوية الماراتية 
F-16E/F Block 60 مقاتالت

املقاتلة F-16 Block 70 لدى �سالح اجلو البحريني

املقاتلة F -15S اأبرز 
ما لدى القوات اجلوية 

ال�سعودية
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القوات اجلوية ال�سورية 
MiG متتلك مقاتالت ميغ

مقاتلة �سوخوي لدى �سالح اجلو العراقي

األ��وي��ت  ط���واف���ات   6 و   ،AB-205 ط���واف���ة 
- 3، و 18 ط��واف��ة KV-107 و 92 ط��واف��ة 
)للبحث   AB-412 ط��واف��ة  و61   ،AB-212
والإن�����ق�����اذ( و 16 ط���واف���ة ط���ب���ي���ة/اإخ���اء 
 S-70 ب����اك ه�����وك، و 11 ط���واف���ة ك��وغ��ار

 و MK2 للقيادة والبحث والإنقاذ.
ولديها من ط��ائ��رات التدريب 15 طائرة 
21 ط��ائ��رة  و   F-15D 51 ط��ائ��رة  و   F-5B
T-41A، و 50 ط��ائ��رة PC - 9، و 82 طائرة 
ه��وك، وطائرتا جت �سرتمي 31، و 12 طائرة 
�سي�سنا 172 و 29 طائرة �سوبر ما�ساك ولدى 

اأكادميية امللك في�سل 28 هوك. 
ول��دى ال��ط��ران ال�سعودي م��ن طائرات 
 ،E- 3A الإن����ذار املبكر 5 ط��ائ��رات اأواك�����س
وط��ائ��رت��ان م��ن ط���راز R - 3A لاإ�ستخبار 
الإل��ك��رتون��ي��ة )ELINT(ول���دي���ه م��ن طائرات 
،A330MRTT ط����ائ����رات   6  ال�����س��ه��اري��ج 

.KC - 130 و
اأه���م ال��ق��واع��د: اب��ه��ار، امل��ل��ك عبد العزيز 
)ال��ظ��ه��ران(، وج����دة، وامل��ل��ك خ��ال��د خمي�س 
القيادة(  )مقر  والريا�س  واملدينة،  م�سيط، 
طران  وكلية  )الطائف(  فهد  وامللك  تبوك، 

امللك في�سل )الريا�س(.
وقيد الطلب 72 طائرة يوروفايرت تايفون 
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ال�����س��ام، ك��م��ا مّت ط��ل��ب 84 
ط��ائ��رة F -15SA ث��م ت�سليمها ال��ع��ام 2017، 
و�ستطور 68 ط��ائ��رة F-15  عاملة يف �ساح 
اجلو امللكي اإىل �سيغة SA  لت�سليمها تدريجيًا 

حتى هذا العام.
ومنحت BAE Systems عقدًا قيمته 1.6 
مليار جنيه ب�ساأن رزم��ة تدريب كاملة ت�سمل 
53 طائرة بياتو�س )PC-21( مّت ت�سليمها و 
22+22 طائرة هوك AIT )يجري 
ت�سليمها( و 25 طائرة تدريب 
اختيارها،  يتم  اأ�سا�سي 
واأج����ه����زة حم��اك��اة 
اأر����س���ي���ة. وق��ي��د 

 C - ال��ط��ل��ب ط��ائ��رت��ا ���س��ه��ري��ج ط����راز
130J، ومن املقرر اأن يت�سمن الرنامج 

C130J/ 25 ط��ائ��رة اإىل  م��ا ي�سل جمموعه 
KC130J. وجتري ت�سليم 6 طائرات ايربا�س 
الطلب  وقيد   للنقل/�سهريج،   MRTT330
4 ط��ائ��رات كينغ اي��ر 350ER م��ع خ��ي��ار ث��اٍن 

يت�سمن 4 طائرات اأخرى.
 AW139 وق��ي��د ال��ط��ل��ب اأي�����س��ًا ط��واف��ات
ل����اإخ����اء ال��ط��ب��ي )ال����ع����دد غ���ر م���ع���روف( 

والت�سليم جاٍر.
ط��ران احلر�س الوطني قيد التاأ�سي�س، 
وت�سمل ال�سفقة م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة 30 
 Apache Longbow طوافة اأبات�سي لونغ بو
منها 12 ط��واف��ة AH - 64D. كما ت�سمل 72 
طوافة باك هوك UH -60 و 36 طوافة قتالية 
خفيفة ط��راز AH -64. و 12 ط��واف��ة خفيفة 
مليارات   10 والتكلفة   MB-530Fل��ل��ت��دري��ب

دولر كندي.
القوات اجلوية ال�سورية:

ع��دي��د ���س��اح اجل���و ال�����س��وري 20.000 
ج��ن��دي ول��دي��ه ���رشب��ا ط��ائ��رات ق��ت��ال �ساربة 
ي�سمان 21 �سو - 24، و 18 �رشب مقاتات: 
9 اأ���رشاب منها ت�سم ح��وايل 150 طائرة ميغ 
F21، و 5 اأ�رشاب ت�سم 70 ميغ 23 ، و�رشبان 
ي�سمان 40 ميغ - 29، و�رشبان ي�سمان 30 
ميغ 25، ولديه اأي�سًا 8 اأ�رشاب قتال/هجوم 
 ،BN23 - اأر�سي، و 5 اأ�رشاب ت�سمن 40 ميغ

و 3 اأ�رشاب ت�سمن 40 �سو - 22/20.
ول�����دي�����ه ��������رشب ا�����س����ت����ط����اع ق����وام����ه 

6 ط���������ائ���������رات م�����ي�����غ - 
R25، اأم�����ا ط����ائ����رات ال��ن��ق��ل ف��ق��وام��ه��ا 
 ���رشب��ان م��وؤل��ف��ان 4 اإىل - 76، و 6 ط��ائ��رات 
 اإن - 26، و 6 طائرات اإن - 12، و 2 - اإن - 24 
و 8 طائرات اإل - 14، و 4 تو - 134، ولديه من 
طائرات التدريب 20 طائرة ميغ - U21، و 80 
 ،L-29 طائرة ال - 39 الباترو�س، و 60 دلفن
و 30 طائرة MBB - 223 فامينغو، و30 ميغ 

- 17، و 6 باك �ساهباز.
ولديهم من الطوافات 3 اأ�رشاب هجومية 
ت�سم 16 مي - 25، و 55 غاريل/هون، و 100 

مي - 8.
اأما طوافات النقل فت�سم حوايل 100 مي 
- 17 وم��ي - 8، و 10 ط��واف��ات مي - 2،و 50 
طوافة مي - 25، ونحو 16 طوافة مي - 14 
هيرثو  و 5 طوافات كا - 25 هورمون ملكافحة 

الغوا�سات و�رشب ال�سفن.
مالحظة: اأكد ر�سميًا عقد خا�س للتزود 
ب� 36 طائرة ياك- 130 للتدريب املتقدم، و12 
ط��ائ��رة م��ي��غ - 2M/M29 ومل ي��ذك��ر حتى 

عمليات الت�سليم.
اأب���و ال�سهر،  اأه��م القواعد اجل��وي��ة: 
وح���ل���ب، وال��ن��ا���رشي��ة، وب�����اي، ودم�����س��ق، 
ودم�����ر، وح���م���اه، وخ���اخل���ال���ة، وم�����س��ري��ة، 
وب��امل��را، و�سهلة، وال��ر���س��اف��ة، و�سهل�س ، 

و�سحراء �سيقات.
الطريان العراقي:

عديد �ساح اجل��و العراقي 6000 جندّي 
ومقره الرئي�س يف قبارة، جناح الهجوم 109 
)الر�سيد AB بغداد( ، ولديه 20-15 
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طائرة SU-25. وجناح الهجوم 115 )البلد( 
  L-195B29 و L-195AS ي�سّم 10 طائرات

.17T-16C/D )و 9 مقاتات )البلد
اأم��ا جناح الإ�ستطاع في�سم 3 اأ���رشاب 
اإ�ستطاع خفيفة هي ال�رشب الثالث )كركوك 
جمهز ب� 8 طائرات �ساما CH2000، وال�رشب 
70 )ال��ب�����رشة( وي�����س��م 6 ط���ائ���رات �سيكر 
 ،CH - 2000 5 و 8 طائرات �سامايP7L-360
وال�رشب 87 )املثنى وقوامه 6 طائرات كينغ 

.350ER اير
اأم����ا ل��ل��ت��دري��ب ف��ال�����رشب 52 )ك���رك���وك( 
ي�سم 20 طائرة ل�ستا 95 و 12 طائرة كرفان 
)ملكافحة   AC- 208B �سي�سنا   CARAVAN
.T-6A املتمردين اأي�سًا(، و 13 طائرة تيك�سان

 ،C-130E و�رشب النقل ي�سم 3 طائرات
 ،C-130J و 6 طائرات اآن - 12 و6 طائرات

و�رشب طوافات ي�سم طوافات مي - 17.
واأو���س��ى ال��ع��راق على 36 طائرة مقاتلة 
ط��راز F-16  بلوك 52 )مل ت�سلم ب��ع��د(، ومّت 
ت�سليم ع��دد قليل م��ن ال��ط��ائ��رات الهجومية 
���س��و - 25 م��ن رو���س��ي��ا واي�����ران ع���ام 2014، 
وق��ي��د ال��ط��ل��ب 24 ط���ائ���رة ه��ج��وم/ت��دري��ب 
يف  ت�سليمها  ج���رى   T - 5010 KAI ط����راز 
2015-2016. وق��ي��د الطلب ع��دد غ��ر حمدد 

 PAC Super من طائرات التدريب الأ�سا�سي
.MUSHSHAK

القوات اجلوية العمانية:
ع��دي��د ���س��اح اجل���و ال��ع��اين 5000 جندي 
القتال �رشبا مقاتات/ ولديه من طائرات 

ه��ج��وم اأر����س���ي ال�����رشب ال��ث��ام��ن يف مت��رات 
وم�سلح ب� 10 طائرات F -16C بلوك + 50،و 

.F-16D 2 طائرات
و�������رشب م���ق���ات���ات/ه���ج���وم اأر����س���ي 
وا�ستطاع )ال�ساد�س مطار م�سرة( ي�سم 

12 طائرة هوك 200 و 4 هوك 100.
و������رشب مل��ك��اف��ح��ة م��ت��م��ردي ال��ت��دري��ب 
)ال�����رشب الأول يف م�سرة( ويتاألف من 12 
MFI-( و 7 �سهباز ،PC-9 طائرة بياتون�س

17 �سفاري( و 5 طائرات �سوبر م�س�ساك.
ول��دى النقل 4 اأ����رشاب، ال�رشب الرابع 
بري�ستيج   A320 اي��رب��ا���س  ط��ائ��رت��ي  ي�سم 
ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات، و����رشب���ان )ال���ث���اين يف 
���س��ي��ب واخل���ام�������س يف ���س��ال��ة( وي��ح��ت��وي��ان 
8 �سكاي ف��ان )جهزت  3 منها ملهام الدورية 
البحرية( و�رشب )رقم 16ال�سيب( يتاألف من 

3 طائرات C-130H  )حتال اإىل القواعد(.
)ال���ط���ران   SP747 ب��وي��ن��غ  وط����ائ����رة 

ال�������س���ل���ط���اين( وط����ائ����رت����ي غ���ال���ف ���س��رتمي 
 ،C-130J1 و  ال�����س��ل��ط��اين(،  )ال���ط���ران   4 

.C-BOJ و
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف�������رشب���ان )ال�������رشب 
ال��ث��ال��ث ���س��ال��ه وال���راب���ع ال�����س��ي��ب( ي�سمان 
20 ط��واف��ة  NH90، و 3 ط��واف��ات AB206، و 
 AB -212 و 3 طوافات ،A/B3214 10 بيل
ب��وم��ا )ال��ط��ران ال�سلطاين(، و 5 ط��واف��ات 
���س��وب��رب��وم��ا )ال���ط���ران ال�����س��ل��ط��اين( و 12 

طوافة �سوبرليك�س  360.
ه����ذا ومّت ط��ل��ب دف���ع���ة م���ن 12 ط��ائ��رة 
F-16 بلوك 50. وتطلب ال�سلطنة 12 طائرة 
ي��وروف��اي��رت ت��اي��ف��ون، و 8 ه���وك AJF وب���داأ 
20 طوافة  ت�سليم  مّت  كما   ،2017 يف  الت�سليم 
ال��ط��واف��ات  لتحل حم��ل معظم   NH90 TTH
العاملة يف جمال النقل والإرت��ب��اط، با�ستثناء 
ط���واف���ات ال���ط���ران ال�����س��ل��ط��اين، وط��واف��ات 
ال�سلطنة  وط��ل��ب��ت   ،300 لينك�س  ال�����س��وب��ر 
8 ط��ائ��رات C-29S مب��ا فيها 5 ط��ائ��رات نقل 
تكتيكي و 3 طائرات دورية بحرية، والت�سليم 
ج�����اٍر، وق��ي��د ال��ط��ل��ب ن��ظ��ام ل��ل��دف��اع اجل���وي 

نا�سما�س.
اأه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة: م�����س��رة، 
وخ�ساب،  وال�سيب  وث��م��ري��ات،  و���س��ال��ة، 

وجزيرة الغوت ومثنى.
القوات اجلوية القطرية:

عديد �ساح اجلو القطري 2500 جندي، 
ولديه من ط��ائ��رات القتال 9 ط��ائ��رات مراج 
 DDA5- 2000 و 3 طائرات  EDA5 - 2000
من مقعدين للتدريب والقتال، كما لديه �رشب 

 C-130 طائرة نقل
تابعة للقوات اجلوية العمانية

C-17 Globe master لدى قطر 4 طائرات نقل ا�سرتاتيجي طراز



الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 502021

قتال/هجوم اأر�سي قوامه 11 مقاتلة مع 6 
طائرات األفاجت  للتدريب.

4(طائرات للنقل   +( 4 اأم��ا للنقل فلديه 
 ،C-17 الع�سكري الثقيل طراز غلوب ما�سرت
و�����رشب ل��ن��ق��ل ال�����س��خ�����س��ي��ات ي�����س��ّم ط��ائ��رة 
 C - 1-340 وط��ائ��رة 1 - 320، و 4 ط��ائ��رات

.- 130J
اأم�����ا ال���ط���واف���ات ف���ال�������رشب ال�����س��اد���س 
)الدوحة( ي�سم 12 طوافة كوماندو )8 منها 
 AM-39 جم��ه��زة ب�����س��واري��خ اأك��زو���س��ي��ت
)امل�سادة لل�سفن، و 4 منها طوافات للنقل(، 
و 10 ط���واف���ات غ��ازي��ل SA342L )جم��ه��زة 
ب�سواريخ هوت(، وطوافة طراز S-92 لنقل 

.AW139 ال�سخ�سيات، و 21 طوافة
 ،PC-21 وقيد الطلب 24 طائرة تدريب
و 24 طوافة AH-64E اأبات�سي، و 22 طوافة 
NH90، و 3 ط��ائ��رات اإن���ذار مبكر و�سيطرة 
بوينغ 737، وطائرتي �سهريج ايربا�س 330. 

وقيد الطلب �رشاء طائرات C-17 اإ�سافية.
اأه����م ال��ق��واع��د اجل���وي���ة: ال���دوح���ة 

والغارية.
القوات اجلوية الكويتية:

عديد �ساح اجل��و الكويتي 2500 جندي 
ولديه من طائرات القتال 32 طائرة هورنيت 
F/A-18C و 8 ط��ائ��رات F/A-18D و 10 

طائرات هوك 64 )للتدريب اأي�سًا(.
اأم����ا للنقل ف��ه��ن��اك ط��ائ��رت��ا C-17، و 3 
ط��ائ��رات CK-103ن���ق���ل/خ���زان، وطائرتا 
ط���راز  ط���ائ���رة   30 و   ،L-100 ه��رك��ول��ي��ز 
وهناك  ال�سخ�سيات،  لنقل   319 اإي��رب��ا���س 

للتدريب 8 طائرات توكانو.
ول��دي��ه م��ن ال��ط��واف��ات 3 ط��واف��ات �سوبر 
 ،AS330 و 5 ط��واف��ات ب��وم��ا ،AS332 ب��وم��ا
 و31 ط��واف��ة غ����ازي����ل،SA-342K ل��ل��دوري��ة، 
و 7 طوافات لنقل ال�سخ�سيات، و 16 طوافة 

.AH-64D قتالية طراز اأبات�سي لونغ بو
واتفقت دول اخلليج )البحرين والكويت 
ال�سعودية  العربية  واململكة  وقطر  وع��م��ان 
والم��ارات( على اإقامة نظام ُم�سرتك لر�سد 
الطائرات وحتديد هويتها اأطلق عليه)حزام 

التعاون(.

واأو�ست الكويت على 5 طائرات للنقل 
 KC - الع�سكرية م��ت��ع��ّددة امل��ه��م��ات ط���راز
طائرة  اأي�سًا  وتلقت  �ستت�سلمها،  130Jحيث 
للنقل الع�سكري الثقيل طراز C-17، وهناك 
مفاو�سات للح�سول على طائرة ثانية، كما 
اأو���س��ت على 24 ط��واف��ة ك��اراك��ال H725 مع 

خيار 6 طائرات اإ�سافية.
اأم��ا احل��ر���س الوطني ف��� 3 كتائب حر�س 
ه���ي ك��ت��ي��ب��ة ع���رب���ات ق��ت��ال م���درع���ة، وكتيبة 
���رشط��ة ع�سكرية..  ق���وات خ��ا���س��ة، وكتيبة 
 ،SA - 342K اأم��ا املعدات فت�سّم 3 طوافات
و70 ن��اق��ل��ة ج��ن��د ب���ان���دور 6x6 م���وّزع���ة على 
ه��اون  مدفع  حاملة  اجلهد  لنقل  اإ�ستقاقات 
ع� 81 ملم، والإ�سعاف، والقيادة، والإع��ادة، 
واأخرًا عربات جمّهزة مبدافع عيار 90 ملم( 
و 22 ع��رب��ة ���س��ورلن��د 5600 ليقل اجل��ن��ود، 

و�سواريخ تاو املوجهة امل�سادة للدبابات.
اأح��م��د اجلابر،  اأه��م القواعد اجلوية: 

علي �سامل، متريت، وم�سقط �سيب.
القوات اجلوية اللبنانية:

ال��ع��دي��د 2000 ج��ن��دي ول���دي���ه 4 ق��واع��د 
ب��ح��ري��ة، اأم����ا ط���ائ���رات ال��ق��ت��ال ف��ق��وام��ه��ا 4 
 F70 ط��ائ��رات م��ق��ات��ل��ة/ق��اذف��ة ه��وك��ر ه��ن��رت
م�سلحة   AC - 208 B3 ك���رف���ان  وط���ائ���رة 
ب�����س��واري��خ ه��ل��ف��اي��ر، و 3 ط���ائ���رات ت��دري��ب 
ب����ول����دوغ، و 6 م��ق��ات��ات ���س��وب��ر ت��وك��ان��و، 
ال��ط��واف��ات 8 اأ������رشاب، ال�����رشب��ان العا�رش 
واحل���ادي ع�رش )ق��اع��دة ب���روت(، وال�رشب 
12 )ق����اع����دة ري�������اق( وال���������رشب 4 ق���اع���دة 
 UH - 1H القليعات جم��ّه��زة ب��� 28 ط��واف��ة
)قاعدة  الثامن  وال�رشب  م�سلح(،  )بع�سها 
 ،SA342L بروت( جمهز ب� 13 طوافة غازيل
وال�رشب التا�سع جمهز ب� 10 طوافات بوما 
AR330SM، وال�����رشب 15 )ق��اع��دة ري���اق( 
جمهز ب� 4 طوافات روبن�سون R44 للتدريب، 
وال���������رشب 16 )ق����اع����دة ب������روت( وجم��ه��ز 
هذا  ال�سخ�سيات،  لنقل   AW 139 ب��ط��واق��ة 
وي�����س��غ��ل ���س��اح اجل���و ال��ل��ب��ن��اين 3 ط��واف��ات 
لإخماد احلرائق ط��راز S-61N بالنيابة عن 

وزارة الداخلية.
اأه���م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة: م��ط��ار رف��ي��ق 

احلريري الدويل، والقليعات ورياق. 

مقاتلة �سوبر هورنيت F/A-18C تابعة للقوات اجلوية الكويتية

ت�سّلمت القوات اجلوية اللبنانية 6 ُمقاتالت �سوبر توكانو
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ة للطائرات وجدارتها  وي�شار اإىل اأن نوعية حمركاتنا املعدَّ
م��وؤك��دت��ان بعملها ال��ط��وي��ل الأج����ل ك��ج��زء م��ن ال��ط��ائ��رات 

والطوافات يف اأكرث من 100 بلد من بلدان العامل.
اإن من معايري جناح �رشكتنا م�شاركتها يف معار�ض جوية دولية، 
وبالتايل ميكن القول اإن MOTOR SICH دائمة امل�شاركة يف معار�ض 
جوف�شائية يف الإم��ارات العربية املتحدة واأملانيا وفرن�شا وبريطانيا 
العظمى والهند وال�شني، وبلدان اأُخ��رى. ونحن عار�شون ن�شيطون 

ومنتظمون يف معر�ض دبي اجلوي 2021.
رة   يف الوقت احل��ا���رش، تت�شمن لئحة املحركات املنتجة وامل��ط��وَّ
ب�����ش��ورة ت�شل�شلية م��ن اأج���ل ط��ائ��رات رك���اب وط���ائ���رات ن��ق��ل مدنية 
وحم��رك��ات   )turboprop( توربينية  م��روح��ي��ة   حم��رك��ات  وع�شكرية 
مبراوح غري جمروية )propfan( بقوة تراوح بني 400 ح�شان و14.000 
ح�شان )املحرك الأك��رث تطورًا بينها هو املحرك التوربيني املروحي 
وذو امل��روح��ة غ��ري املجروية D-27(. كما اأن MOTOR SICH تقوم 
ب�شنع حمركات توربينية مروحية ذات دفع يبلغ 400 – 23.400 كيلو 
غ��رام ثقلي )kilogram-force(. واأق��واه��ا هو ال�شل�شلة 3 من املحرك 
D-18T ال��ذي ُي�شتخدم يف اأثقل طائرات ال�شحن يف العامل «اأن - 124 

.)An-225 Mriya( »و»اأن225- مِريا )An-124 Ruslan( »رو�شالن
اإن �رشكة MOTOR SICH حتتل �شدارة �رشكات العامل املنتجة 
واخل��ا���ض   )turboshaft( الإدارة  ع��م��ود  ذي  ال��ت��ورب��ي��ن��ي  ل��ل��م��ح��رك 
بالطوافات؛ فهي تنتج �شل�شلة وا�شعة من هذا املحرك، مبا فيها عائلة 
املتو�شطة من  الطوافات  ُت�شتخدم يف جميع  التي   117-TV3 املحرك 
طرازي »ميل« )Mil( و«كاموف« )Kamov(، ف�شاًل عن املحرك الأقوى 
Mi-( »-26املخ�ش�ض لأثقل الطوافات قاطبة »مي D-136 يف العامل

  .)26
اإن ال��دور املتنامي اأب���دًا ال��ذي يقوم به ال��ط��ريان القتايل ي�شتدعي 
مطالبات ملحة على �شعيد تدريب طيارين ج��دد، وا�شتدامة املهارات 
املتعلقة ب��ال��ط��ريان، وت��دري��ب ط��ي��اري وح���دات القتال  على ا�شتخدام 
اأ�شلحة الطريان. ويف هذا املجال، يحتل املدرب وطائرة التدريب القتايل 

مكانة مهمة يف القوات امل�شلحة لدى اأي بلد من البلدان.
وعلى م�شتوى اأداء طريان اأي طائرة، فاإنه يتقرر اإىل حد بعيد بفعل 
خ�شائ�ض حمركها. وثمة يف الوقت احلا�رش اأك��رث من 3000 طائرة 

L-( »-39تدريب على الطريان وطائرة تدريب على القتال من طراز »ل
دة مبحركات غازية  39( الت�شيكية وطراز »ك8-« )K-8( ال�شينية مزوَّ

توربينية من �شنع MOTOR SICH، ويف قد اخلدمة يف 45 بلدًا يف العامل.
ويف الوقت احلايل، ت�شتمر اختبارات الطريان اخلا�شة بالطائرة 
L-15B وحمركها، وعلى نحو ناجح، فيما الطائرات L-15A تدخل 

اخلدمة يف �شالح اجلو ال�شيني، واأ�شلحة اجلو يف بلدان اأُخرى.
اإن �رشكة MOTOR SICH واحدة من ال�رشكات التي حتتل مركز 
الطليعة يف اإنتاج حمركات للطوافات؛ وهي منذ العام 1947، حني جرى 
�شنع املحرك الأول ذي الكبا�ض AI-26 لأول طوافة حملية من �شل�شلة 

ال� Mi-1، ما برحت تنتج ت�شكيلة وا�شعة من حمركات الطوافات.
ع���������ل���������ى م�������������ر ال�������������������ش���������ن���������ني، ق�����������ام�����������ت ال���������������رشك�������ة 
امل������ح������رك������ات م���������ن   30.000 م���������ن  اأك���������������رث   ب��������اإن��������ت��������اج 

TV3- 117/TV3 -117V، التي ت�شهد اأعمال حتديث ب�شورة دائمة.
لتح�شني اأداء الطوافة يف مناطق جبلية عالية يف بلدان ذات مناخ 
117VMA--TV3 امل��ح��رك  بتطوير   MOTOR SICH ق��ام��ت  ح���ار، 
12،000 �شاعة/12.000 دورة، ويخ�شع لأول  م��دة  SBM1V ليخدم 

فرتة فح�ض وترميم بعد عمل ما جمموعه 5000 �شاعة/5000 دورة.
ثم اإن اأج��ه��زة �شبط طاقة املحرك م�شتمَثلة لظروف عمالنية يف 
اأن��واع خمتلفة من الطوافات؛ فنظام التحكم الآيل يتيح لتهيئة واحدة 
من قيم قوة النطالق التالية: 2500 اأو 2400 اأو 2200 اأو 2000 ح�شان، 
ويدمي القوة يف ظل ارتفاع درجة حرارة الهواء اخلارجي وارتفاع اأعلى 
للطريان مقاَرنًة بالن�شخ املوجودة من املحركات TV3-117، مبا فيها 
  .Kamov و Mil التي ُت�شتخدم م�شدرًا للطاقة يف الطوافات ، VK-2500
هذا، ونال املحرك AI-450M، ذو قوة النطالق البالغة 400 اأو 430 
اأو 465 ح�شانًا، وهو معدٌّ لإعادة تزويد الطوافات Mi-2 به، ولرتكيبه 

اأي�شًا على طوافات اأُخرى وحيدة املحركات وثنائية املحركات.
هناك كذلك اأع��م��ال ج��اري��ة يف م��ا يتعلق بالن�شختني AI-450C و 
الإق��الع  ق��وة  ذات  املروحية  التوربينية  املحركات  AI-450C-2 من 
تان لغر�ض عام  ال��ت��وايل. وهما معدَّ 495 و750 ح�شانًا، على  البالغة 
 AI-450CP( ولطائرات تدريب، مبا فيها طائرات الطريان البهلواين
و AI-450CP-2 من املحركات(. وك��ان املحرك AI-450C قد اجتاز 
يف العام 2016 اختبارات الطريان كجزء من الطائرة DA50-JP7 التي 

فيات�ش�شالف بوغو�شاليف رئي�س �شركة 
Motor Sich »موتور �شي�س«

»موتور سيش« يف معرض 
دبي اجلوي للعام 2021

حمركات  بت�شميم   )MOTOR SICH( �شي�س«  »موتور  �شركة  تخت�س 
 )drives( اإدارة  وو�شائل  وع�شكرية،  مدنية  لطائرات  توربينية   - غازية 
�شناعية غازية - توربينية،  وجمموعات غازية -  توربينية لتوليد الطاقة 
بهذه الو�شائل، كما اأنها تخت�س ب�شنع هذه املحركات والو�شائل واملجموعات 
وتقدمي الدعم لها بعد بيعها. وهي تن�شط يف الوقت احلايل يف اإن�شاء �شناعة 

بناء طوافات يف اأوكرانيا.
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تنتجها ال�رشكة النم�شاوية املعروفة «دياموند« 
.)DIAMOND AI(

 MOTOR يف حزيران/يونيو 2017، حازت
AI- شهادة بخ�شو�ض عائلة املحركات� SICH
بتطوير  فقامت   ،DIAMOND AI اأّم���ا   .450C
DART-( »دارت450-«  ال���ت���دري���ب  ط���ائ���رة 

AI-450CP. وج��رى  ب��امل��ح��رك  دة  امل����زوَّ  )450
عر�ض ه��ذه الطائرة ر�شميًا يف معر�ض فارنربه 
اجلوي- 2016 لأول مرة فاأثارت اهتمامًا كبريًا 
ل��دى كثري من اخل��رباء. وي�شار اإىل اأن املحركني 
AI-450C-2 و AI-450CP-2 مهياآن لطائرات 
اأغ��را���ض ع��ام��ة، وط��ائ��رات رك���اب على م�شتوى 
اإقليمي وط��ائ��رات ت��دري��ب، مب��ا يف ذل��ك الن�شخة 

.DART-450 اجلديدة من الطائرة
تتوىل MOTOR SICH تطوير جيل جديد من 
MS- املحركات التوربينية ذات عمدان الإدارة
500V، والتي ���ش��رتاوح ق��وة انطالقها بني 600 
و1100 ح�شان، و�شتكون م�شدر قوة لطوافات 
خمتلفة ذات وزن ان��ط��الق م��ن 3،5 اأط��ن��ان اإىل 6 

اأطنان.  
MS-ك���م���ا اأن ال�������رشك���ة ت����ط����ور ع���ائ���ل���ة
ال���ت���ورب���ي���ن���ي���ة  امل����ح����رك����ات  م�����ن   500V-C

 امل�����روح�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت���ب���ل���غ ق��������وة ان���ط���الق���ه���ا
ة لغر�ض ع��ام ول��ط��ائ��رات تدريب  950 – 1050 ح�����ش��ان��ًا. وه��ي م��ع��دَّ

وطائرات ركاب.
و   MS-500V-02 الن�شختني  بتطوير   MOTOR SICH وت��ق��وم 
MS-500V-03 من املحرك، ذواتي قوة النطالق البالغة 1100 ح�شان 

)مع م�رشب طاقة عمود اإدارة اأمامي واآخر خلفي، بالتتايل(.
الأق�����ش��ى  ال�����وزن  ذات   Mi-8MSB امل��ت��و���ش��ط��ة  ال���ط���واف���ة  اإن 
��ذ مبوجب  ال��ب��ال��غ عند الإق����الع 12.000 ك��غ ه��ي امل�����رشوع الأول امل��ن��فَّ
���زة ب���وح���دة تغذية  «ب��رن��ام��ج ط���واف���ة م���وت���ور ���ش��ي��ت�����ض«. وه���ي جم���هَّ
 4E بالطاقة م��وؤل��ف��ة م��ن حم��رك��ني غ��ازي��ني – توربينيني م��ن �شل�شلة 
وي�شار  كهربائية.  ب�����رشارة  وي���داران   )TV3 -117MA-SBM1V(
اإىل اأن الطوافة نف�شهاتتميز عن طوافات مماثلة لها بب�شاطة اإجراءات 
�شيانتها وقابليتها لإ�شالح اأعطالها، وبجدارتها. كما اأن ت�شميمها 
يتيح تركيب عدد كبري من املعدات املخ�ش�شة ملهمات خمتلفة، عالوة 
دة مبجموعة م��ن و�شائل امل��الح��ة امل��ت��ط��ورة واملمتثلة  على اأن��ه��ا م���زوَّ
ملتطلبات وكالة الحتاد الأوروبي ل�شالمة الطريان )EASA( واملنظمة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��ريان امل���دين )ICAO(. ويف الإم���ك���ان جتهيز ال��ط��واف��ة 
بنظام تعليق خارجي لتخفيف ثقل احلمولة عن بدنها، مع العلم اأن 
مة لنقل �شحنات كبرية  �شعة احلمولة ت�شل اإىل 4 اأطنان. ثم اإنها م�شمَّ
 Bambi( احلجم، ومكافحة احلرائق بفعل تزويدها بنظام يت�شمن دلوًا

Bucket( لنقل مواد الإطفاء.
ي�شكل تطوير ط��واف��ات خفيفة و�شنعها اخل��ط الآخ��ر من خطوط 
 Mi-2MSB اأ�شبحت  حيث  ل��ل��ط��واف��ات،   MOTOR SICH ب��رن��ام��ج 
Mi- طوافتها اخلفيفة الأوىل املعتَمدة؛ اأّما الطوافة املتعددة الأغرا�ض

2MSB، فتختلف عن طوافات خفيفة اأُخ��رى مبا فيها من مت�شع رحب 
للركاب ومن وحدة تغذية بالطاقة حتتوي على حمرك ثنائي، زيدت قوة 

كل واح��دة منهما، ومقاَرنة مبحرك الطوافةMi-2، من 400 ح�شان 
ثة اأداوؤه��ا يف  اإىل 430 ح�شانًا. ومن املميزات الرئي�شية للطوافة املحدَّ
اأج���واء املرتفعات، وه��و ما يفتح الطريق اأم��ام ت�شديرها اإىل البلدان 
احلافلة باملناطق اجلبلية. هذا وقد �شجلت Mi-2MSB رقمًا قيا�شيًا 
جديدًا ببلوغها علوًا قدره 7000 م. وهناك ميزة اأُخرى تتمّثل يف اإمكانية 
تخزينها من دون حاجة اإىل حظرية للطائرات، وه��ذا ما ل تت�شف به 

طوافات اأُخرى.
على ال��رغ��م م��ن حقيقة اأن Mi-2MSB تنتمي اإىل فئة الطوافات 
ة للنقل عالية؛ اإذ يف اإمكان 8 ركاب اجللو�ض يف  اخلفيفة، فاإن قدراتها املعدَّ
املق�شورة )cabin(، وبالتايل، فاإن �شعة اجللو�ض يف هذه الطوافة تفوق 

�شعة طوافات اأجنبية مماثلة واأغلى ثمنًا.
اإن ن�شاطات MOTOR SICH تتفق اليوم ب�شورة تامة مع معيار 
دة على زي��ادة الإنتاج  العاملي. و�شرتاتيجية ال�رشكة م�شدَّ القت�شاد 
واملبيعات، وعلى التطوير وامتالك زمام ال�شيطرة على الإنتاج باجلملة 

املتعلق مبنتوجات متطورة، وتو�شيع اأ�شواق املبيعات.
يف  يعمل  التمثيلي   MOTOR SICH مكتب  اأن  اإىل  اأخ����ريًا  ي�شار 
بالتعاون مع موؤ�ش�شات  تتعلق  مل�شائل  لتقدمي حلول فورية  ال�شارقة 

الإمارات العربية املتحدة و�رشكاتها.
MOTOR SICH JSC
15, Motorostroiteley Avenue
Zaporozhye, 69068, Ukraine
Phone:  (+38061) 720-48-14
Fax: (+38061) 720-50-00
E-mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com

املحرك MS-500-S من اجليل اجلديد
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ي�����ص��ع��ب ع���ل���ى �ل����ط����و�ف����ات �أن 
ت��ت��ع��ام��ل ب���ن���ج���اح م�����ع  م��ي��ادي��ن 
و�مل�صتقبلية؛  �حل��ال��ي��ة  �ل��ق��ت��ال 
بالطو�فات  �ملنوطة  �ل��ن��اري  �لدعم  فمهمات 
�لهجومية ومهمات �لنقل �ملنوطة بطو�فات 
�خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة ت�����ص��ت��وج��ب �إجن���ازه���ا يف 
ظروف قا�صية. و�لعمليات �لأخرية يف �صورية 
�لأف��ري��ق��ي  �ل�صاحل  ومنطقة  و�أفغان�صتان 
�أكدت �أن حتى �لعنا�رص غري �لدولتية ميكنها 
�ل��ن��ف��اذ �إىل �مل��دف��ع��ي��ة م/ط و�أن��ظ��م��ة �ل��دف��اع 
و�لقذ�ئف   )MANPADS( �لفردية  �جل��وي 
�ل�صاروخية. وم��ا ز�ل���ت �ل��ولي��ات �ملتحدة 
ورو���ص��ي��ا وف��رن�����ص��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وح��ل��ف��اوؤه��ا 
تقوم مبهمات ط��ري�ن خطرية ف��وق ميادين 
قتال تتمتع ب��ق��در�ت ق�صرية �مل��دى وفعالة 
���ص��د �ل��ط��ائ��ر�ت، وب��ك��م��ائ��ن وتكتيكات غري 
متناظرة. وغ��ال��ب��ًا م��ا دّب���رت دول فا�صلة �أو 
�أ�صلحة  يف طريق �لف�صل �نتقال )�أو �رصقة( 
م��ت��ط��ورة �إىل عنا�رص ���رصي��رة غ��ري دولتية. 
وثمة تقدير�ت غري ر�صمية تفيد باأن �أكرث من 
MANPAD متو�فرة يف  ن�صف مليون نظام 
�ل�صوق �لعاملية، فاإذ� كان �ل�رص�ع �ملنخف�ض 

�ل�صدة ي�صكل مثل ه��ذ� �لتهديد �جل��دي �صد 
�لطو�فات، ف��اإىل �أي مدى ميكن ���رص�ع �أبعد 
تقليدية ب��ن دول��ت��ن �أن يكون �أك��رث تعقيدً�، 
حتى يف ح��الت وج��ود تفوق ج��وي؟ �إن �ملثال 
�لأب����رز للنموذج �مل��ت��ب��دل ه��و ت��ق��اُدم »�أ10- 
ُوورث��وغ« )A-10 WARTHOG(، �لطائرة 
��زة من  �ل��ت��ي �صمدت يف وج��ه �ل��ن��ري�ن �مل��ركَّ
وج���ر�لت  و�إره��اب��ي��ن  ومتمردين  جيو�ض 
و�صيا�صين، مربهنة عن مدى �صدقيتها �أمام 
تهديد�ت �أر�صية من �أي نوع كانت. لكن يبدو 
�أن معظم �أ�صلحة �جلو تف�صل �أ�صلحة مباِعدة 
�رتفاعات  م��ن  �إطالقها  ميكن   )stand-off(
متو�صطة عو�صًا عن �مل�صي يف طلب »دبابات 
طائرة« )�أي ط��و�ف��ات(. لكن حن ت�صتدعي 
�حل��اج��ة وج���ود ق���و�ت ب��ري��ة، �صيظل هناك 
د�ع لأن تنتقل �ل��ط��و�ف��ات ع��رب جم��ال جوي 
ُيحتمل �أن يكون معاديًا. وتطور جمموعات 
حماية �ل���ذ�ت ُيظهر ك��م ه��ي حا�صمة - وكم 
�صتكون كذلك - يف �صمان جناة �أفر�د �لأطقم 
و���ص��الم��ة �حل��م��ول��ة. وب��ال��ت��ايل، ف���اإن �إجن���از 
�ملهمات و»�لعي�ض خلو�ض قتال يف يوم �آخر« 
معيار رئي�صي من معايري �لنجاح يف ك��ّل  من 

وعمليات  �ل�����ص��دة  عالية  ق�صرية  ���رص�ع��ات 
لة منخف�صة �ل�صدة. مطوَّ

مقاربات �شاملة
�إن���ه لأم���ر طبيعي �أن ت��ك��ون �لطو�فات 
زة  ة لم��ت��الك �ل��ق��درة �مل��ع��زَّ �لع�صكرية م��ع��دَّ
على �لنجاة؛ ف��الأج��ز�ء �حليوية فيها، على 
�صبيل �مل��ث��ال، م��درع��ة، و�ل��ن��ق��اط �ل�صاخنة 
م���زودة بو�صائل تبديد �حل���ر�ة، وم��و�ده��ا 
�خل��ا���ص��ة و�ل���ده���ان���ات مت��ت�����ض �لإ����ص���ار�ت 
�لر�د�رية �أو حترفها عن م�صارها. ول يقل 
عن ذلك �أهمية و�قع �لتكتيكات �لتي تقل�ض 
م��ن م��ر�ت تعر�صها لأ�صلحة �ل��ع��دو فتزيد 
فر�صها للنجاة م��ن ن��ري�ن ه��ذه �لأ�صلحة. 
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ت��ط��ور �ل�����ص��و�ري��خ �صطح 
- جو حقق تقدمًا �إىل حد �أن �ل��درع �لأ�صد 
باأنظمة حماية ذ�ت��ي��ة �صاملة  د  فعالية م���زوَّ
تتميز باأجهزة ��صت�صعار حتذيرية متنوعة، 
م�صادة  و�إج������ر�ء�ت  ت�صوي�ض،  و�أج���ه���زة 
ن�صطة و�أُخ��رى خامدة. ومعظم جمموعات 
ل��زي��ادة  مة  م�صمَّ �حلالية  �ل��ذ�ت��ي��ة  �حلماية 
فعاليتها مع مرور �لوقت، حيث �إن �خلربة 

تطور الطوافات اهلجومية
 فيما بيئات القتال الراهنة 
تت�شم مبجاالت جوية منخف�شة 
وجودية  بتهديدات  وحافلة 
جمموعات  ت�شهد  للطوافات، 
احل��م��اي��ة ال��ذات��ي��ة حت���واًل اإىل 
�شواريخ  �شد  �شاملة  دروع 
وراداري  ليزري  توجيه  ذات 

وحراري واإلكرتوب�شري.

�شاروخ م�شاد للجويات  VERBA  MANPAD  خطر على الطوافات
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مة  �ملنظَّ �لنظام  حمتويات  جتعل  �لعمالنية 
عامرة ب��اأن��و�ع �صتى من �أ�صكال �لإ���ص��ارة. 
��ل��ن  ل���ذل���ك، ث��م��ة ع����دد م���ت���ز�ي���د م���ن �مل�����ص��غِّ
ملجموعات  مقايي�ض  ي�صعون  �لع�صكرين 
حماية ذ�ت��ي��ة �صاملة تتو�فق م��ع تطبيقات 

خا�صة بالطو�فات.
م���ن���ذ زم�����ن ط���وي���ل ، م����ا ز�ل �ل��ن��ظ��ام 
�ملرجعي يف ه��ذ� �مل�صمار هو معد�ت �لنجاة 
و�ل�صكل  �لأمريكية.   )ASE( ج��وً�  �ملحمولة 
�ملختلف م��ن ه���ذه �مل��ع��د�ت و�مل��ع��د للطو�فة 
 AH-64A/D( �أب��ات�����ص��ي«  ه������64-�أ/د  »�أ 
 APACHE( و�لطو�فة »يو ه�- 60 بالك هوك
يت�صمن   )UH-60 BLACK HAWK(
 )RWR( م�����ص��ت��ق��ِب��ل �لإن��������ذ�ر �ل���������ر�د�ري
 AN/APR-39 )V1/2( ���ى  �مل�������ص���مَّ
 م������ن ������رصك�����ة »ن��������ورث��������روب غ������روم������ان«
و�لإج��������ر�ء   ،)Northrop Grumman(
AN/ مل�������ص���اد ب��الأ���ص��ع��ة حت���ت �حل����م����ر�ء�
»����ص���ان���دل���ر«  �����رصك����ة  م����ن   ALQ-144A
�لإج�����������ر�ء�ت   ن����ظ����ام  �أو   ،)Sandler(
�مل�ص������ادة �لتوجيهي�������ة   �حلر�ري�������ة 

 Northrop م�������ن   AN/AAQ-24
AL/ لليزري� �لإن���ذ�ر  Grumman، ونظام 
�إيرو�صبي�ض«  ���ص��ي  ت��ي  »ي���و  م��ن   AVR-2A 
�لت�صوي�ض  ون��ظ��ام   ،)UTC Aerospace(
و/  AN/ALQ-136)V( �ل���������ر�د�ري 
 Northrop م����ن   AN/ALQ-162 �أو 
�مل��ع��دن��ي��ة  �ل���رق���ائ���ق  ون���ا����رص   ،Grumman
و�مل�����ص��اع��ل �حل���ر�ري���ة M-130. م���ن جهة 
�ملقاربة  �ل��ربي��ط��اين  يعتمد �جلي�ض  �أُخ����رى، 
نف�صها، فجرى تطوير وظيفة �لدعم �لعمالين 
يف �حل��رب �لإل��ك��رون��ي��ة )EWOS( �ملكر�صة 
ق��در�ت  مقايي�ض  وتوحيد  �لطو�فات  ملعد�ت 
�مل�����ص��اع��دة �ل��دف��اع��ي��ة. كما �أن م��رك��ز �حل��رب 
يف  ليوناردو  ومن�صاأة  و�دينغتون  يف  �جلوية 
�لربيطاين  �جل��و  ل�صالح  �لتابعن  لينكولن 
م��ك��ر���ص��ان لإب���ق���اء �مل��ج��م��وع��ات �ل��دف��اع��ي��ة 
حدثية وع�رصية. �أّم��ا وظيفة EWOS، فهي 
�لدفاعية  �مل�����ص��اع��د�ت  قائمة ح��ول جمموعة 
 ،Leonardo م���ن   )HIDAS( ل��ل��ط��و�ف��ات 
وه����ي �مل��ج��م��وع��ة �ل���ت���ي �أ���ص��ب��ح��ت م��الئ��م��ة 
 جل��م��ي��ع �ل��ط��و�ف��ات �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، مب��ا فيها

 WAH-64 APACHE LONGBOW AH1
عليها  ب  يركَّ �لتي   AW-159 WILDCATو
�ل�����ص��ك��ل �لأخ������ف، وه����و HIDAS 15. ه��ذ� 
ويجري �إدخ��ال تعديالت لحقة على طو�فتي 
 PUMA HC.2 �ل���ربي���ط���اين   ����ص���الح �جل����و 
وك�����ذل�����ك   ،CH-47 MK.6/6Aو

 ط��������و�ف��������ة �ل�����ب�����ح�����ري�����ة �ل����ربي����ط����ان����ي����ة
لتلبية   ،AW-101 MERLIN MK.4
مقايي�ض مم��اث��ل��ة، م��ع دم��ج م��ع��د�ت �رصكة 
�ملتحدة،  للمملكة  �ملخ�ص�صة   Leonardo
 SG200-D مثل م�صتقبل �لإنذ�ر �ل��ر�د�ري
S1223، ونظام  �ل��ل��ي��زري  ور�د�ر �لإن����ذ�ر 
م��ن  ل��ل��ت��ح��ذي��ر   BAE Systems ����رصك���ة 
 �ق�����ر�ب ���ص��و�ري��خ )MAWS(، وي��دع��ى

 Thales ���رصك��ة  ون��ظ��ام   ،AN/AAR-57
 VICON لتبديد �إج��ر�ء�ت م�صادة، ويدعى
 .HIDAS�����ل� تابعة لهند�صة  – وه��ي كلها 
 ث���م �إن �ل���ط���و�ف���ات �ل��������38-50 م���ن ط���ر�ز
ُط��ل��ب��ت  �ل��ت��ي   AH-64E GUARDIAN  
م����وؤخ����رً� ����ص���وف ت��ت��م��ي��ز ك��ل��ه��ا مب��ج��م��وع��ة 

�حل��م��اي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة HIDAS �أي�����ص��ًا، وُت��ربز 
ب��ال��ت��ايل �ل���ق���در�ت �ل��دف��اع��ي��ة �ملخ�ص�صة 
ه��ذ�، و�صت�صاهم  �ملتحدة حتديدً�.  للمملكة 
�ل��ط��و�ف��ات �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �مل��ن�����ص��ورة خ��ارج 
�مل��م��ل��ك��ة - وب�������رصف �ل��ن��ظ��ر ع���ن ُط���ُرزه���ا 
للحرب  مة  �ملنظَّ �مل��ح��ت��وي��ات  تو�صيع  يف   -
�لإل���ك���رون���ي���ة، �ل���ت���ي ���ص��ي��ج��ري جم����ددً� 
ن�����رصه��ا يف �لأ���ص��ط��ول ب���اأ����رصه، وذل����ك من 
خارجية  مب�صادر  �ل�صتعانة  دورة  خ��الل 
عن  �ل��ب��ح��ث  �أن  ك��م��ا   .)crowdsourcing(
�لقدر�ت �ل�صيادية يوؤكد مرة �أُخرى �لأهمية 
�حل��ي��وي��ة مل��ج��م��وع��ات �حل��م��اي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة يف 
���رص�ع��ات �ل��ي��وم وغ����دً�، ح��ت��ى ب��ن حلفاء 

متقاربن مثل بريطانيا و�لوليات �ملتحدة.

تعترب الطوافة  BLACK HAWK  من ابرز الطوافات املقاتلة

طوافة ابات�شي جمهزة بنظام  HIDAS  امل�شاد لل�شواريخ
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ال�شالم على »�شيزر«
 مت������������ّث������������ل ط�����������������و�ف�����������������ات م�����ث�����ل
 MH-47G و   AH-64 GUARDIAN
 CH-53K KINGو  CHINOOK
 ،HH-101A CAESARو  STALLION
�أح���دث جم��م��وع��ات �حل��م��اي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة يف عامل 
�لطو�فات. هنا، �أ�صد ما يلفت �لنتباه ب�صورة 
خا�صة طو�فة �صالح �جل��و �لإي��ط��ايل �لثقيلة 
»�صيزر« )CAESAR(، نظرً� �إىل �أنها و�حدة 
م��ن �ل��ط��ائ��ر�ت �لقليلة غ��ري �لأم��ريك��ي��ة �لتي 
حتمل و�ح���دة م��ن �أك��رث جمموعات �حلماية 
�ل��ذ�ت��ي��ة ت���ط���ورً� يف �ل���ع���امل، وم���ن مهماتها 
�لأ�صا�صية مهمة �لبحث و�لإنقاذ خالل �لقتال 
)CSAR( وتنفيذ عمليات خا�صة، وهما من 
�أك��رث �ملهمات �إحل��اح��ًا يف �لبيئات �لعمالنية 
�لتي ل ت�صمح بتاأديتهما ب�صهولة. وقد قامت 
بناء   ،)Elettronica( »�إليرونيكا«  �رصكة 
على خربتها �لو��صعة يف ه��ذ� �مل��ج��ال وعلى 
حجم �إنتاجها من هذه �ملجموعات )�أك��رث من 
2700 نظام بيعت ل�28 بلدً�(، بت�صميم و�إنتاج 
»فريجيليو�ض«  �ل��ذ�ت��ي��ة  �حل��م��اي��ة  جمموعة 
ح��رب  جم��م��وع��ة  وه����ي   ،)VIRGILIUS(
�إل��ك��رون��ي��ة متكاملة ك��ل��ي��ًا ل��ت��اأدي��ة وظ��ائ��ف 
�ملر�قبة و�لتحذير و�تخاذ �إجر�ء�ت م�صادة 
لتهديد�ت �صطح - جو وجو - �صطح، مبا يف 
هة ر�د�ري���ًا.  ذل��ك �أنظمة مدفعية م/ط موجَّ
كما �أنها تتيح �إمكانية �إجر�ء تقييم للتهديد�ت 
متعدد �جل��و�ن��ب وم��ق��رون بعملية متطورة 
ل��دم��ج �ل���ق���ر�ر�ت ومب��ع��ل��وم��ات ��صتخبارية 
��ن ق���درة �لطيار  �ل��ت��ح��م��ي��ل، وحت�����صِّ م�صبقة 
تاأمن  بو��صطة  �ملحيط  �مل��وق��ف  �إدر�ك  على 
�لعمالنية،  للبيئة  لة  مف�صَّ تكتيكية  ���ص��ورة 
وت��دي��ر عملية �لإج����ر�ء�ت �مل�صادة ب�صورة 
�آلية )�أوتوماتيكية(. �أمّا من �لناحية �ملادية، 
ف��اإن��ه��ا ت��ت��األ��ف م��ن وح���دة م��ت��ع��ددة �لوظائف 
�إج��ر�ء�ت  لتوؤدي  )MFU( ومرّكبة د�خليًا، 
دع��م �إل��ك��روين )ESM( وعمليات �إج���ر�ء�ت 
�إل���ك���رون���ي���ة م�������ص���ادة )ECM( يف �ل��وق��ت 
و��صتقبال،  �إر����ص���ال  وح��دت��ي  وم���ن  نف�صه، 
 ،)PAU( و�أرب���ع وح���د�ت ه��و�ئ��ي��ات خ��ام��دة
ووف��ق �ل�رصكة، تتمتع VIRGILIUS بطاقة 
من���و ك���ب���رية ب��ف�����ص��ل ت�����ص��م��ي��م��ه��ا �مل��ع��ي��اري 
وب��رجم��ي��ات��ه��ا و�إم��ك��ان��ي��ة �إع����ادة برجمتها. 
 VIRGILIUS����ل �لتابعة  �ملجموعة  وتت�صمن 
ح�����ص��دً� م��ن �أج��ه��زة �ل�صت�صعار �لأخ����رى، 

�لن�صطة منها و�خلامدة.
 Elettronica ل���ذي تنتجه� RWR  ي��وف��ر
كاملة  تغطية   ELT-156X)V4( ��صم  حتت 

عري�ض  ل���ص��ل��ك��ي  ل����ردد  �ل�����ص��م��ت )360°( 
�لنطاق )من �لنطاق E �إىل �لنطاق K(، وميكنه 
�نبعاثات  بتحليل  �آيل،  يقوم، وعلى نحو  �أن 
وت�صجيلها.  وعر�صها  وت�صنيفها  جمهولة 
ويقال �إن مدى هذ� �لنظام يزيد على 200 كم. 
�أّم��ا نظام ر�د�ر �لإن��ذ�ر �لليزري، فهو نظام 

.RALM 01/V2 ملدعو� Leonardo رصكة�
   يتكون  نظام MAWS �مل��ع��روف با�صم 
�إن��ت��اج  AN/AAR-60 MIDSII، وه��و م��ن 
خم�صة  م���ن   ،)Hensoldt( »ه��ن�����ص��ول��دت« 
�أجهزة ��صت�صعار، �ثنان يف �ملقدمة، و�ثنان 
خلف عجالت �لهبوط �خللفية، وو�ح��د على 
ترّكب  �ملقبلة،  �ل�صو�ريخ  وملجابهة  �ل��ذي��ل. 
�ل��ط��و�ف��ة HH-101A �ث��ن��ن م���ن و���ص��ائ��ط 
ELT- لإج������ر�ء�ت �لإل��ك��رون��ي��ة �مل�����ص��ادة�
تكنولوجيا  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة   ،572 DIRCM
�لأل��ي��اف �لليزرية. ه��ذ�، ول����CAESAR هيئة 
ب��رج ثنائي ذي م��ر�آت��ن مرّكبتن حت��ت بدن 
�لطو�فة، وبالتايل ميكنها �أن حترف �صو�ريخ 
هجومية متعددة عن م�صارها يف وقت و�حد. 
 وبح�صب قول �رصكة Elettronica، يف �إمكان
على  �ل��ت�����ص��وي�����ض  يف  �ل�������رصوع   ELT-572
�ل�صو�ريخ �حل��ر�ري��ة �ملقبلة – يف �لنطاقن 
I وIV يف �آن معًا – بعد ثانية و�ح���دة  تقريبًا 
م��ن ك�صف �ل��� MAWS لن��ط��الق �ل�صو�ريخ 

�ملهاِجمة. 
  �أّما �حلل �لأخري �لذي ت�صتعن �لطو�فة 
ب���ه، ف��ي��ت��م��ّث��ل يف ���ص��ت و���ص��ائ��ل ن�����رص رق��ائ��ق 

معدنية وم�صاعل ح��ر�ري��ة، وه��ي م��ن ط��ر�ز 
MES ECDS-2، وك��ل و�ح���دة منها حتمل 
ما ي�صل ع��دده �إىل 60 طلقة. و�ثنتان من هذه 
�لو�صائل مرّكبتان حتت �جل��زء �لأمامي من 
ب��دن �لطو�فة و�أرب���ع خلف عجالت �لهبوط 
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة، يف ج���و�ر �أج���ه���زة �ل�صت�صعار 

.MAWS

»Ka 52 /  50K كاموف«
مل ت���زل رو���ص��ي��ا م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ن��ات �ل��ق��رن 
�مل��ا���ص��ي ر�ئ�����دة يف جم���ال �حل��م��اي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة 
ُج��ه��زت �لطو�فتان  �أن  �أي منذ  ل��ل��ط��و�ف��ات، 
 )Mi-24( »24 - و»م��ي )Mi-8( »8 -م��ي«
مب�صابيح زي��ن��ون )xenon( ق���ادرة على بث 
�ل�صطر�ب يف �ل��روؤو���ض �حل��ر�ري��ة �لباحثة. 
ومع �أن طو�فات �حلقبة �ل�صوفياتية كابدت 
خ�����ص��ائ��ر ف��ادح��ة �إب����ان ح���رب �أف��غ��ان�����ص��ت��ان، 
ف��اإن ه��ذه �لأنظمة قل�صت معدل �ل�صتنز�ف 
�لأج��ي��ال  ت�صّور  وج��رى  ملمو�صة.  ب�صورة 
�لتالية من �لطو�فات يف �صوء �إعطاء �لهياكل 
�لإي��رودي��ن��ام��ي��ة �أول��وي��ة يف مرحلة �لت�صميم 
ومزيدً� من �لتدريع مبا فاق �أولوية �لإمكانات 
�مل��ع��ن��ي��ة ب���احل���رب �لإل��ك��رون��ي��ة – م��ق��رون��ة 
�ل�صاأن.  لهذ�  مكر�صة  وت��دري��ب��ات  بتكتيكات 
)Ka- »52/-50و»ك���ا  Mi-28 من هنا، فاإن
)50/52 كلتيهما مقاومتان لقذ�ئف �ملدفعية 
م/ط �لبالغ عيارها 23 ملم، و�لف�صل يعود �إىل 
حو�صن )tub( من �لتيتانيوم ح��ول قمرتي 

نظام MILDS من HENSLOLDT  م�شاد لل�شواريخ املحمولة
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�ل��ق��ي��ادة فيهما. غ��ري �أن جت��رب��ة عمالنية يف 
�صورية �أظهرت موؤخرً� �أن �لتدريع و�لقدرة 
على �ملناورة ما عاد� كافين. طبعًا، من �صاأن 
عقبات من قبيل حجب �لت�صاري�ض �لأر�صية 
ت��و�ف��ر  دون  حت����ول  �أن  �لإ�����ص����ارة  و�إد�رة 
فر�ض للخ�صم كي يطلق �صو�ريخه، بيد �أن 
تاأمن  ت�صتدعي  �حلالية  �ل�صو�ريخ  ر�صاقة 
ح��م��اي��ة م��ت��ع��ددة �ل��ط��ب��ق��ات ل ت��وف��ره��ا �صوى 
جم��م��وع��ات �حل��م��اي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة. وق���د ���رّصع��ت 
�ل���درو����ض �مل�����ص��ت��ف��ادة يف �ل�������رصق �لأو����ص���ط 
»370  ت��ط��وي��ر ون�����رص ع��ائ��ل��ة »فيتبي�صك ل- 
جم��م��وع��ات  م����ن   )VITEBSK L-370(
 KRET  حل��م��اي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة، وه���ي م��ن ���ص��ن��ع�
�لإل��ك��رون��ي��ة(،  �لال�صلكي  )ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
و�مل��ع��روف��ة يف �ل��غ��رب ب��� »بريزيدنت – �أ���ض« 
�ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  وك����ان   .)PRESIDENT-S(
 ،Mi-8 ب �أول م��رة على �ل��ط��و�ف��ات ق��د ُج���رِّ
�ل��ت��ي ����ص��ُت��خ��دم��ت �إح���د�ه���ا كفر�صة �ختبار 
)testbed(. وذك����رت م�����ص��ادر رو���ص��ي��ة �أن��ه 
 ج���رى م��ن��ذ ع���ام 2015 �إط�����الق 20 ���ص��اروخ 
 )9K338 IGLA-S( "9 ك338 �إيغال – �أ�ض«
ذ�ت �ملدى �لق�صري جدً� )VSHORAD( على 
�لطو�فة �لختبارية، ومل ي�صبها �أي �صاروخ 
م��ن تلك �ل�����ص��و�ري��خ. ويف �ل��وق��ت �حل��ا���رص، 
تتو�فر VITEBSK L-370 يف �ل�صكل �ملو�صوم 
 E-26Lو  Mi-8 من �أجل عائلة �لطو�فة E8�ب
من �أج��ل �لطو�فة  Mi-26 ، وE-50 من �أجل 
Ka- من �أجل �لطو�فة V52و Ka-50 لطو�فة�

52. وُيعتقد �أن ثمة ن�صخة �أُخ��رى خمتلفة قد 
 ،Mi-28N جرى تطويرها من �أج��ل �لطو�فة
و�أن��ه��ا �أدخ��ل��ت �خل��دم��ة يف ���ص��ف��وف �ل��ق��و�ت 
ة  �لرو�صية يف �صورية. ولذلك، يبدو �أنها معدَّ
لكي تكون �لأ�صا�ض �لقيا�صي لأنظمة �حلماية 
�ل��ذ�ت��ي��ة  يف �ل��ط��و�ف��ات �ل��رو���ص��ي��ة يف �لأع���و�م 
�لكاملة  �ملجموعة  تركيب  �عتبار  مع  �ملقبلة، 

على »كا- 52 « باأنه �ملعيار �ملعتَمد.
   �إن ق��ل��ب �ل���� L-370V52 ي��ت��ك��ون من 
علب متينة حت��وي وح��دة متعددة �لوظائف 
د�خ����ل �ل��ه��ي��ك��ل ويف م���وؤخ���رة �ل��ب��دن وخلف 
�ل�صفر�ت �ل����دو�رة. و�ل��وح��دة ه��ذه تتحكم 
يف �أنظمة فرعية ع��دة وميكن ��صتخد�مها يف 
�آليه �أو يدوية.  �آلية بالكامل �أو �صبه  �أمن��اط 
 L-370-1 وك��لٌّ من نظام �لإن��ذ�ر �ل���ر�د�ري
 ون��ظ��ام �لتنبيه  ب��الأ���ص��ع��ة ف��وق �لبنف�صجية

  L -370 - 2 (UV) ق��ائ��م على �أرب��ع��ة �أج��ه��زة 
����ص��ت�����ص��ع��ار، �ث��ن��ان يف �جل����زء �لأم���ام���ي من 
�ل���ب���دن، خ��ل��ف �مل��ق��دم��ة، و�ث���ن���ان �آخ�����ر�ن يف 
 �ل���ذي���ل. وق���د ك���ان ر�د�ر �لإن�����ذ�ر �ل��ل��ي��زري 
 )L-140 OTLIK( �أوت���ل���ي���ك«  »ل140- 
�مل��رّك��ب على ب��اع �جلناحن �لإج���ر�ء �مل�صاد 
�ل��وح��ي��د ح��ن �أُدخ���ل���ت »ك������ا52-« �خل��دم��ة، 
وه��و �ليوم ج��زء من �ملجموعة. وع��الوة على 
ر�د�ر �لإن������ذ�ر �ل��ل��ي��زري، مي��ت��ط��ي ح��وي��ات 
 L-370 - 3RL �جل��ن��اح��ن ج��ه��از� ت�صوي�ض 
Reinforcement Learning = RL: تعّلم معزز، 
�أي �أ�صلوب تعلم عند �لطلب، وفيه تتكيف بيئة 

�لتعلم م��ع �ملتعلم( و�أرب��ع��ة ق���و�ذف رقائق 
معدنية وم�صاعل ح��ر�ري��ة، وم��ع ك��لٍّ منها 32 
غ��ر�ر وعلى   .UV-26S-01 مزيفًا   »ه��دف��ًا« 

برجا    Ka-52 �لطو�فة  HH-01A، ميتطي   
DIRCM ن�صف د�ئ��ري��ن م��ن �أج���ل �لنظام 
�أح�����دث ت��ط��ور  L-370-5، وه��م��ا مي��ث��الن 
يف جم���ال �مل�����ص��اب��ي��ح زي���ن���ون. �أخ������ريً�، ف��اإن 
L-370V2 VITEBSK تتجهز به �لطو�فات 
Ka-52  �ل�78 �لعاملة يف �خلدمة )وه��ي جزء 
من جمموع 140 ط��و�ف��ة( و�ل��ط��و�ف��ات �ل�46 

�لتي طلبت م�رص �حل�صول عليها.
يف �خل��ت��ام، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �أج��ه��زة 
��صت�صعار �حلماية �لذ�تية �لرو�صية خمتلفة 
ع���ن ن��ظ��ري�ت��ه��ا �لأم���ريك���ي���ة �أو �لأوروب����ي����ة، 
ف������اإن �ل�������ص���ك���ل �ل����ع����ام ل�����ل������K-52 ي��ع��ك�����ض 
�لطريقة �لأوروب���ي���ة حلماية �ل��ط��و�ف��ات من 
�أخ���ط���ار �ل�����ص��و�ري��خ. و�ل��ن��ت��ي��ج��ة �لنهائية 
�ل��ط��و�ف��ات مناف�صة  ميكنها  قتالية   ط��و�ف��ة 
�لأد�ء  حيث  م��ن   AH-64D/E APACHE

�لعام وح�صتها من �ل�صوق.
ال�شيف �شد الدرع

يف �ملو�جهة �لتي ل نهاية لها بن �ل�صيف 
و�ل����درع، َت��ِع��ُد جم��م��وع��ات �حل��م��اي��ة �لذ�تية 
�ملتطورة بتح�صن �لطو�فات يف وجه �أخطار 
متز�يدة على �رتفاعات منخف�صة، مبا يقابل 
تطور �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى وروؤو�صها 
�صينتقل  نف�صه،  �لوقت  يف  �لدقيقة.  �لباحثة 
تطور  تهديد�ت �ل�صو�ريخ باجتاه روؤو���ض 
باحثة �أكرث مقاَومة لالإجر�ء�ت �لإلكرونية 
�مل�����ص��ادة و/�أو روؤو����ض باحثة مرّكبة على 
�صو�ريخ. لذلك، من �ملحتمل �أك��رث �أن تقوم 
هام�ض  ذ�ت  حديثة  ذ�تية  حماية  جمموعات 
ذ�ت���ي م��ن �لنمو ب��ت��زوي��د �ل��ط��و�ف��ات بتفوق 
تكنولوجي مقبول على �لتهديد لفرة �أطول 
مم��ا ك��ان يف ��صتطاعة �أنظمة جيل �صابق �أن 

حتققه. 
م�����ص��م��ار  يف  ر�أي  �م���ت���الك  �أه���م���ي���ة  �إن 
جم���م���وع���ات �حل���م���اي���ة �ل���ذ�ت���ي���ة يف �حل���رب 
�لإل��ك��رون��ي��ة ُت��ربزه��ا ج��ه��ود ع��دد متنام من 
لة  م�صجَّ تكنولوجيا  تطوير  �صبيل  يف  �ل���دول 
�مللْكية، مع ميل �إىل توحيد مقايي�ض �أ�صاطيل 
�ل��ط��و�ف��ات، مب��ا يتيح  �لإ���ص��ارة  �إىل �أن مدى 
�خل��ربة �لعمالنية ونوعيتها �مل�صتعادين من 
�ملحاكاة  و�أع��م��ال  و�لتمارين  �لقتال  م��ي��د�ن 
���ص��ت��ك��ون ع���و�م���ل ح��ا���ص��م��ة يف ت���ق���دمي م��زي��د 
��ل��ة ع��ن ح��ل��ول �صاملة  م��ن �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ف�����صَّ

ومبتدرة. 

الطوافة الرو�شية  Mi-28  اثبتت فعالية يف القتال الليلي



الدفاعية - ت�رشين الأول / اأكتوبر - ت�رشين الثاين / نوفمرب 582021

هنسولدت ل�شركة  كان  لقد  مولر،  ال�شيد   ■
ل��ع��ّدة  منطقتنا  يف  ح�����ش��ور   HENSOLDT

�شنوات، ما هي مرجعياتكم يف ال�شرق الأو�شط؟

□ �إين �أخ�����ص��ى �أن �أ����ص���ّح���ح ل���ك���م: مع 
 Kelvin هغز  كيلفن  مثل  �ل�صابقة  �رشكاتنا 
ك��ارل ز�ي�س  �أو   Airbus Hughes و�يربا�س 
Carl Zeiss، كانت هن�صولدت ممثلة يف �ملنطقة 
�ليوم هي �رشيك موثوق  لع�رش�ت �ل�صنني، 
وم��ع��روف م��ن �ل��ق��و�ت �لع�صكرية و�لأمنية 
يف ه��ذه �ملنطقة، خا�صة يف جم��الت �ملُر�قبة 

و�لإ�صتطالع.
يف  الرئي�شية  اأن�شطتها  هن�شولدت  لدى   ■
اأوروبا وجنوب اأفريقيا، هل تعتزمون التعاون 

مع ال�شناعات املحّلية؟
□ مطلقًا، نحن نتتّبع تعاُون �صرت�تيجي 
�ملنطقة،  يف  لل�صناعات  بالن�صبة  خم�ص�س 
وعلى متا�س قريب مع �رشكات يف دول ع��ّدة، 
ملناق�صة �لأبحاث و�لتطوير �ملحلية �أو �لإنتاج 
�مل��ح��ّل��ي، �إين �أرى �إح��ت��م��الت و�ع���دة يف هذ� 
�لتعاون. وه��ذ� كما نعمل يف مناطق �أخ��رى، 
م��ث��ل ����رشق �آ���ص��ي��ا ح��ي��ث ل��دي��ن��ا �خل���رة �لتي 
كفائدة  �لتعاون  ه��ذ�  مثل  لتحقيق  نحتاجها 

للفريقني.
هذه  يف  الرئي�شية  مرجعياتكم  ه��ي  م��ا   ■

املنطقة؟
�ل��ق��و�ت  ه��م  �لرئي�صيني  �إن زب��ائ��ن��ن��ا   □
�مل�صّلحة �إ�صافة �إىل حر�س �حل��دود و�لقو�ت 
�لأمنية. لقد زّودن��ا ر�د�ر�ت �ملُر�قبة �جلوية 
�أن��ظ��م��ة �لتج�ص�س  و�لأر����ص���ي���ة، �إىل ج��ان��ب 
�لإل����ك����رتوين، و�أن��ظ��م��ة �حل��م��اي��ة و�أج���ه���زة 

�لروؤية �لألكرتوب�رشية.
التكنولوجية  الإجتاهات  براأيكم  هي  ما   ■

احلالية لت�شّكل ال�شوق؟
□ ن��ح��ن ن��ع��ل��م ج��ي��دً� ب�صكل ك��ام��ل، ب��اأن 
يو�جهون حتديات ج��دي��دة: �حلرب  زبائننا 
�لهجينة، و�لهجمات �ل�صير�نية، و��صتخد�م 
�لأن��ظ��م��ة �مل�صتقلة، ه��ذه �لأم���ور ت�صاف �إىل 
تهديد�ت تقليدي�ة ل ت��ز�ل م��وج��ودة ولكنها 
تتطّور �أي�����ص��ًا. جميع ه��ذه �ل��ت��ط��ور�ت تقود 
�إىل �زدي���اد �لطلب على يقظة ظرفية �أف�صل، 
يف  مغناطي�صي  �إل��ك��رتو  لطيف  ج��ي��دة  �إد�رة 
�لف�صاء �ل�صير�ين، و�لذي ن�صّميه معلومات 
عملية، بكالم �آخ��ر: دقة ، معلومات يف �لوقت 

�ل�صحيح تنا�صب �إ�صتجابة فورية.

من ه��ذ� �ملنظور، حددنا ثالثة �إجتاهات 
عامة نعمل على تغطيتها يف �أبحاثنا و�أن�صطة 
وحتليل  �لآيل،  �لت�صغيل  �لرقمية،  �لتطوير: 
ك��ب��ر ل��ل��ب��ي��ان��ات. ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل �مل���ث���ال، نحن 
موّزعة  �إ�صت�صعار  �صبكات  �إن�صاء  على  نعمل 
ب��ا���ص��ت��خ��د�م �ل��ذك��اء �لإ���ص��ط��ن��اع��ي لإن��دم��اج 
�لبيانات من عدة م�صادر للتكيف مع �أخطار 
جديدة، هذه �لإجتاهات ت�صاف �إىل جهودنا 
�مل�صت�صعر�ت،  تكنولوجيا  لإطالق  �ملُ�صتمّرة 
ب��ع��ب��ارة �أخ�����رى ن��ح��و ر�د�ر رق��م��ي م��ت��ع��ّدد 
�ل���وظ���ائ���ف، وم�����ص��ت�����ص��ع��ر�ت ل��ل��ت��ج�����ّص�����س 
 ESM و�أج����ر�ء�ت دع��م �إل��ك��رتوين ،SIGINT

متعددة �لنطاقات مع �أ�صعة حتت �حلمر�ء.
بالن�صبة لتطبيقات و�حتياجات �لزبائن 
للدفاع  ن��رى �حتياجات متنامية  يف �ملنطقة، 
�جل�����وي و�لأن���ظ���م���ة �مل�������ص���ادة ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
دون ط��ّي��ار، و�أن��ظ��م��ة �حل��م��اي��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة 
للطائر�ت و�لطو�فات، �إ�صافة �إىل �لر�د�ر�ت 
و�مل�صت�صعر�ت �لإلكرتو ب�رشية لالإ�صتطالع 

و�أمن �حلدود.

والتحديث  التكنولوجيا  جم���الت  يف  رائ���دة  اأمل��ان��ي��ة  �شركة  هن�شولدت، 
مولر  طوما�س  ال�شيد  لل�شركة  التنفيذي  املدير  والأمنية،  الدفاعية  للإلكرتونيات 
ال�شركة  اإمكانيات  Thomas Mueller، قّدم ملجلة »الدفاعية« نبذة موجزة حول 

ودورها يف ال�شرق الأو�شط، وذلك وفقاً للحديث التايل:

:HENSOLDT مدير هنسولدت
نوفر حلواًل للمستشعرات العسكرية واملدنية

ال�شيد طوما�س مولر

HENSOLDT طائرات وطوافات جمّهزة باأنظمة
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وت��خ��ت��ل��ف ال����دب����اب����ات احل���دي���ث���ة م��ث��ل 
Abrams الأم��رك��ي��ة،  و T-90 ال��رو���س��ي��ة و 
Leclerc الفرن�سية، و Leopard 2AF الأملانية 
عن بع�سها من حيث ال��دروع، وق��ّوة املحّرك 
والت�سليح، والإت�سالت املاأمونة، واحلركية، 
الدبابات  �سنتناول  العجالة  ه��ذه  يف  ولكننا 

الرئي�سية يف ال�رشق الأو�سط واأنواعها ومدى 
ت��ط��ّوره��ا يف ك��ّل م��ن ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، وكذلك 

بع�ض الدول التي تنتجها.
االمارات العربية املتحدة:

الهيكل العام للدفاع يف الإمارات العربية 

املتحدة هو اأن القائد الأعلى للقوات امل�سّلحة 
رئي�ض دولة المارات وكّل  القرارات املتعلقة 
يتخذها  وال��ت��دري��ب  والتجهيزات  بالتنظيم 
جم��ل�����ض ال���دف���اع الأع���ل���ى ب��ع�����س��وي��ة وزراء 
ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال��دف��اع  والداخلية، 

ونائب القائد الأعلى ورئي�ض الأركان. 
واأّول خطوة قامت بها المارات لتطوير 
قواتها كانت خالل العام 1995 عندما قررت 
 Leclerc رشاء 436 دب��اب��ة م��ت��ط��ّورة ط���راز����
من فرن�سا. منها 390 دبابة لوكلر رئي�سية 
للقتال، و 46 دبابة لوكلر لالإخالء، كما لديها 

اأي�سًا 80 دبابة خفيفة طراز »�سكوربيون«.
االأردن:

دبابات القتال الرئي�سية كما ذكرنا عنها 
يف م��ق��ال خ��ا���ض 390 دب��اب��ة احل�����س��ن، و 130 
دبابة خالد، و 182 دبابة M60- A3   ونحو 

35 دبابة �سكوربيون )�ُسحبت من اخلدمة(.

»Nexter « الفرن�سية اإنتاج Leclerc  دبابة

ظهرت  الدبابات اأول ما ظهرت عام 1914 خالل احلرب العاملية االأوىل 
يف كّل من فرن�سا وبريطانيا، ثم اأخذت يف التطّور لت�سبح قالعاً متحّركة 
ت�سّكل العمود الفقري للجيو�ش الربية، وذات تدريع جّيد �سّد القذائف 
واالألغام. ودبابات القتال الرئي�سية )MBTs( جتمع بني احلركية، واحلماية وقوة 
اأنواع  وجود  رغم  املعارك  ح�سم  يف  اأ�سا�سياً  عاماًل  اجليو�ش  وتعتربها  النريان 
متعّددة من املعّدات املتقّدمة وت�سعها اجليو�ش العربية يف اأول اهتمامها وعنايتها. 
والدبابات ثالثة اأنواع، خفيفة لالإ�ستك�ساف ودعم امل�ساة، ومتو�سطة مزّودة مبدافع 
وتدريع اأقوى. ودبابات قتال رئي�سية )MBTs( الخرتاق �سفوف العدّو ذات تدريع 
اأقوى ومدافعها اأثقل ووزنها يتعّدى 60 طناً، اإال اأنها اأبطاأ حركة من �سواها مما 

يجعلها اأكرث عر�سة للنريان.

دبابات القتال الرئيسية يف الشرق األوسط:
 قالع متحّركة لدى اجليوش الربية
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مملكة البحرين:
ي��ب��ل��غ ع���دي���د ال���ق���وات ال���ري���ة يف مملكة 
البحرين حوايل 11 األف جندّي ُي�ساف اإليهم 
األفا �رشطي. والقوات جميعها من املتطّوعن. 
اأم��ا دب��اب��ات القتال الرئي�سية ل��دى البحرين 
M60A3. وال���ولي���ات  180 دب��اب��ة  ف��ع��دده��ا 
امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة مت���ّد ال��ب��ح��ري��ن ب�سكل 
حمدود باملعّدات احلربية املتطّورة �رشط عدم 
ا�ستخدامها يف الداخل اإطالقًا ودون اإعالمها.

اململكة العربية ال�سعودية:
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة جمل�ض 
الأمن الوطني  برئا�سة امللك وبع�سوية وزرا 
والثقافة،  وال�سحة  واخلارجية  الداخلية  ء 
ورئي�ض الإ�ستخبارات هو الذي ُي�رشف على 
جتهيز القوات امل�سّلحة البالغ عددها حوايل 
200 األ���ف ج��ن��دّي  واحل��ر���ض ال��وط��ن��ي ال��ذي 
قوامه 125 األف جندّي وفوج احلر�ض امللكي 
البالغ 850 جندّي املُ�ستقّل ول يتبع للجي�ض 
ويرفع تقاريره للملك مبا�رشة. ولدى القوات 
ال�سعودية من دبابات القتال الرئي�سية 362 
دبابة اأبرامز M1A2 / M1A1 و 406 دبابات 
AMX-30 ويجري  300 دب��اب��ة  M60A3، و 
  M1A2S تطوير الدبابات القتالية اإىل م�ستوى

.2A7 وقيد الطلب 270 دبابة ليوبارد
�سوريا:

البيانات يف اجلمهورية العربية ال�سورية 
تقريبية العدد نظرًا ملا تعّر�ست من حروب 
وث��ورات، وقواتها الع�سكرية حاليًا متغرة 
بينما ك��ان��ت اأ����س���اًل ن��ح��و 180 األ����ف ج��ن��دّي  
وال��ق��وات  �سبه الع�سكرية 8000 درك باأمر ة 
وزارة الداخلية و 1800 جندي حر�ض حدود 
)ح��ر���ض ال�����س��ح��راء(. واخل��دم��ة الإل��زام��ي��ة 
يف �سوريا 30 �سهرًا. اأم��ا دبابات القتال فيها 
دبابة   1400 اأ�سلفنا( فتبلغ نحو  )اأه���ال كما 
  ،T -62 و 1000 دب��اب��ة ط���راز  T -72 ط���راز
و 200 دب��اب��ة ط���راز T55MV، ون��ح��و 2000 
طراز T-54/-55  )بع�سها خمّزن(. وهذه 

الأرقام كما �سبق وذكرنا كانت قبل الأحداث.
العراق :

جلنة الأمن الوطني يف العراق باأع�سائها 
وزراء اخلارجية وال��دف��اع وال��ع��دل واملالية 
وُم�����س��ت�����س��ار الأم�����ن ال��ق��وم��ي ل����دى رئ��ي�����ض 
ال��وزراء، ومدير املخابرات هي امل�سوؤولة عن 
اأمن العراق وتعمل القوات امل�سّلحة مبوجب 
توجيهاتها وع��دي��ده��ا ح���وايل 250 األ���ف اإىل 

270 األ��ف جندّي وميزانية الدفاع ح��وايل 10 
مليارات دولر.

ول��دى اجلمهورية العراقية من دبابات 
القتال اإث��ر احل��روب التي تعّر�ست لها 146 
دبابة ابرامز M1A1، و 71 دبابة T90S و80 

.T-55 و 50 دبابة  T -72 دبابة
لعقد  جاهدة  العراقية  احلكومة  وتعمل 
�سفقات اأ�سلحة متنّوعة ت�سمل دبابات قتال 
 )M1( رئي�سية، وقيد الطلب 172 دبابة طراز

.T-72 اأبرامز وعدد غر حمّدد من دبابات
�سلطنة ُعمان:

ال�سلطان ويحمل ُرتبة م�سر، هو القائد 
عديد  اأم��ا  العمانية.  امل�سّلحة  للقوات  ال��ع��ام 
العماين فيبلغ  ال�سلطاين  القوات يف اجلي�ض 
35.000  جندّي )اإ�سافة اإىل 3.700  جندّي من 
غر العمانين، ي�ساف اإليهم 3.500  جندّي 
حر�ض حمّلي من القبائل. اأما دبابات القتال 
الرئي�سية العمانية فت�سّم 38 ت�سالنجر - 2، 
و 43 دبابة M - 60A3 و 60 دبابة �سكوربيون 
خ��ف��ي��ف��ة. ه���ذا وي��ع��م��د ال�����س��ل��ط��ان اإىل تطوير 
معّداته الثقيلة واأ�سلحته بقدر ما ت�سمح به 

اإمكانيات البالد املادية.
دولة قطر:

ع��دي��د ال���ق���وات ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
قطر نحو 8.500  ت�سمل احل��ر���ض الأم���ري، 
وتعمد اإىل اإن�ساء قوة رّد فعل �رشيع للحفاظ 
ع��ل��ى الأم����ن. وق���د مّت يف ال��ع��ام 2012 توقيع 
اإتفاق تكامل بن القوات امل�سّلحة التون�سية 
وال���ق���وات امل�����س��ّل��ح��ة ال��ق��ط��ري��ة ُب��غ��ي��ة تذليل 
املواطنن  جتنيد  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�سعوبات 
القطرين. اأما عديد دبابات القتال الرئي�سية 
يف قطر فيبلغ 62 دبابة ليوبارد 2A7، اإ�سافة 

.AMX - 30 اإىل 32 دبابة
دولة الكويت:

ال��د���س��ت��ور ال��ك��وي��ت��ي ي��ح��ّظ��ر احل����روب 
الهجومية غر اأن��ه يعتر ال��دف��اع عن الوطن 
واحل��ف��اظ على اأم��ن��ه و���س��ي��ادت��ه وا�ستقالله 
وّقعت  ال�سبب  ولهذا  ُمقّد�سًا،  وطنيًا  واجبًا 
الكويت ُمعاهدات دفاعية مع كّل من الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم���رك���ي���ة ورو���س��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وال�سن، كما توجد يف الكويت قوات ع�سكرية 
ُمع�سكرات،  �ستة  املتحدة يف  للوليات  دائمة 
ولكن ه��ذه املُع�سكرات  ل حت��ول دون ق��وات 
م�سّلحة قوامها 15.000 جندّي زائد 24.000 
يف الإح���ت���ي���اط ل��دي��ه��م م���ن دب����اب����ات ال��ق��ت��ال  
الرئي�سية 236  دبابة اأب��رام��ز M1A2 ونحو 
150 دبابة M -84 ونحو 45 دبابة ت�سيفتن، 
كما اأن��ه قيد الطلب حتديث 218 دبابة طراز 

.M1A2

لبنان:
للقوات اللبنانية امل�سّلحة قيادة موّحدة 
مقّرها ال��رزة، وتبداأ بقائد اجلي�ض ورئي�ض 
الأرك�����ان ال��ع��ام��ة وم��دي��ري��ات خمتلفة تعمل 
باأمر القيادة. وقوات يونيفل يف جنوب لبنان 
على احل���دود تعمل على ُم��راق��ب��ة وق��ف النار 
بن لبنان واإ�رشائيل ومنع  تهريب ال�سالح، 
األف   60 عديدها  اللبنانية  املُ�سّلحة  والقوات 
ج��ن��دّي ُي�ساف اإليها 24 األ���ف ج��ن��دّي ق��وات 
�سبه ع�سكرية من قوى الأمن الداخلي باأمرة 

وزارة الداخلية .
اللبنانية  الرئي�سية  القتال  دب��اب��ات  اأم��ا 
T - 55/T- دب����اب����ة   350 ع����ن  ف���ع���ب���ارة 
 54  و 60 دب��اب��ة M - 48 A5  و 10 دب��اب��ات

.M - 60 A3 

دبابة Abrams M1A1 من General Dynamics االأمريكية
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اليمن:
الدولة الوحيدة اخلليجية التي مل تن�سّم 
اليمن،  ه��ي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  اإىل 
وهي يف حالة حرب اأهلية ما بن قوات النظام 
وامللي�سيات احلوثية، ول يوجد حاليًا جي�ض 
ر�سمي ول ميكن تقدمي تقديرات بالن�سبة ملا 
لديها من دبابات قتال رئي�سية ول �سواها من 

املعّدات الثقيلة.
اأبرز ال�سركات املنتجة للدبابات:

دبابات القتال الرئي�سية من اأهّم الأ�سلحة 
امل�ستخدمة يف ميادين القتال ولها تاريخ حافل 
يف احلروب الدولية ول �سيما احلرب العاملية 
الثانية التي كان لها فيها تاأثر كبر يف ح�سم 
املعارك ل��ذا تعمد ال��دول الكرى على تطوير 
ال��دب��اب��ات وجعلها درع���ًا واق��ي��ًا لأ�سلحتها، 
وال����دول املنتجة ل��دب��اب��ات ال��ق��ت��ال وتعتر يف 

الطليعة ميكن �رشدها على النحو التايل:
جرنال داينامك�ش 

:General Dynamics
�رشكة اأمركية �سهرة يف اإن��ت��اج املُ��ع��ّدات 
والذخائر  املنوعة  ال�سالح  واأنظمة  الدفاعية 
وع���رب���ات ال���ق���ت���ال. وت��ع��ت��ر دب���اب���ات ال��ق��ت��ال 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة اأه�����ّم م��ن��ت��ج��ات ه���ذه ال�����رشك��ة من 
 Abrams M1A2 امل���ع���ّدات ال��ري��ة. ودب���اب���ات
اأ�سهر منتجات ه��ذه ال�����رشك��ة، ول �سيما اإث��ر 
واأفغان�ستان  ال��ع��راق  ح��روب  يف  اإ�ستخدامها 
حيث اأثبتت فعاليتها القتالية، اأنتجت  الدبابة 
للجي�ض  و���ُس��ّل��م��ت   ،1978 ع���ام  م��ن��ه��ا  الأوىل 
 ،»Abrams M1« :الأمركي عام 1980 حتت اإ�سم
ثم تطّور اإنتاجها ب�رشعة حتت اإ�سم: »اأبرامز 

M1A1 «و» M1A2«.  وهي حتمل مدفعًا عيار 
120 ملم ور�سا�سًا ثقياًل عيار 12.7 ملم واآخ��ر 
متو�سط عيار 7.62  ملم. ويوجد لها خط اإنتاج 

يف م�رش ي�سنع 80 % من نظمها واأ�سلحتها.
:NEXTER نك�سرت

فرن�سية  ���رشك��ة   »NEXTER »نك�سرت 
 ،»GIAT ُع��رف��ت يف ال�����س��اب��ق ب��اإ���س��م »ج��ي��ات
وهي حاليًا تعتر ال�رشكة الرئي�سية املُنتجة 
لأ���س��ل��ح��ة اجل��ي�����ض ال��ف��رن�����س��ي م��ن ال��ع��رب��ات 
امل��درع��ة والذخائر وامل��داف��ع ومتلكها ال��دول  
الفرن�سية. وق��د ذاع �سيتها يف اإن��ت��اج دبابة 
القتال الرئي�سية لوكلر Leclerc  التي تنتجها 
ويطّورها لتبقى حممّية من الألغام والقنابل. 
ال�سدمات  لمت�سا�ض  بنظام  جمّهزة  وه��ي 
خالل ال�سر يف خمتلف الطرقات والأرا�سي، 
و�سالحها الرئي�سي مدفع ُمبا�رش عيار 120 
ملم مع 40 قذيفة يف الداخل اإ�سافة اإىل ر�سا�ض 
حم����وري ع��ي��ار 12.7  م��ل��م م���ع 1000 طلقة 
ور���س��ا���ض متو�سط ع��ي��ار 7.60 م��ل��م. ويوجد 

لدى جي�ض المارات العربية حوايل 400 دبابة 
من هذا الطراز.

كرو�ش مايف ويغمان
Krauss MaffeiWegman

ك��رو���ض م��ايف ويغمان )KMW(  �رشكة 
اأملانية رائدة يف اإنتاج العربات املدولبة وعلى 
���س��ال���س��ل ذات احل��م��اي��ة ال��ع��ال��ي��ة والأن��ظ��م��ة 
اأنتجت   1965 والأ�سلحة اجل��ي��دة. ويف العام 
التي   Leopard ل��ي��وب��ارد  الرئي�سية  ال��دب��اب��ة 
بيعت اإىل اأك���ر م��ن ث��الث��ن دول���ة وا�ستهرت 
بتقنية عالية �سملت مدى الرمي ودقة الإ�سابة 
عيار  الرئي�سي  ومدفعها  الأوىل  الطلقة  م��ن 
م��ل��م، وفيها ر�سا�سان حم��وري��ان عيار   105
7.62  ملم. وهي يف تطّور ُم�ستمّر واأنتج منها 
ع���ّدة اأن����واع ل��ي��وب��ارد 2A3 و 2A5 و 2A6 و 
2A7. وال��ط��راز Leopard 2A7 مف�سل لدى 
احللفاء وحتمل الدبابة مدفعًا عيار 120 ملم، 
وجم��ّه��زة  باأنظمة م��ت��ط��ّورة ُتلبي متطّلبات 

اجليو�ض  احلديثة.
اأورال فاغون زافود

Ural Vagon Zavood
���رشك��ة رو���س��ي��ة اإ���س��ت��ه��رت بال�سناعات 
اأك��ر مركز لت�سنيع الدبابات  الثقيلة وه��ي 
والعربات امل��درع��ة وال�سكك احل��دي��دة. وهي 
تنتج دبابات T-72  و T-80، وك��ان الرو�ض 
يرّكزون على T -72  جلعلها الدبابة الوحيدة 
للجي�ض الرو�سي ولكن بالءها ل��دى اجلي�ض 
ال��ع��راق��ي مل ي�����س��ّج��ع حم��ل��ي الإ���س��ت��م��رار يف 
 T-90 اإنتاجها وحدها وقّررت ال�رشكة اإنتاج

املرتكزة T -72  مع تعديالت يف اأنظمتها.
�سالح دبابة T-90  مدفع عيار 125 ملم 
ور���س��ا���ض ثقيل عيار 12.7 ملم، واآخ���ر عيار 
7.62 ملم. وق��د اقتنت ه��ذه ال��دب��اب��ة دولتان 

عربيتان هما اجلزائر واليمن.

»Ural Zavood« من الرو�سية اإنتاج T-90 دبابة

دبابة Leopard 2A7  من KMW  اأملانيا
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ب�شكل  ال���ق���وات  اأدوار  طبيعة  يف  ال��ت��و���ش��ع  وينعك�س 
وو�شائل  باأ�شلحتها  امل��ت��زاي��د  الإه��ت��م��ام  على  مبا�رش 
انتقامها وحركيتها وعلى الأ�شا�س هذا �شيكون بحثنا 
على عربات امل�شاة للنقل التكتي وال�شرتاتيجي وتطور العربات 
ة ع��ن ُب��ع��د. وه��ي العربات التي ت��ن��درج حت��ت اإ���ش��م :  ال��ري��ة امل�شيرّ
وهو  ال�رشيع،  الهجوم  ع��رب��ات   (FAV) Fast Attack Vehicles«

د  موحرّ ب�شكل  العربات  ومنتجو  امل�شنعون  يعتمده  ل  ا�شطالع 
واإمنا هنالك خ�شائ�س رئي�شية ل بد من الإجماع عليها كاحلركية 
التكتيكية واخلطة على الطرق املعبرّدة وخ��ارج الطرق، وب�رشعة 
دخول القوات  العربة واخل��روج منها، والتجهيزات املميزة لدى 
تطور اأنظمة ال�شالح لنجاح املهمات، وهناك ل بدرّ من وجود �شالح 

ثقيل ن�شبيًا �شعيًاً  وراء جناح املهمات والرتاجع التكتيكي.
املوا�ضفات اخلا�ضة لل�ضربات التكتيكية:

لقوات  التكتيكية  للعربات  اخلا�شة  املوا�شفات  ا�شتعرا�س  ل��دى 
العمليات اخلا�شة (SOF) من حيث تقنياتها خلدمة احتياجات القوات، 
والتي جتدها يف اأغلبية الأن���واع امل�شتخدمة، ف��اإن الهيكل واجل�شم يف 
عربات الهجوم ال�رشيع يت�شف بهيكل وج�شم مفتوح له اأنابيب فولذية 
ملحمة وقوية، تتيح �شنع بنية خفيفة ومرتا�شة و�شلبة، ول تتطلب 
جتهيزات ت�شنيع معقدة وتكلفة مقبولة. اأم��ا ط��ول العربة ما بني 4 و 
5 اأمتار  على عجالت  مرتفعة، ويثبت على جانبي العربة �شالل معدنية 
لنقل الذخائر وامل��وؤن و�شكل الهيكل مفتوح ي�شمن الدخول اإىل العربة 
واخل��روج منها �شهاًل حتى عندما يكون افراد الطاقم  مرتدين  �شرتات 
واقية من الر�شا�س وال�شظايا ع��الوة على اأن املقاعد مثبتة على �شكل 

�س الأفراد لالإجهاد خالل العمليات الطويلة املدى. يقلل من تعررّ
هذا الواقع دفع مبعظم ال�رشكات املنتجة اإىل اإنتاج عربات ت�شيرّ عن 
ُبعد وت�شلك اأرا�شي ي�شعب على العربات الآهلة �شلوكها وبالتايل توفر 

دعمًا للوحدات املقاتلة بعمليات تكتيكية خا�شة.
ومي��ك��ن اإدراج ال�����رشك��ات امل��ن��ت��ج��ة ل��ع��رب��ات ال��ن��ق��ل  التكتيكي 

وال�شرتاتيجي كما يلي:

عربات املشاة للنقل 
التكيت والسرتاتيجي

العربة التكتيكية اخلفيفة  
)L-ATV( انتاج اأو�ضكو�ش 

OSHKOSH

الو�ضائل  توفري  على  تعمل  عامة  ب�ضورة  اجليو�ش 
ال�ضرورية لنقل الوحدات الع�ضكرية يف خمتلف الظروف ولكن 
بعد تطّور العمليات القتالية يف احلروب احلديثة بات لزاماً 
عليها ايجاد عربات ُم�ضاة للنقل التكتي وال�ضرتاتيجي التي 
الأنظمة واملعدات احلربية.  باأف�ضل  املهّمات  ت�ضمن جناح 
وتاأتي قوات العمليات اخلا�ضة يف طليعة  هذه  الت�ضكيالت 
فما هي متطلبات هذه القوات من العربات املتطورة احلديثة.
اإن قوات امل�ضاة للنقل التكتي وال�ضرتاتيجي هي وحدات 
والتجهيز  التدريب  عالية  كعنا�ضر  اجليو�ش  يف  النخبة 
وانخرطت وحدات منها يف القوات اخلا�ضة يف مهمات ت�ضلل 
وتخريب خلف خطوط الأعداء. واكرتث ا�ضتخدام عربات 
معدة خ�ضي�ضاً لهذه الغاية بقدر ما لها اأهمية مت�ضاعدة يف 
اإنت�ضار هجومية  اأخذ عمليات  العمالنية من  و�ضع اخلطط 
اأو هجومية معاك�ضة �ضد عدو معني كمهمات حفظ ال�ضالم 
الإره���اب  مكافحة  وعمليات  ق�ضرية  ب�ضورة  واإح��الل��ه 

والقر�ضنة البحرية.
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 �ضركة اأو�ضكو�ش الدفاعية 
:Oshkosh Defense

اإح��دى اأه��مرّ ال�رشكات الأميكية الرائدة يف اإنتاج  
العربات التكتيكية على عجالت، وتقدم لها ال�شيانة 
امل�شتدامة منذ 90 �شنة. وهي حمرك للقوات الع�شكرية 
والأم��ن��ي��ة  يف  ال��ع��امل ب��ال��ع��رب��ات الع�شكرية الثقيلة 
واملتو�شطة واخلفيفة ذات احلماية العالية مل�شتخدميها 
ح��ول ال��ع��امل، وت��دع��م املهمات احلربية لزبائنها من 

القوات امل�شلرّحة يف الوليات املتحدة والدول ال�شديقة.
ملختلف  اخلفيفة  التكتيكية  العربات  عائلة  تعتر 
للقتال من  ال��ع��رب��ات اخلفيفة   (L- ATV) الأرا����ش���ي
اجل��ي��ل اجل���دي���د ك��ون��ه��ا ت��دم��ج ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات مثبتة 
م��ي��دان��ي��ًا. ت��وؤم��ن ح��م��اي��ة م��ت��ط��ورة ل��ط��واق��م��ه��ا وم��ن  
توفره  ال��ذي  لطواقمها  الق�شوى  احلماية  متطلبات 
العربات MRAP، اأي مقاومة لالألغام وحماية مدرعة 
 L-ATV خ���الل ال��ع��م��ل��ي��ات احل��رب��ي��ة، وجت��ه��ز ع��ائ��ل��ة
بنظام م�شتقل وحديث لمت�شا�س الإرجت��اج��ات هو 

OSHKOSH  TAK -41 اأو النظام الذي يوفر ال�شالمة والراحة اأثناء 
عبور العربة املناطق الآهلة.

: AM General   ضركة اأ.م جرنال�
�رشكة اأميكية ا�شتهرت يف اإنتاج العربات الثقيلة واملتو�شطة التي 
 HMMWV دة املهمات على عجالت اأهمها العربة العالية احلركة واملتعدرّ
والتي اتفق على ت�شميتها هامفي وعائلة العربات التكتيكية اخلفيفة 
الأميكية  امل�شلرّحة  ال��ق��وات  متطلبات  ال�رشكة  وتلبي   HUMMER
و�شواها من ال��دول ال�شديقة ح��ول ال��ع��امل. فهي تنتج عربات هامفي 
ملواجهة  واأ�شلحة  متطورة  حديثة  ات�����ش��الت  و�شائل  على  احل��اوي��ة 
خمتلف العمليات احلربية، وقد ا�شرتكت  موؤخرًا مع جرنال داينامك�س 

»عربات  اإ�شم  حتمل   (GTV) تكتيكية  عربات  لنتاج 
مب��وا���ش��ف��ات   »(JLTV) ُم�����ش��رتك��ة  خفيفة  تكتيكية 
العربات  م��ن  اأن����واع  خم�شة  وه��ي  عالية  تكنولوجيا 
املدرعة ملختلف املهمات وهي العربة املدرعة اخلفيفة، 
وعربة قتال امل�شاة وعربة القيادة، وعربة الإ�شتطالع 

وعربة ال�شيانة.
اإن��ت��اج عربة مقاومة  وتعمل ال�رشكة حاليًا  على 
للعمل خ��ارج ال��ط��رق��ات (BRV - O) وه��ي �شت�شنع 
وت�شلم للجي�س الأميكي 22 منوذجًا من هذه العربة  

بدياًل عن عربة هامفي يف املُ�شتقبل.
:ARQUUS ضركة اأركو�ش�

وه���ي ���رشك��ة فرن�شية رائ����دة يف �شنع ال��ع��رب��ات 
وال�شاحنات املدرعة منذ مائة عام تقريبًا عندما انطلقت 
 Renault Trucks ديفن�س  تراك�س  »ري��ن��و  اإ���ش��م  حت��ت 
مهمتها  الدفاعية  تراك�س  رينو  ق�شم  اأم��ا   .»Defense
ت اليها  اإنتاج العربات املدرعة ول �شيما عندما ان�شمرّ
�رشكة »اأكمات ACMAT« العام 2006، وا�شرتت منذ 
عدة اأ�شهر �رشكة بانهارد PANHARD ذات ال�شهرة 

ال�شابقة يف اإن��ت��اج العربات امل��درع��ة. ت�شمم ال�رشكة وتنتج جمموعة 
حلوًل   لزبائنها  وتوؤمن  املدرعة  واللوج�شتية  التكتيكية  العربات  من 
ات ال�شيانة  للحركية العالية مع اأنظمة جيدة لالأ�شلحة والقيادة ومعدرّ

.NRBC واحلماية من اأ�شلحة
مت وانتجت �رشكة »رينو تراك�س« جمموعة �شيبا اخلفيفة  �شمرّ
ومارينز  امل�شاة  ق��وات  تالئم  م��درع��ة  تكتيكية  كعربة   Sherpa Light
وقوات اأمن داخلي كونها مميزة باحلركة واملناورة مع اأداء جيد خارج 
 .C-130 و A400M  الطرقات مع اإمكان نقلها بالطائرات ج��وًا مثل
ات عديدة، وتوؤمن حماية جيدة لطواقمها تقيهم من  وت�شتخدم ملهمرّ
يف  التكتيكية  للمهمات  مثالية  وتعتر  البال�شتية،  والقذائف  الأل��غ��ام 
ال��دوري��ات، ول��دى ال��ق��وات اخلا�شة ول �شيما اأث��ر تزويدها بر�شا�س 

حموري عيار 12.7 ملم و 7.62 ملم.

 HMMWV عربة هامفي
AM General انتاج

Sherpa Light ملهمات ال�ضتطالع العربة عجبان ARQUUS تنتج اركو�ش
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:FNSS ضركة اإف.اإن.اإ�ش.اإ�ش�
�رشكة تركية جتيد ت�شميم واإن��ت��اج وتطوير عربات قتال مدرعة 
دة الأف�شل لأنظمة  وحلوًل منا�شبة للعمليات الرية، وهي تعتر امل��زورّ
القتال الرية للقوات امل�شلرّحة الرتكية و�شواها من اجليو�س ال�شديقة. 
ع ما بني العربات املدرعة على �شال�شل معدنية،  ومنتجات ال�رشكة تتوزرّ

والعربات املدرعة على عجالت وعربات هند�شية للقتال.
 .ACV وعائلة   KAPLAN عائلة  ال�شال�شل  ذات  ال��ع��رب��ات  اأب���رز 

اأم���ا ال��ع��رب��ات ذات ال��ع��ج��الت فهي عائلة PARS. واأن��ت��ج��ت ال�رشكة 
دة مبدافع ر�شا�شة ملختلف  لأنظمة القتال جمموعة من الأب��راج امل��زورّ
العربات واأنتجت ال�رشكة العربة بار�س PARS 4x4 امل�شممة لعمليات 
م، والقتال �شدرّ الدبابات وهي خفيفة الوزن وبرمائية  الإ�شتطالع املتقدرّ

ت�شتطيع املناورة يف املياه مع طاقم من اجلنود.
:NIMR ضركة منر لل�ضيارات�

اإن��ه��ا �رشكة عربية رائ���دة يف اإن��ت��اج العربات 
امل��درع��ة، وه��ي ع�شو يف �رشكة الم���ارات العربية 
التي   (EDIC) الع�شكرية  لل�شناعات  امل��ت��ح��دة 
ت�شميم  على  وتعمل  الم����ارات  حكومة  متلكها 
م�شانعها  �شمن  الع�شكرية  امل��درع��ات  واإن��ت��اج 
م خدمات  احلديثة املتطورة يف (اأبو ظبي). كما تقدرّ
التقني  وال��دع��م  وال�����ش��ي��ان��ة  اللوج�شتي  ال��دع��م 
اإدارة الأ�شاطيل  وت��اأم��ني ِقطع الغيار وخ��دم��ات 

و�شيانة حياة العربات.
واأعلنت  �رشكة  »من��ر لل�شيارات« عن دخول 
منوذجها الأح���دث م��ن الآل��ي��ات امل��درع��ة  امل��زودة 
باأحدث التقنيات �شمن م�شانعها، والتي �شممت 
و�شنعت  بالكامل يف دولة المارات �شمن �شفوف 
القوات امل�شلرّحة . واأهمرّ  هذه العربات عربة عجبان 
الإ�شتطالع  ات  ملهمرّ  SOV (AJBAN)  اخلفيفة
البعيدة املدى وغيها من املهمات اخلا�شة، فهي 
ميكن نقلها ب��ال��ط��واف��ات، وذات حركة يف جميع 
الطبيعية مع م�شاحة تخزين  الت�شاري�س  اأن��وع 
ال�رشورية  امل��ع��دات  تتيح حتمل خمتلف  كبية 
زة  وجمهرّ والأم��ن��ي��ة،  الع�شكرية  املهمات  لتنفيذ 
مبنظمة ���ش��الح ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح لإج�����راء ال��وق��ائ��ع 

الذاتي.

عربة Kaplan على �ضال�ضل 
FNSS انتاج

AJBAN ملهمات ال�ضتطالع العربة عجبان NIMR تنتج منر العربات منر
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تو�صلت كّل من Fincantieri و Navantia مطلع ت�رشين 
الثاين/نوفمرب 2021، اإىل اتفاق على ُمذّكرة تفاُهم لتقوية 
لتعاون مو�ّصع يف  املُ�صرتكة  الفوائد  عالقاتهما واكت�صاف 

املجاالت البحرية.
اإن ال�رشكتني متتلكان اأحوا�ض بناء ال�صفن االأوروبية 
من الدرجة االأوىل، و�صوف تقيمان فر�صًا ُم�صتقبلية لكّل 
من البحريات االيطالية واالإ�صبانية، ت�صمل تطوير م�صاريع 
ُم�صرتكة واملُ�صاركة يف تطوير مدمرات امل�صتقبل وغريها من 
املن�صات البحرية التي �صتكون جزءًا من القوات الدفاعية 

االأوروبية املُ�صتقبلية.
جيو�سب  »فينكانتريي«  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض 
بونو Giuseppe Bono قال يف املنا�صبة:» لقد توافقنا على 
اأننا اأم��ام التحّديات العاملية يف املُ�صتقبل، نحتاج اإىل تعاون 
متني وطويل االأمد يف املجال الدفاعي واالأمني على ال�صعيد 

االأوروبي، وعلينا بناء تعاون يف برامج مهّمة  للبحريتني«.
 ب�����دوره رئ��ي�����ض »ن��اف��ان��ت��ي��ا« ري���ك���اردو دومينغاز
 Ricardo Dominguez  اأّك��د على فر�ض التعاون احلقيقية 
التي متثلها مذكرة التفاُهم هذه، كونها االأوىل املوّقعة ما بني 

ال�رشكتني على هذا امل�صتوى وبهذا املدى من الطموح.

جديد الدفاع

امل�سافحة ما بني م�سوؤويل ال�سركتني بعد توقيع الإتفاقية

  Leonardo بتاريخ 3 ت�رشين ثاين/نوفمرب 2021 وّق���عت كّل من
و Elettronica على اإتفاقية لتقوية التعاون ال�صرتاتيجي طويل االأمد 
ما بني ال�رشكتني بغية دعم منو تكنولوجيات ذات �صيادة، وعلى قاعدة 
الطبيعة املتممة لالآخر يف املهارات املُتبادلة، �صتعمل ال�رشكتني على 

ت��ط��وي��ر ح���ل���ول وت���ق���دمي���ات ت�صتجيب 
يف  والنا�صئة  امل��ت��زاي��دة  للتحّديات  بقوة 

االأ�صواق املحلية واالوروبية والدولية.
ال����رئ����ي���������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������رشك���ة 
بروفيومو  الي�ساندرو  »ل��ي��ون��اردو« 
Alessandro Frofumo اأ�صار اإىل اأن هذه 
االتفاقية �صتمكن من حتقيق حت�صينات 
مهّمة يف التعاون ال�صناعي واالإ�صتباقي 
القطاع  االأ�صا�صيني يف  ب��ني الالعبني  م��ا 
ال���دف���اع���ي واالأم����ن����ي امل���ح���ّل���ي، ل��ت��زوي��د 
كما  املمكنة.  احل��ل��ول  باأف�صل  ال��زب��ائ��ن 
اأردف بروفيومو قائاًل:» اإن توقيع هذه 
ال�رشاكة يهدف اإىل متتني وتقوية اأعمال 
ليوناردو يف خط  االأه��داف ال�صرتاتيجية 
على امل��دى ال��ط��وي��ل، بغية حتقيق النمو 

امل�صتدام حتى العام 2030.
بنيني  اأن��زو  »اللرتونيكا«  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  ب���دوره 
 Elettronica قال: » اإن هذه االإتفاقية توؤكد على دور Enzo Benigni
ك�رشكة وطنية لالأنظمة الدفاعية االإلكرتونية، وكموؤ�ص�صة رئي�صية 

من ال�صيادة التكنولوجية االيطالية«.

فينكانتريي ونافانتيا لتقوية التعاون يف الدفاع الأوروبي

متتني التعاون ال�سرتاتيجي ما بني» ليوناردو«  و »اللرتونيكا«

ال�سيد األي�ساندرو بروفيومو وال�سيد اأنزو بنني يوّقعان الإتفاق 
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تعمل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات L3 Harris ع��ل��ى مت���دد خ��ط اإن��ت��اج��ه��ا من 
ال�صواتل لي�صمل اإنتاج �صواتل غري م�صنفة �صوف توفر اإمكانيات 

جتريبية للدفاع الوطني.
اإن املوقع يف والي��ة فلوريدا ال��ذي ي�صّم 100.000 قدم مربع من 
الف�صحات املخ�ص�صة لتطوير وت�صنيع واختبار �صواتل كاملة مع 
االأج��زاء التي توفر  قدرات معّقدة وم�صنفة للدفاع الوطني، كما اأن 
اإمكانيات االإنتاج املتزايدة ت�صمح ل�رشكة L3 Harris بتطوير واختبار 
�صاتل تكنولوجيا التنقل التجريبي )NTS-3(، والذي يعترب برنامج 
ذو اأف�صلية للقوات اجلوية االأمريكية. اإىل ذلك فاإن اإ�صتثمارات من�صاأة 
ال�رشكة ت�صمح بتطوير واإدم���اج ثالثة اأح��ج��ام م��ن ال�صواتل لدعم 

مهّمات وزارة الدفاع االأمريكية العاجلة ملواجهة االأخطار الطارئة.
 »L3 Harris« رئي�ض االأنظمة الف�صائية واجلو ف�صائية يف �رشكة
اأد زوي�س  Ed Zoiss اأ�صار اإىل »اأن زبائننا يواجهون  اأخطار ملّحة 
يجب مواجهتها  خالل �صهور ولي�ض �صنوات، ونحن نعطي اأف�صلية 

اإ�صتثمارات من�صاأتنا لتلبية اإحتياجاتهم يف الوقت املطلوب«.
اإىل ذلك اأعلنت L3 Harris عن اإط��الق حمطة ف�صائية خفيفة على 
منت طائرة H4( Hawkeye 4( تعمل على تاأمني االت�صال االفرتا�صي 
باملُقاتلني اأينما ُوج���دوا يف ال��ع��امل، تعترب H4 Lite حمطة اإت�صاالت 
و�صاتل متحّرك ق��ادرة على االإنت�صار ب�رشعة كبرية وامل��ن��اورة عرب 
 C5 ISRحقل معركة معقد، فيما توفر بيانات اإت�صاالت لالأنرتنت، و
اإن املحطة ال�صغرية ميكن تركيبها داخ��ل حقيبة،  ونقل بالفيديو. 
وهي م�صممة لفرق االإ�صتك�صاف املتحّركة وملراكز القيادة التي تطلب 

ليونة يف مهماتها و�صهلة التطوير لقدرات اأكرب.
مدير ع��ام االإت�����ص��االت ع��رب ال�صواتل SATCOM ل��دى هاري�ض 
جريي اأدام�س Jerry Adams، اأ�صار اإىل اأن Hawkeye 4 Lite هي احلّل 
الوحيد كمحطة �صغرية جدًا )VSAT( تظهر اأحدث التكنولوجيات 
يف حمطة واحدة ذات اأداء عاٍل بلم�صة واح��دة، واأّك��د على اأن ال�رشكة 
اتخاذ   للُمقاتلني  يوفر  كما  االت�����ص��االت  اأنظمة  يف  بقوة  ا�صتثمرت 

.Hawkeye قرارات اأ�رشع تعملها

ل 3 هاري�س تبني خط اإنتاج �سواتل 
للدفاع الوطني الأمريكي

L3 Harris عملية اإنتاج ال�سواتل يف من�ساأة

خالل االأ�صبوع االأول من ت�رشين االأول /اأكتوبر 2021، 
عر�صت �رشكة »�صافران SAFRAN« اأمنوذج درون للدوريات 
البحرية، الذي اأظهر قدرته لتلبية اإحتياجات املُراقبة البحرية 
للقوات البحرية ووكاالت املُراقبة البحرية االأوروبية، كجزء 
من امل�رشوع االأوروب��ي OCEAN 2020. هذا امل�رشوع ممول 
من ِقبل البعثة االأوروب��ي��ة يف اإط��ار عقد اأب��ح��اث التح�صريات 

.)PADR( الدفاعية لوكالة الدفاع االأوروبية
تطلب امل�����رشوع مت��اري��ن بحرية منظمة يف بحر البلطيق 
نهاية �صهر اآب/اأغ�صط�ض املا�صي يف ح�صور 18 �رشيكًا من 
النهائي  التدليلي  العر�ض  حل�صور  بحريات  خم�ض  �صمنها 
OCEAN 2020. لقد مّت ت�صميم امل�����رشوع الإظ��ه��ار كيف اأن 
اال�صتخدام املُ�صرتك الأنظمة ال��درون العاملة يف بيئات بحرية 
خمتلفة )ج��وي��ة، �صطحية، حت��ت امل���اء( يوفر مل��راك��ز القيادة 

تفهمًا اأف�صل للموقف التكتي.
اإىل ذلك اأظهر درون الدورية البحرية قدرته على التباُدل 

يف  البيانات  نقل  �صملت  التدليلي،  ال��ط��ريان  خ��الل  الت�صغيلي 
الوقت املحدد، من م�صت�صعراته )رادار املوقف التكتي وفيديو متعدد 

البحرية  العمليات  وم��رك��ز  التكتي  العمليات  اإىل مركز  االأط��ي��اف( 
التابع لوكالة الدفاع االأوروبية يف بروك�صل.

�سافران تعر�س درون للدوريات البحرية

درون الدوريات البحرية خالل التجارب
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خ���الل  معر�ض االأن��ظ��م��ة ال��دف��اع��ي��ة واالأم��ن��ي��ة 
ال����ذي ان��ع��ق��د يف ل��ن��دن منت�صف ���ص��ه��ر اأي��ل��ول/
���ص��ب��ت��م��رب 2021، ق���دم���ت ����رشك���ة »ه��ن�����ص��ول��دت 
امل�صت�صعرات،  حللول  امل����زّودة   »HENSOLDT
ن���ظ���ام ال����������رادار امل����ط����ور ح���دي���ث���ًا حت����ت اإ����ص���م 
التكنولوجيا  ب��اأح��دث  وامل��ج��ه��ز   ،)Quadome(
بحيث يوفر ا�صتجابة �رشيعة ودق��ة عالية ب�صعر 

ممتاز مقارنة مع اأدائه.
حتديثًا  توؤمن  اجلديد  اجليل  تكنولوجيا  اإن 
الأح���د خ��ط��وط اإن��ت��اج ال����رادار اال�صا�صية ل�رشكة 
»ه��ن�����ص��ول��دت«، والح���ق���ًا حت�����ص��ن م��ل��ف ال����رادار 
ال�صامل للمجموعة، لقد بني نظام Quadome على 
�صمعة و�صجل هن�صولدت يف جم�ال عائلة ال��رادار 
ال��ب��ح��ري ال��ت��ك��ت��ي، ال���ذي ك���ان ن��اج��ح��ًا وب��ي��ع منه 
اأكرث من 100 وحدة خالل فرتة 25 عامًا، اإ�صتنادًا 
الأق��وال ال�صيد بيرت �سلوت Peter Schlote  رئي�ض 

.HENSOLDT  ق�صم الرادر واحللول البحرية يف
ه��ذا التجدد امل���زدوج النمط ل���رادار املُراقبة 
املتعدد املهام، �صيوفر للقوات البحرية و�صلطات 

االأمن البحرية يقظة مو�صعية غري م�صبوقة واأوقات 
ق�صرية جدًا للتفاعل، اإ�صافة اإىل اأن الك�صف ال�رشيع وتعقب االأهداف 

ال�صغرية البطيئة وال�����رشي��ع��ة، ي��ق��ّدم ���ص��ورة ج��وي��ة ثابتة وميكن 
االإعتماد عليها الأخذ املبادرة ال�رشيعة.

»هن�سولدت« تك�سف النقاب عن رادار بحري ثالثي الأبعاد

اأع��ل��ن��ت راي��ث��ي��ون ل��ل�����ص��واري��خ وال���دف���اع اإح����دى تكنولوجيات 
 Northrop م��ع  ب��ال�����رشاك��ة   ،Raytheon Technologies راي��ث��ي��ون 
Grumman، عن  اإمتامها بنجاح اأّول اإطالق جتريبي ل�صاروخ يفوق 
���رشع��ة ال�صوت وف��ق تقنية HAWK ك�صالح ه��ج��ني، وذل���ك لوكالة 
م�صاريع اأبحاث الدفاع املتطور يف القوات اجلوية االأمريكية، وتعمل 

ال�رشكتني لت�صليم نظام اأمنوذج لوزارة الدفاع االأمريكية.
نائب رئي�ض ق�صم التكنولوجيا  املتقّدمة يف رايثيون لل�صواريخ 
 Colin وي��الن  كولني    Raytheon Missiles & Defense وال��دف��اع 
Whelan، اأ�صار اإىل اأن ذلك حلظة عمل تاريخية، اإذ اأنه يعبد الطريق 
لنظام عمالين مقبول طويل املدى ب�رشعة تفوق �رشعة ال�صوت بهدف 
متتني االأمن الوطني، وهذا االإختبار يوؤكد على قدرة ال�رشكة لتقدمي 
اأول نظام نفاث Scramjet يفوق �رشعة ال�صوت، يوفر اإ�صافة كبرية 

لقدرات املُقاتلني.
بدوره نائب رئي�ض نورثروب غرومان ومدير عام اأنظمة ال�صالح 
دان اأول�سون Dan Olson اأّك��د على تو�صل ال�رشكة لتقدمي ق��درات 
كبرية للُمقاتلني، »اإذ اأن عقودًا من تعلم التقنيات ال�صناعية املتقّدمة 

وال�رشاكات ال�صناعية، قد �صاعدت يف ما و�صلنا  اإليه اليوم«.

»رايثيون« و»نورثروب غرومان« 
ً تختربان �سالحاً جديدا

نظام ال�ساروخ الذي  تفوق �سرعته �سرعة ال�سوت

Quadome الرادار البحري اجلديد
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خ���������الل م�����ع�����ر������ض ����ص���ي 
 SEAFUTURE 2021 فيوت�رش
الذي انعقد يف القاعدة البحرية  
نهاية  اي��ط��ال��ي��ا  يف   La Spezia
 ،2021 اأيلول/�صبتمرب  �صهر 
 »MBDA« ����رشك���ة  ع��ر���ص��ت 
ة االأوىل ال�صاروخ امل�صاد  للمّرّ
ال��ذي    Teseo MK2/E لل�صفن 
خ�������ص���ع ل���ل���ت���ط���وي���ر ل�����ص��ال��ح 
ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة االي��ط��ال��ي��ة، 
وه��و م��ن اجليل اجل��دي��د لعائلة 
Teseo امل��ع��روف ع��امل��ي��ًا باإ�صم 

.OTOMAT
منا�صبة  ه��و   ،SEAFUTURE معر�ض  يف   MBDA ح�صور  اإن 
املنتجات  واأح���دث  املتقّدمة  ال�صرتاتيجية  ال��ق��درات  الإظ��ه��ار  جيدة 
البحرية التي تقّدمها ال�رشكة لقطاع الدفاع البحري حول العامل. 
كما اأن اجليل امُلقبل من نظام ال�صالح Teseo MK2/E، هو ا�صتجابة 
لالإحتياجات العمالنية للتطبيقات املحمولة على ال�صفن، التي تواجه 

اأخ��ط��ارًا ُمتفاقمة خ��الل ع�رشين عامًا، كونه يحتوي على اأح��دث ما 
تو�صلت اإليه التكنولوجيا  ل�صيناريوات ال�رشبات البحرية والربية.

اإىل جانب اإط���الق  ال�����ص��اروخ Teseo اجل��دي��د، عر�صت ال�رشكة 
 CAMM - ER و ،MARTE -ER ع���ّدة اأن��ظ��م��ة ���ص��اروخ��ي��ة م��ث��ل 
و ASTER ال��ذي يعترب مكونًا اأ�صا�صيًا لنظام ال��دف��اع اأر���ض - جو 

.SAMM -ESD امل�صاد لل�صواريخ

خالل  املعر�ض الدفاعي DSEi الذي انعقد يف لندن منت�صف �صهر 
اأيلول /�صبتمرب 2021، عر�صت �رشكة »نك�صرت Nexter« نظام املدفع 

.8x8 ذاتي الدفع يف اأمنوذج جديد على عربة مدولبة
اإن قي�رش CAESAR 8x8 اجلديد هو ا�صتجابة حلاجةاجلي�ض 
الربيطاين لربنامج من�صة النريان املتحركة )MFP(، وه��ذا النظام 
يرث االأمن��وذج القدمي CAESAR  6x6 الذي يت�صف باداء لوج�صتي 
يتنا�صب  املقابل  يف  العمليات،  خ��الل  و�صبحية  و�صالبة  منخف�ض 
للقتال  وال��ق��درة على حمولة  العالية  CAESAR 8x8 م��ع ال�رشعة 
30 قذيفة م��ن الذخائر مقابل 18 قذيفة الأمن���وذج 6x6 ال��ق��دمي، هذا 
باالإ�صافة اإىل تطوير عملية التلقيم االأوتوماتي مبا تخف�ض من تعب 

امل�صغلني.
ي�صار اإىل اأن قي�رش  CAESAR 8x8  قيد االإنتاج يف موقع روان 
 14 Roanne يف فرن�صا ل�صالح اجلي�ض ال��دامن��رك��ي ال��ذي �صيت�صلم 
وحدة مع نهاية اأيلول/�صبتمرب 2021. واأن �رشكة »Nexter« تقدم 
جمموعة من ذخائر املدفعية التقليدية والذكية عيار 155 ملم مبا يوفر 
للمدافع ذات العيار 52 اداًء ممتازًا بالن�صبة للمدى والدقة وال�صالمة 

واإمكانية القتل.
اإىل ذلك وّقع وزير الدفاع الت�صيكي Lubomir Metnar نهاية �صهر 
اأيلول/�صبتمرب اأي�صًا، على عقد مع �رشكة »نك�صرت« ل�رشاء 52 مدفع 
ميدان ذات��ي الدفع ط��راز  CAESAR 8x8، وذل��ك يف ح�صور وزي��رة 
التنفيذي  والرئي�ض   Florence Parly الفرن�صية  امل�صّلحة  ال��ق��وات 

ل�رشكة »نك�صرت« Nicolas Chamussy. ومع هذا العقد الكبري ت�صبح 
اجلمهورية الت�صيكية ثالث دولة اأوروبية و�صابع دولة عاملية تقتني 
نظام CAESAR الذي اأنتجت Nexter منه اأكرث من 350 وحدة لفرن�صا 

ودول العامل.

CAESAR 8x8 نك�سرت« تعر�س نظام املدفع اجلديد قي�رص«

م.ب.د.اأ  تعر�س لأول مرّة ال�ساروخ
Teseo MK2/E امل�ساد لل�سفن 

Teseo MK2 /E ال�ساروخ

CAESAR 8x8 نظام املدفع اجلديد قي�سر
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 Lockheed قّدمت �رشكة »لوكهيد مارتن
املُقبل  ال�����ص��رتات��ي��ج��ي  ال�صهريج   »Martin
الأم��ريك��ا حت��ت اإ���ص��م »LMXT« ال���ذي بني يف 
اأم��ريك��ا بوا�صطة اأم��ريك��ي��ني ول��الأم��ريك��ي��ني. 
ال�صهريج املقّدم جاء بناًء على طلب برنامج 
KC -Y يف �صالح اجلو االأمريكي، حيث ميثل 
LMXT الف�صل اجل��دي��د  م��ن ت��اري��خ لوكهيد 
مارتن الذي يعود اإىل اأكرث من 60 عامًا م�صت، 
الإنتاج وت�صليم طائرات ال�صهريج وطائرات 
ال�صحن للقوات اجلوية االأمريكية، ووحدات 
امل��اري��ن��ز، وال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة االأم��ريك��ي��ة، 

وامل�صغلني املتعددين حول العامل.
يكمل ال��ن��ظ��ام LMXT ق���درات �صهريج 
�صالح اجل��و االأم��ريك��ي، ع��رب ت��زوي��د طائرات 
التموين بالوقود ج��وًا االأك��رث تقّدمًا، لتلبية 

االح��ت��ي��اج��ات االأم��ريك��ي��ة ل��ل��م��ه��ّم��ات ال��ط��ارئ��ة 
والطويلة االأم��د، النظام LMXT يقوي ويو�صع انت�صار ال�صناعات 
اجل��و ف�صائية االأمريكية من خ��الل العمل مع امل��زّودي��ن االأمريكيني 

احلاليني واجلدد.

 ،Greg Ulmer نائب رئي�ض لوكهيد مارتن للجويات غريغ اأملري
اإنتاج  Lockheed Martin لها �صجّل طويل ناجح يف  اإىل:»اإن  اأ���ص��ار 
الطائرات ل�صالح اجلو االأمريكي، ونحن نتفّهم ال��دور احلرج الذي 

تلعبه ال�صهاريج يف تاأمني النجاح الكامل ملهّمات اأمريكا«.

اأعلنت �رشكة »نورثروب غرومان Northrop Grumman« مطلع 
امل�صاد  املوجه  ال�صاروخ  تطوير  عن   2021 اأيلول/�صبتمرب  �صهر 
لالإ�صعاعات م��ع م��دى مطول )AARGM - ER(، يف اط��ار عقد مع 

ال��ق��وات البحرية االأمريكية، وق��د مّت جتربة 
ال�����رشك��ة على  ال�����ص��اروخ بنجاح وح�صلت 
ت��رخ��ي�����ض الإن��ت��اج��ه مب��ع��دل منخف�ض اأويل 

.)LRIP(
م���دي���ر ال���ربام���ج ال��ب��ح��ري��ة ل��ل�����رشب��ات 
 )PMA - 242( املبا�رشة يف الوقت احل�صا�ض
 Cap.A.C Count  القبطان كاونت  دوتكو
Dutko، اأ���ص��ار اإىل اأن »ال��ق��درات اال�صافية 
لل�صاروخ AARGM -ER، م�صافًا اإىل االأداء 
الأ�صطولنا  �صتوفر  اجل��وي��ة،  للعربة  ال��ع��ايل 
اأكرث اأنظمة القتال تطورًا، لهزمية االأخطار 
اأر�ض - جو النا�صئة، واأن فريق عملنا ي�صتمّر 
يف اإثبات ن�صوج النظام، وبالتايل نحن نثق 
وامل��ب��ا���رشة   AARGM - ER ب��ج��ه��وزي��ة 

باإنتاجه مبعّدل منخف�ض«.
ب��دوره نائب رئي�ض ن��ورث��روب غرومان 
 Gordon لالأ�صلحة املتطّورة غوردون ترنر
Turner ق��ال: »اإن ال�����ص��اروخ AARGM هو 
االآن AARGM - ER وذو ق��درات يف االأوق��ات 
احلرجة، بحيث يوفر احلماية واالإمكانيات املح�صنة للقوات البحرية 

االأمريكية يف مواجهة االأخطار التي تواجهها«.

نورثروب غرومان تطور �ساروخاً م�ساداً لالإ�سعاعات

لوكهيد مارتن تقّدم ال�سهريج ال�سرتاتيجي املُقبل  لأمريكا

F-18 خالل عملية تزويد الوقود جوًا ملُقاتلة MXT ال�سهريج

ال�ساروخ AARGM - ER حلظة اإطالقه من ُمقاتلة اأمريكية
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اأعلنت  �رشكة »اإن فري�ض InVeris« حللول التدريب، وامل��زّودة 
الأن��ظ��م��ة ال��ت��دري��ب وال��رم��اي��ة احل��ي��ة امل��دجم��ة، واخل��دم��ات للزبائن 
املحليني وق��وات اإنفاذ القانون الدوليني، عن اإط��الق نظام التدريب 
ال�صامل VR - DT االفرتا�صي واتخاذ القرارات والتكتيك املالئم يف 

اطار تهدئة التدريب.
رابطة   للقاء  ال�صنوي  املعر�ض  منا�صبة  ال�رشكة  اخ��ت��ارت  لقد 
اجلي�ض االأمريكي AUSA الذي انعقد ما بني 11 و 13 ت�رشين اأول/
اأكتوبر 2021 يف وا�صنطن الإطالق نظامها اجلديد، حيث ح�رش اأكرث 
من 31000 من كبار قادة اجلي�ض االأمريكي و�صباط حلفاء، وم�صوؤويل 
اأبرز ال�صناعات الدفاعية، اإ�صافة اإىل 700 مزود من الواليات املتحدة 

وخارجها.

اأندريا  وال��ربام��ج  والت�صويق  للمبيعات  ال�رشكة  رئي�ض  نائب 
كزوب Andrea Czop، اأ�صار اإىل اأن  InVeris تتطلع اإىل عر�ض نظامها 
اجلديد VR -DT اأم��ام ق��ادة اجلي�ض االأم��ريك��ي وكبار الع�صكريني 
احللفاء، واإطالعهم على كيفية تاأمني �صالمة اجلنود عرب التعليمات 

الثورية لنظام التدريب االإفرتا�صي ال�صامل«.

اإن فري�س InVeris تطلق نظام �سامل للتدريب الفرتا�سي

خالل معر�ض االأنظمة الدفاعية واالأمنية DSEI الذي انعقد يف 
لندن منت�صف �صهر ايلول/�صبتمر 2021،وّقعت �رشكة اأوتوكار  
Otokar الرتكية املنتجة لالأنظمة الربية، مع ال�رشكة االأوروبية 
الرائدة يف تطوير اأنظمة الروبوت ميلرمي Milrem، على اتفاقية  
للتعاون يف جمال تطوير تطبيقات اأنظمة الروبوت واالأنظمة غري 

االآهلة وا�صتغاللها يف اطار العربات الع�صكرية.
اإن ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني اأوت��وك��ار وم��ي��ل��رمي �صيتناول اأ�صطول 
العربات املتوفر حاليًا يف كلتا ال�رشكتني، و�صيقدم اأنظمة جديدة 
لتطوير االإ�صتغال الذكي والت�صفري ومظاهر ال�صالمة اإ�صافة اإىل 

اليقظة البيئية.

 Serdar م��دي��ر ع���ام ���رشك��ة »اأت���وك���ار« ���س��ردار غورغو�س
Gorguç، ق��ال باملنا�صبة:» اإن �رشكة Otokar  ال��رائ��دة يف جمال 
الربية،  لالأنظمة  مبدعة  حلول  تقدمي  يف  ت�صتمّر  الربية  االأنظمة 
والقوات  احلديثة  للجيو�ض  امل�صتقبلية  االحتياجات  يوؤمن  مبا 
 Milrem االأمنية، يف هذا املجال ي�رّشنا االإعالن عن هذا التعاون مع
الأن��ظ��م��ة ال���روب���وت، ح��ي��ث ل��دي��ن��ا االأب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر لهند�صة 
واختبار قدرات العربات املدرعة، فيما لدى ميلرمي معرفة العمل 
التلقائي وال��ذك��اء اال�صطناعي واالدارة ع��ن ُب��ع��د، االأم���ر ال��ذي 
�صيحقق خط اإنتاج للعربات االأر�صية غري االآهلة UGV  لدى �رشكة 

»اأوتوكار«.

 اأوتوكار وميلرمي تعمالن على تطوير
اأنظمة الروبوت

Type - X عربة روبوت مدرعة للقتال اأمنوذج
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جديد الدفاع

 2021 اأيلول/�صبتمرب   29 ب��ت��اري��خ  
اأعلنت �رشكة »بوينغ  Boeing« عن تعيني 
 Kuljit اأورا   - غاتا  كوجليت  ال�سيد 
لل�رشكة  ج��دي��د  كرئي�ض   Ghata - Aura
يف م��ن��ط��ق��ة ال�������رشق االأو�����ص����ط وت��رك��ي��ا 
العربية  اململكة  با�صتثناء  واأف��ري��ق��ي��ا، 

ال�صعودية.
ال�صيد غاتا - اأورا العائد اإىل ال�رشق 
االأو����ص���ط �صيكون م��ق��ره دب���ي، وي��ك��ون 
م�����ص��وؤواًل  ع��ن اأن�صطة ال�رشكة وتطوير 
���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة، وه����و منذ 
 2010 Boeing يف العام  التحاقه ب�رشكة 
لعب دورًا مهمًا  يف كل من اأوروبا ورو�صيا 
وا���رشائ��ي��ل وال��ه��ن��د، وه��و يخلف اليوم 
برين دون Bernie Dunn ال��ذي عمل ملدة 

ت�صع �صنوات يف املنطقة.

ب��ت��اري��خ  20 اأي��ل��ول/���ص��ب��ت��م��رب 2021 
اأع��ل��ن��ت ���رشك��ة » AM General« ع��ن تعيني 
 James Cannon كانون  جامي�س  ال�صيد 
رئي�صًا تنفيذيًا جديدًا، وهو الذي كان بهذه 
ال�صفة يف ���رشك��ة »ف��ل��ري FLIR « ال�صهرية 
بت�صنيع امل�صت�صعرات واالأنظمة غري االآهلة 
وال��ت��ج��اري��ني ح��ول  الع�صكريني  ل��ل��زب��ائ��ن 

العامل.
ال�صيد كانون لعب دورًا �صابقًا يف عّدة 
�رشكات، وخ��دم يف اجلي�ض االأم��ريك��ي اأكرث 
م��ن ع�رش ���ص��ن��وات حيث ���ص��ارك يف عمليات 
  Desert Shield حربية منها درع ال�صحراء
وع��م��ل��ي��ة ع��ا���ص��ف��ة ال�����ص��ح��راء يف ال�����رشق 

االأو�صط.
يذكر اأن AM General ت�صمم وتهند�ض 
وت�صنع وت��زود وتدعم عربات متخ�ص�صة 
ملختلف  والتجاريني  الع�صكريني  للزبائن 
ال�����رشك��ة ب�صكل  ال��ع��امل، كما تعر�ض  دول 
ب��اإن��ت��اج ال��ع��رب��ات التكتيكية التي  وا���ص��ع 
و�صل عددها حتى اليوم اإىل 300.000 عربة 

يف اأكرث من 70 دولة.

اأ. م. جرنال تعني رئي�س تنفيذي جديد لل�رصكة

»بوينغ « تعنّي رئي�س جديد ملنطقة ال�رصق الأو�سط

»AM General« ال�سيد جامي�س كانون الرئي�س اجلديد ل�سركة

ال�سيد كوجليت غاتا - اأورا
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 توليفة
ال تُقَهر

رسعة يف الجو وتحّوالت أرسع
 تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس- 390 ملينيوم”

 )C-390 Millennium( أداء تكتيكياً  باهراً ذا فعالية 
سرتاتيجية، وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ 
0.80 ماك، وحمولة قدرها 26 طناً، وارتفاع أقىص يصل إىل 
36,000 قدم. وبالنسبة إىل الطاقم، فقد ُخصَّ بابتكارات 
عدة، منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن، وكذلك أنظمة 

جوية تقلّص من أعباء العمل وتحّسن اإلنتاجية. وبالنظر إىل 
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل، وإىل العقود 

املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري، 
فإن  الطائرة املتعددة املهامت C-390 تأخذ الحركية إىل 

املستوى التايل يف  البيئات الحافلة بأشد التحديات.

#C390UnbeatableCombination 
embraerds.com

Photographic record made during  
the unpaved runway test campaign.

يس - 390 ميلينيوم

C43249-021-Embraer-C390-AlDefaiya-Nov21-270x205-AR-v1.indd   1 03/11/2021   14:19


	1
	2
	3
	P03
	P04
	P05-WESCAM-L3harris
	P06
	P07
	P08-P11
	P12-raytheon  editorial
	P13-Raytheon Ad
	P14-P16
	P17-ROE
	P18
	P19-P20
	P21
	P22-P23
	P24-P26
	P27-SAFRAN
	P28-P29
	P30
	P31-Mi-28NE Rosvertol
	P32-P33
	P34
	P35-P37
	P38-P39
	P40-P42
	P43-Fincantieri
	P44
	P45-DIMDEX
	P46-P50
	P51-Al Defaiya Full page Ad_205x270px
	P52-P53
	P54-P57
	P58
	P59-Al Defayia_Advert_EDEX 2021 updated
	P60-P62
	P63-EUROSATORY 2022
	P64-P66
	P67-Al Defaiya website ad 2021
	P68-P74

	4
	5

