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العدد  التحريري ملجلة »الدفاعية«، ي�صدر هذا  اإلتزامًا مب�صمون الربنامج 
الأخري من العام 2022  يف التوقيت املحّدد    له.

من  ال��ازم��ة  الأهمية  اأعطيت  وتقنّية  ع�صكرية  موا�صيع وحتليات  يت�صّمن 
البحث والدرا�صة، ِوفقًا لأحدث التطّورات وجديد التكنولوجيا الع�صكرية، وميكن 

اإدراج هذه املوا�صيع كما يلي:
- التوازن الع�صكري يف ال�رشق الأو�صط، وماهية اللجوء اإىل الت�صّلح باأحدث 

الأنظمة واملُعّدات احلربية.
- درا�صة وافية حول ال�صناعات الدفاعية واجلو ف�صائية العربية، والتي باتت 
ظاهرة لفتة يف بع�ض الدول مثل: م�رش   والأردن واململكة العربية ال�صعودية ودولة 

المارات العربية املتحدة.
 »SOFEX تغطية كاملة ملوؤمتر ومعر�ض عمليات القوات اخلا�صة »�صوفك�ض -
ال��ذي انعقد يف مدينة العقبة الأردنية برعاية وح�صور  عاهل الأردن امللك عبد اهلل 

الثاين، مطلع �صهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2022.
- تغطية كاملة ملوؤمتر ومعر�ض البحرين الدويل للطريان BIAS الذي انعقد يف 
املنامة ما بني 8 و 11 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2022  برعاية ملك  البحرين حمد بن 

عي�صى اآل خليفة  و مُب�صاركة عمالقة الطريان يف العامل.
العالية  الدّقة  الرو�صية ذات  بالأ�صلحة  العدد ملّفًا خا�صًا  ذل��ك، يت�صّمن  اإىل 
واأنظمة الدفاع اجلّوي، هذا  بالإ�صافة اإىل معلومات  وافرة  يف ِق�صمْي  »بانوراما« 

و»جديد الدفاع«.
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ت�صدر عن �صركة الدفاعية للن�صر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�صاد واالعمال

وجمموعة مون�ش االملانية للن�صر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�ش التحرير:
خـالـد زحـالن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير التحرير:
العميد الركن )م( د.�سليم اأبو ا�سماعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
املدير امل�صوؤول: حياة طليع امل�صفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االخراج الفني:
زياد عبداهلل

ADDRESS 
LEBANON: 
P.O.Box: 113/6194 Hamra-Beirut 1103 2100 
Tel:  (+961-1) 353577 - (+961-1) 780200/1 
Fax: (+961-1) 780206 - (+961-1) 863958 
U.A.E: 
P.O.Box: 55034 Dubai 
Tel : (+971-4) 2941441 
Fax: (+971-4) 2941035 
SAUDI ARABIA: 
P.O.Box: 5157 Riyadh 11422 
Tel:  (+966-1) 2932769 
Fax: (+966-1) 2931837

Email: defaiya@defaiya.com
www.defaiya.com

*  وت�صاف اليه كلفة الربيد بح�صب الدول:
- لبنان: من دون كلفة بريد اإ�صافية

                                     - الدول العربية 30 $
                                     - الدول االوروبية  70 $

                                     - الدول االمريكية وغريها 100 $
                                    )ي�صمل اال�صرتاك دليل الدفاع العاملي(

اال�صرتاك ال�صنوي: 50 $*

التوزيع: ال�صركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

طائرة ال�صهريج C-390 للتزود بالوقود جًوا
Embraer اإنتاج اإمرباير 
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حتت رعاية الأميير حممد بن �سلمان بن 
عبد العزيز، ويّل العهد، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الدفاع،نظّمت القوات البحرية 
امللكية ال�سعودية، املُلتقى البحري ال�سعودي 
الدويل الثاين ما بني 15 و 17 ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2022  يف منطقة جدة.
يهدف املُلتقى الييذي ينعقد حتت عنوان، 
»حماية الوحدات البحرية واملواقع احليوية 
ال�ساحلية من تهديد الأنظمة غر املاأهولة«، 
اإىل تباُدل وجهات النظر ومناق�سة التحّديات 
الييتييي تييواجييه الييوحييدات البحرية واملييواقييع 
و�ُسبل حمايتها، وكيفية  ال�ساحلية  احليوية 
التعامل مع التهديدات املُ�ستمّرة واأثرها على 
املمرات  �سالمة  و�سمان  العاملي  القت�ساد 

البحرية.
الفريق الركن فهد الغفيلي قائد القوات 
العهد  ويّل  رعيياييية  ثّمن  ال�سعودية،  البحرية 
للملتقى، موؤكدًا على اأهميته يف ظّل ما ت�سهده 
امليينييطييقيية واليييعيييامل مييين اأحييييييداث وتيييطيييّورات 

�رشيعة، تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة 
غر املاأهولة.

�سهد امللتقى جل�سات وور�س عمل مُب�ساركة مهتّمني وخمت�ّسني 
من ع�سكريني وخرباء يف جمال التكنولوجيا وال�سناعات الدفاعية، 

كما �سي�سهد معر�سًا م�ساحبًا ت�سارك فيه اأبييرز ال�رشكات املحلية 
والإقليمية والدولية، لعر�س اأحدث املعّدات والتقنيات والأنظمة يف 

جمال الأمن البحري.

جدة تستضيف امُللتقى البحري السعودي الدولـي الثاني

الفريق فيا�س الرويلي رئي�س اأركان القوات املُ�سّلحة ال�سعودية يزور املنتدى الأول عام 2019

بتاريخ 16 ت�رشين اأول/اأكتوبر 2022 اإحتفلت القوات البحرية 
الثانية  لل�سفينة  الرئي�سية  الييعييار�ييسيية  بو�سع  ال�سعودية  امللكية 
يف »ميي�ييرشوع طييويييق«، واليييذي �سّميت ر�سميًا »�سفينة امللك فهد«، 
الحييتييفييال اليييذي جيييرى يف مييدييينيية »مييارييينيياث« يف وليييية وي�سكون�س 
الأمركية، ح�رشه قائد القوات البحرية ال�سعودية الفريق فهد بن 
عبد اهلل الغفيلي، واملُلحق الع�سكري يف وا�سنطن واأوتييياوا وعدد 
من كبار �سباط القوات البحرية ال�سعودية والأمركية، اإىل جانب 
 »  Lockheed Martin مييارتيين  »لوكهيد  ميين �رشكتي  ر�سميني   عيييّدة 

.»Fincantieri و »فينكانتري 
األييقييى خطابًا يف هذه  ال�سعودية  امللكية  البحرية  الييقييوات  قييائييد 
املُنا�سبة، عرّب فيها عن �رشوره بهذا احلدث الرئي�سي املتمثل مبراحل 
�سناعة »�سفينة امللك فهد« ، كما اأ�ساد بالدعم غر املحدود الذي تقّدمه 

القيادة ال�سعودية.
ُي�سار اإىل اأن »ميي�ييرشوع طييويييق« هييو اأحيييد امل�ساريع الرئي�سية 
لتطوير القوات البحرية ال�سعودية، وي�سمل اأربع �سفن قتال متعّددة 
العمليات  املتطّورة ملجمل  القتال  اأنظمة  اأحييدث  الوظائف، ومتتلك 

البحرية �سّد الأهداف اجلوية وال�سطحية وحتت �سطح املاء.

القوات البحرية السعودية تضع العارضة الرئيسية » لسفينة امللك فهد«

قائد القوات البحرية ال�سعودية الفريق فهد الغفيلي وال�سباط يف ُمنا�سبة الإحتفال
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بتاريخ 10 ت�رشين اأول/اأكتوبر 2022 اأعلنت �رشكة »ليوناردو 
Leonardo DRS« عن تلّقيها طلب اإنتاج مناظر حرارية من اجليل 
املُقبل لتجهيز اأ�سلحة اجلي�س الأمركي، وقد مّت التوافق مع قيادة 
التعاقد يف اجلي�س الأمركي على عقد بقيمة 579  مليون دولر خالل 

خم�س �سنوات.
�ستعمل وحييدة الأنظمة الكهرو - ب�رشية ومييا حتييت احلمراء 
)EOIR( يف �رشكة »ليييييونيياردو« على اإنييتيياج عائلة مناظر الأ�سلحة 
تكنولوجيا  با�ستخدام  الأمييركييي،  للجي�س   )FWS - I( الييفييردييية 
 الييتيي�ييسييوييير احلييييييراري غييير الييييبييييارد، بييحيييييث ييييتيييّم و�يييسيييل امليينييظييار

)FWS -I( ل�سلكيًا بنظام الروؤية يف خودة اجلندي، ومنظار الروؤية 
الليلية املتطّور )ENVG - B( واأنظمة الييروؤييية املدجمة من اجليل 

املُقبل، وبالتايل يزّود  قدرات كبرة حليازة الأهداف اأمام اجلندي.
نائب  رئي�س ليوناردو واملدير العام لالأنظمة الكهرو - ب�رشية 
 Jerry Hathaway جريي هاث اأواي ،)EOIR( وما حتت احلمراء
اأعيييرب عيين اعييتييزاز ال�رشكة با�ستمرارها تييزويييد هييذه التكنولوجيا 

املييتييطييّورة التي توفر للجنود اأكيير اأنظمة ال�سالح تييطييورًا يف حقل 
املعركة اليوم ويف املُ�ستقبل.

بييتيياريييخ 10 ت�رشين اأول/اأكييتييوبيير 2022 
قيييّررت وزارة اخلييارجييييية الأمييركييييية املوافقة 
على مبيعات خارجية اإىل حكومة الكويت، هي 
املُتقّدمة  الوطنية  ال�سواريخ  اأنظمة  من  عييدد 
 )NASAMS( سطح - جييو لييلييدفيياع اجليييوي�
 متو�سطة املدى مع املعّدات  العائييدة لها بتكلفيية

 3  مليارات دولر.
وكيييياليييية الييييتييييعيييياون الييييدفيييياعييييي الأميييينييييي 
على  بيياملييوافييقيية  الكونغر�س  اأبييغييت   )DSCA(
هيييذا الييبيييييع بييتيياريييخ 6 تيي�ييرشييين اأول/اأكييتييوبيير 
2022، والييذي �سبق اأن تقّدمت بطلب ال�رشاء 
�ييسييواريييخ  ي�سمل  بحيث  الكويتية  احلييكييوميية 
دفيييياع جيييوي متو�سطة  واأنييظييميية   NASAMS
AN/ رادارات   7 و   )MRADS( املييييييدى 
 MPQ - 64 FI. هييذا بالإ�سافة اإىل 63 �ساروخ 
 )AMRAAM( جيييو - جيييو مييتييو�ييسييط املييييدى 
،AIM - 120 C - 8طيييييييييييييييييييييييييييراز 
مييييطييييول مييييييييييدى  مييييييييع  �يييييييييسييييييييياروخ   63  و 

  ،AIM - 120 - C - 8  جهازي توجيه ل�سواريخ ،)AMRAAM - ER( 
وحيييدات   6 و   ،AIM - 9X Sidewinder تكتيكي  �يييسييياروخ   63 و 
توجيه ل�سواريخ AIM - 9X، و 12 نظامًا متعدد الإ�ستغال لتوزيع 
املعلومات. هييذا بالإ�سافة اإىل عييدد من اأجييهييزة الييراديييو وم�سبهات 
الييتييدريييب وتييعييريييف ال�سديق ميين الييعييدّو IFI  وغييرهييا ميين املييعييّدات 

والأجهزة العائدة لهذه ال�سفقة.

ُي�سار اإىل اأن املُتعاقد الأ�سا�سي لهذه املعدات هي �رشكة »رايثيون 
لل�سواريخ والدفاع Raytheon Missiles & Defense«، واأن اقتناءها 
ميين قبل الييقييوات املُ�سلحة الكويتية �ييسييوف يييدعييم قيييدرات الييدوليية، 

وُي�ساهم يف حتقيق اأهداف الأمن الوطني للوليات املتحدة الأمركية.

الكويت تطلب نظام دفاع جّوي متطّور من الواليات املتحدة

ليوناردو تزّود اجليش األمريكي مبناظري حرارية لألسلحة

�ساروخ  NASAMS  حلظة اإطالقه

منظار حراري متطّور من » ليوناردو«
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بييتيياريييخ 22 ت�رشين اأول/اأكييتييوبيير 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  اأعييليين   2022
الدكتور هالوك  الييركييييية«  »اأ�ييسييليي�ييسييان 
اأن   Dr. Haluk Gorgun غ���ورغ���ون  
اليي�ييرشكيية حققت تييقييدمييًا ميياليييييًا ملحوظًا 
خييييالل اليييربيييع الييثييالييث مييين هييييذا الييعييام. 
ال��دك��ت��ور غ��ورغ��ون اأجييييييرى تييقييييييييمييًا 
مييو�ييسييوعيييييًا لأعيييميييال اأ�ييسييليي�ييسييان ميينييوهييًا 

بالنقاط التالية:
الإ�ييسييم الأول  اإىل كونها  »بالإ�سافة 
الذي يتبادر اإىل ذهن قواتنا الأمنية عندما 
فرة  اأجنييزنييا  فقد  التكنولوجيا،  تييذكيير 
اأخرى حيث ن�ستمّر يف منونا املُ�ستدام  من 

خالل اإمتام واجباتنا يف خدمة البالد باأف�سل الطرق عرب احللول التي 
نقّدمها يف جمالت التكنولوجيا«.

الدكتور  غورغون اأ�سار اإىل اأن عائدات ال�رشكة بلغت يف الربع 

الثالث من عام 2022  حييوايل 17.7 مليار 
لرة تركية. كما مّت اإنتاج 128 منتج خالل 
فيييرة ت�سعة اأ�ييسييهيير بييحيييييث و�ييسييل عييدد 
املنتجات اإىل 653 ومّت تاأمني 430 مليون 
دولر يف داخييييل تييركيييييا. اإىل ذليييك باعت 
جديدتني  دولتني  اإىل  منتجات   Aselsan
وبذلك ازداد عييدد الييدول التي ت�ستخدم 

منتجات  ال�رشكة اإىل 80 دولة.
اأ�ييسييليي�ييسييان يف  اإ�ييييسييييارة اإىل دور  يف 
املجتمع الييدويل، اأّكد الدكتور غورغون 
عييلييى اأهييمييييية الييتييكيينييولييوجيييييات الييعييالييييية 
املحلية  ال�رشكة  بقوى  اإنتاجها  مّت  التي 
والوطنية، حيث مّتت املُ�ساركة يف مترين 
 MARLIN بوا�سطة العربة البحرية غر الآهلة »NATOحلف »ناتو
اأول من�سة �سطح غر اآهلة يف العامل حتمل اأنظمة حرب اإلكرونية، 

وذلك بالتن�سيق مع رئا�سة ال�سناعات الدفاعية الركية.

»أسلسان ASELSAN« تستمّر يف منو ُمستدام

 ،2022 اأيلول/�سبتمرب   12 بتاريخ 
ح�رش اأمر قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل 
اإحتفال ت�سليم فرقيطة »الزوبرة«  ثاين، 
و�ييسييفييييينيية »ميييي�ييييسييييارب«، اإىل اليييقيييوات 
 الأميييريييية الييبييحييرييية الييقييطييرييية يف قيياعييدة

»اأم الهول« البحرية.
حيي�ييرش الإحيييتيييفيييال رئييييي�ييس جمل�س 
الوزراء ووزير الدولة لل�سوؤون الدفاعية 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حممد اآل عطيه، 
ورئي�س اأركييان القوات املُ�سّلحة القطرية 
الفريق الطّيار �سامل بن حممد بن عقيل 
الثابت، وقائد القوات البحرية القطرية 
الييلييواء عبد اهلل بن حمد ال�سليطي، اإىل 
جانب عييدد كبر من الر�سميني وروؤ�ساء 
الييبييعييثييات الييدبييلييومييا�ييسييييية وكييبييار �سباط 

القوات املُ�سّلحة القطرية.
بعد الإحتفال تفّقد اأميير قطر ال�سيخ 
اإىل  متيم �سفينته »الييزوبييرة«، وا�ستمع 
�رشح حول قدراتها واأنظمتها العملياتية 
احلييديييثيية، كييمييا ا�ييسييتييمييع اإىل �يييرشح حييول 

�سفينته »م�سارب « ودور القوات البحرية القطرية يف ُمراقبة وحماية 
احلدود البحرية.

البحرية  الييدورييية  و�سفينة  »اليييزوبيييرة«  فرقيطة  اأن  اإىل  ُي�سار 
اأحوا�س �رشكة »Fincantieri اليطالية«،  بناوؤها يف  مّت  »م�سارب«، 

يف اطييار برنامج تطوير القوات البحرية التي اأعّدته وزارة الدفاع 
كلوديو  ال�رشكة  الت�سليم رئي�س  احتفال  �ييسييارك يف  القطرية، وقييد 
بياروبرتو  التنفيذي  والرئي�س   ،Claudio Graziano غرازيانو 

.Pieroberto Folgiero فوجليارو

فينكانتريي Fincantieri ُتسّلم قطر فرقيطة ثانية

اأمري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين يتفقد الفرقيطة
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ب��رع��اي��ة وح�����ض��ور الأم���ر خالد بن �سلمان بن عبد 
العزيز وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�ضعودية وال�ضيدة 
وزي��رة   Reyes Maroto Illera اللريا  ماروتو  ريا�س 
ال�ضعودية  ال��دف��اع  وزارة  وّق��ع��ت  ا�ضبانيا،  يف  ال�ضناعة 
على   ،)GAMI( الع�ضكرية  لل�ضناعات  العامة  والهيئة 
Navantia« الإ�ضبانية،  ُمذّكرة تفاُهم مع �رشكة »نافانتيا 
حليازة وبناء عدد من ال�ضفن القتالية متعّددة املهام ل�ضالح 

القوات البحرية امللكية ال�ضعودية.
30 ت�رشين ث��اين/  ُم��ذّك��رة التفاُهم وّق��ع��ت بتاريخ 
نوفمرب 2022 م��ن ِق��ب��ل م�ضاعد وزي���ر ال��دف��اع لل�ضوؤون 
التنفيذية الدكتور خالد بن ح�سني البياري واملهند�س 
 ،)GAMI( اأحمد بن عبد العزيز الأوهلي حاكم هيئة
باكويرو  غار�سيا  دومينغا�س  ري��ك��اردو  وال�����ض��ي��د 
الرئي�س   Ricardo Dominguez Garcia - Baquero

التنفيذي ل�رشكة »Navantia « الإ�ضبانية.
تهدف ُمذّكرة التفاُهم لرفع م�ضتوى جهوزية القوات البحرية 
امللكية ال�ضعودية وحت�ضني الأمن البحري يف املنطقة، وحماية امل�ضالح 
ال�ضرتاتيجية،  الأه���داف  ودع��م  للمملكة،  وال�ضرتاتيجية  احليوية 
والعمالنية، والتكتيكية لوزارة الدفاع ال�ضعودية وفقًا لروؤية اململكة 

.2030

ال�ضيد غار�سيا - باكويرو رئي�س نافانتيا عرّب عن التزامه عرب 
توقيع هذه املُذّكرة مع وزارة الدفاع ال�ضعودية، بعد جناح امل�رشوع 
الأول ال��ذي ك��ان حتت اإ�ضم »����رشاوات Sarwat«  وال��ذي ك��ان مبثابة 
البحرية  امللكية  وال��ق��وات   »Navantia« ل�رشكة  النوعية  ال��ق��ف��زة 

.RSNF ال�ضعودية

»Navantia وزارة الدفاع السعودية ُتوّقع ُمذّكرة تفاُهم مع شركة »نافانتيا

فرقيطة اجلبيل بنتها �سركة »نافانتيا« للقوات البحرية ال�سعودية اأثناء جتربتها

بتاريخ 30 ت�رشين الثاين /نوفمرب 2022 قّررت وزارة 
اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي��ة امل��واف��ق��ة على مبيعات ع�ضكرية اإىل 
اخل��ارج، وهي نظام مدمج م�ضاد للطائرات ال�ضغرة دون 
طّيار »FS - LIDS« بتكلفة مليار دولر اأم��رك��ي اإىل دولة 

قطر.
وك��ال��ة ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي الأم���ن���ي )DSCA( �ضّلمت 
املوافقة اإىل الكونغر�س بتاريخ 29 ت�رشين الثاين/ نوفمرب 
2022، مع الإ�ضارة اإىل اأن احلكومة القطرية كانت قد تقّدمت 
بطلب �رشاء 10 اأنظمة ثابتة املوقع وبطيئة العمل ومدجمة 
 ،)FS - LIDS( لتدمر اأنظمة الطائرات غر الآهلة ال�ضغرة
وه��ي ت�ضمل 200 جهاز اإعرتا�ضي Coyote Block، ونظام 
 ،)CUAEWS( م�ضاد للحرب الإلكرتونية املُ�ضّرة عن ُبعد
 ورادارات باأنظمة رادي��وي��ة م��ت��ع��ّددة الأق��ن��ي��ة وال���رتددات
Coyote ومركز قيادة و�ضيطرة  )KU MRFS(، وقاذفات 
متقدم للدفاع اجل��وي )FAAD C2(، وك��ام��رات كهرو - 

.EO/IR ب�رشية عاملة بالأ�ضعة حتت احلمراء
هذا البيع املُقرتح اإىل قطر �ضيدعم ال�ضيا�ضة اخلارجية واأهداف 
الأم���ن ال��ق��وم��ي ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة، ويح�ّضن اأم���ن دول��ة 
�ضديقة ت�ضتمر يف اأن تكون قوة فاعلة لالإ�ضتقرار ال�ضيا�ضي والتقّدم 

القت�ضادي يف ال�رشق الأو�ضط.
ُي�����ض��ار اإىل اأن �رشكتي »راي��ث��ي��ون Raytheon  « و» ن��ورث��روب 
غ��روم��ان  Northrop Grumman « هما املُتعاقدين الأ�ضا�ضيني لهذا 

العقد.

الواليات املتحدة توافق على بيع قطر أنظمة مضادة للدرونز

ة خمطط توزيع الأنظمة امل�ساد للطائرات املُ�سريرّ
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بتاريخ 8 ت�رشين ثاين/نوفمرب 2022 اأعلنت �رشكة »تك�ضرتون 
اأول  ت�ضليم  ع��ن   ،»Textron Aviation Defense الدفاعي  للطران 
طائرة تدريب طراز Beechcraft T-6C Texan II اإىل القوات اجلوية 
التون�ضية لدعم عمليات ال�����رشب 13  يف ق��اع��دة �ضفاق�س اجل��وي��ة يف 

تون�س.
يت�ضّمن عقد بيع املًُعّدات الع�ضكرية اإىل اخل��ارج )FMS(، مبيع 
ثماين ط��ائ��رات للتدريب الع�ضكري املُ��ت��ق��ّدم T - 6C Texan II اإىل 
واإدارة  اللوج�ضتي  الدعم  لتقدمي  وممثلني  ميدانية  خدمات  جانب 
ِقطع  ُم�ضتلزمات  مع  ال�ضيانة  وتقنيي  الطّيارين  الربامج،وتدريب 

الغيار  وحمّركات الإحتياط.
الأو���ض��ط  وال�����رشق  اأفريقيا  يف  وال�ضرتاتيجية  املبيعات  م��دي��ر 
فوؤاد ق�سري، عرّب عن اعتزاز �رشكة »تك�ضرتون للطران الدفاعي«، 
لختيار القوات اجلوية التون�ضية اأف�ضل طائرة تدريب متقدمة اأّي 

.Beechcraft  T - 6C Texan II الرتاثية بيت�س كرافت
ب���دوره اجل���رال حممد حاجم رئي�س اأرك����ان ال��ق��وات اجلوية 
التون�ضية اأ�ضار اإىل اأن قواته اأ�ضبحت رائدة اإقليميًا يف امتياز تدريب 
ال��ط��ران الع�ضكري، الأم���ر ال��ذي يعترب حجر الأ���ض��ا���س يف مكافحة 

الإره����اب وحتقيق ُم�ضتلزمات مهّمات اأم��ن احل���دود، كما ع��رّب عن 
امتنانه من �رشكة »تك�ضرتون للطران الدفاعي«.

»TEXTRON القوات اجلوية التونسية تتسّلم أول طائرة تدريب من »تكسرتون

طائرة تدريب Beechcraft اإنتاج »تك�سرتون«  لدى ال�سالح اجلو التون�سي
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ب��ت��اري��خ 3 ك��ان��ون اأول /دي�ضمرب 2022 اأع��ل��ن��ت كل 
 Northrop Grumman م��ن �رشكة »ن��ورث��روب غ��روم��ان
وال��ق��وات اجل��وي��ة الأم��رك��ي��ة ع��ن اإن��ت��اج اأول ط��ائ��رة من 
 B - 21 اجليل ال�ضاد�س، وك�ضفت النقاب عن املُقاتلة رايدر
Raider، التي �ضتن�ضّم اإىل الثالوث النووي كرادع مرئي 
ولني، �ضمم ل�ضالح القوات اجلوية الأمركية لدى تنفيذ 

مهماتها الأكرث تعقيدًا.
غ��روم��ان«  »ن��ورث��روب  ل�رشكة  التنفيذية  الرئي�ضة 
فريق  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت   ،Kathy Warden كاتي واردن 
ال�رشكة طّور و�ضلم تكنولوجيا لتقّدم العلوم ويتطلع اإىل 
 B - 21 Raider املُ�ضتقبل لي�ضل اإىل ما هي اليوم. فاملُقاتلة
حتدد ع�رشًا جديدًا من التكنولوجيا وتقوي دور اأمركا 

يف حتقيق ال�ضالح من خالل الردع.
 Lloyd ب��دوره، وزير الدفاع الأمركي لويد اأو�سنت

Austin ق��ال: »اإن املُقاتلة B - 21 Raider هي عهد مبزايا 
دائمة لأمركا يف الرباعة والتجدد، وه��ي دليل على الإل��ت��زام الدائم 
لوزارة الدفاع لبناء قدرات متطّورة حت�ضن اإمكانيات اأمركا يف ردع 

الإعتداءات اليو م ويف املُ�ضتقبل. والآن اإن متتني وا�ضتدامة قوة ردع 
الوليات املتحدة الأمركية هي يف قلب �ضرتاتيجيتنا للدفاع الوطني.

ب��ت��اري��خ 3 اآب/ اأغ�����ض��ط�����س 2022 ق����ّررت وزارة 
خارجية  مبيعات  على  املوافقة  الأم��رك��ي��ة  اخلارجية 
اإىل اململكة العربية ال�ضعودية هي �ضواريخ باتريوت 
مع   ،PATRIOT  MIM - 104 E نة  املح�ضَّ التكتيكية 
امل��ع��ّدات التابعة لها وذل��ك بتكلفة ح��وايل 3.05 مليار 

دولر.
وكالة التعاون الدفاعي الأمني )DSCA(  �ضّلمت 
اأغ�ضط�س،  اآب/   2 ب��ت��اري��خ  الكونغر�س  اإىل  امل��واف��ق��ة 
اأن اململكة العربية ال�ضعودية كانت  م��ع الإ���ض��ارة اإىل 
ق��د طلبت ����رشاء 300 ���ض��اروخ ب��ات��ري��وت م��ع توجيه 
ن  PATRIOT MIM - 104E (GEM-T)، اإ�ضافة  حم�ضَّ
اإىل جمموعة من املعّدات والأج��ه��زة، التي ت�ضمل اآلت 
فح�س واخ��ت��ب��ار، ب��رام��ج امل���دى وال��دع��م، املطبوعات 
وامل�ضتندات التقنية، معّدات التدريب وِقطع الغيار، هذا 
اإىل جانب املُ�ضاعدة التقنية من ِقبل احلكومة الأمركية 
 Raytheon وامل��ت��ع��اق��د ال��رئ��ي�����ض��ي ���رشك��ة »راي��ث��ي��ون

.Corporation
ُي�����ض��ار اإىل اأن عملية ال��ب��ي��ع املُ��ق��رتح��ة ���ض��وف تدعم 

اأه��داف ال�ضيا�ضة اخلارجية للوليات املتحدة الأمركية، من خالل 
حت�ضني اأمن دولة �رشيكة  وقوة مهّمة لالإ�ضتقرار ال�ضيا�ضي والتقّدم 

القت�ضادي يف منطقة اخلليج. كما واأن هذا الدعم لن يغّر يف التوازن 
الع�ضكري الأ�ضا�ضي يف املنطقة، واأن اململكة العربية ال�ضعودية لن 

جتد اأي �ضعوبة يف ان�ضمام هذه ال�ضواريخ اإىل قواتها املُ�ضّلحة.

نورثروب غرومان والقوات اجلوية األمريكية 
تكشفان النقاب عن أّول ُمقاتلة من اجليل السادس

اململكة العربية السعودية ستحصل على صواريخ باتريوت متطّورة

B - 21 Raider ُمقاتلة اجليل ال�ساد�س

PATRIOT MIM - 104E (GEM - T) ن  وحدة �سواريخ باتريوت مع توجيه حم�سَّ



تقع على ع��ات��ق روؤو���ش��اء اأرك����ان ال��ق��وات امل�شلحة ب�شكل ع��ام، 
اأبرز  م�شوؤوليات حتددها القوانني والأنظمة الع�شكرية لكل دول��ة، 
املهمات ُمواكبة م�شرية تطوير القوات امل�شلحة على خمتلف الأ�شعدة 

من حيث التنظيم والإعداد والتدريب والت�شليح.
لكن روؤو���ش��اء اأرك���ان ال��ق��وات املُ�شّلحة يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي بالإ�شافة اإىل هذه املهمات جتمعهم اللجنة الع�شكرية العليا 

التي جتتمع ب�شورة دورية اأو ب�شورة ا�شتثنائية عند ال�رضورة.
بتاريخ 28 ت�رضين اأول/ اأكتوبر 2022 اإجتمع روؤو�شاء اأرك��ان 
ع�����رض يف مقّر  التا�شعة  ال����دورة  ال��ت��ع��اون اخلليجي يف  دول جمل�س 
الأمانة العامة للتجّمع يف الريا�س، وذلك لدرا�شة ومناق�شة موا�شيع 
ع�شكرية ُم�شرتكة تهّم القوات املُ�شّلحة ل��دول جمل�س التعاون. واإىل 
جانب الإجتماع �شارك القادة يف اأول اجتماع ملجل�س اأكادميية اخلليج 
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والأمنية، واطلعوا على اجن��ازات اأكادميية 

اخلليج واإجراءاتها حول الربامج الع�شكرية املخططة للُم�شتقبل.
اإىل ذلك ي�رضف روؤو���ش��اء الأرك��ان يف دول اخلليج على املناورات 
والتمارين الع�شكرية التي تنفذها قواتهم املُ�شّلحة ب�شورة منفردة 

اأو م�شرتكة. اأب��رز التمارين امل�شرتكة مناورات درع اجلزيرة التي 
ت�شارك فيها وح��دات من جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي. كما 
تنفذ قوات م�شرتكة متارين برية وجوية وبحرية لعّل اأبرزها واأحدثها 

ما يلي:
- م��ن��اورات مركز احل��رب اجلوية يف الظفرة، يف دول��ة الإم��ارات 

العربية املتحدة مُب�شاركة القوات اجلوية ال�شعودية.
- مناورة بحرية حتت اإ�شم »املرجان 17« مطلع العام 2022 ما بني 

القوات البحرية ال�شعودية والقوات البحرية امل�رضية.
- مناورة برية يف »ُينبع« حتت اإ�شم » Eagle Resolve« �شيف العام 

2022 ما بني القوات ال�شعودية وقوات املارينز الأمريكية.
- م��ن��اورة بحرية حت��ت اإ���ش��م » Native Fury«، نّفذتها ق��وات 

�شعودية واأمريكية ُم�شرتكة.
اأما التمرين الأحدث فكان مترين »جلمود« املُ�شاد للإرهاب الذي 
جرى منت�شف ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2022، ما بني قوات اإماراتية 
وبحرينية، وح�رض ق�شمًا منها رئي�س دولة الإمارات ال�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان والعاهل البحريني ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة.
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رئي�س �أركان �لقو�ت �ملُ�سّلحة �ل�سعودية، 
لفريق �أول �لركن فيا�س �لرويلي:

اإن��ه رئي�س الأرك���ان ال��ث��اين ع�رض، ال��ذي ت�شّلم مهامه بتاريخ 26 
�شباط/فرباير 2018، بعد تقاعد �لفريق عبد �لرحمن �لبنيان. ُولد 
يف 27 ني�شان/ابريل 1958 يف ُمافظة طريف ون�شاأ وترعرع يف حارة 
ال��رول��ة م��ن  ح��ّي اخلالدية. بعد اإمت��ام درا�شته الثانوية اإلتحق بكلية 
امللك في�شل اجلوية وتخّرج منها برتبة ملزم طّيار حيث اأر�شل بعدها 
اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ل�شتكمال تدريبات الطريان يف اإحدى 
اجلامعات الأمريكية يف قاعدة لكلند اجلوية، ح�شل بعدها على اأربعة 

جوائز يف التعليم والطريان والإن�شباط.
بعد عودته اإىل اململكة خدم يف عّدة قواعد ع�شكرية جوية، وعمل على عدد 
من الطائرات املُقاتلة، وتدّرج يف املنا�شب حتى اأ�شبح قائد �رضب، ثم قائد 
جناح فم�شاعد لقائد القاعدة اجلوية يف الطائف. يف العام 2012 �شدر اأمر 

ملكي ق�شى بتعيينه قائدًا للقوات اجلوية، ثم نائبًا لرئي�س هيئة الأركان.
�لفريق �لرويلي حائز على عّدة اأو�شمة وميداليات اأبرزها ما يلي:

- نوط حترير الكويت - و�شام امللك في�شل من الدرجة الرابعة.
- ميدالية اجلو  يف الوليات املتحدة الأمريكية.

- ميدالية ال�شقر للطريان - ميدالية حترير الكويت.

- نوط الإدارة الع�شكرية.
اأما موؤهلته فهي متعددة وُت�شري اإىل كفاءة عالية منها:

- دبلوم ال��ط��ريان - ماج�شتري علوم ع�شكرية - ط��ريان قتايل - 
ط��ريان حتويلي - ماج�شتري يف العلوم الع�شكرية من كلية والقيادة 
والأرك��ان - ماج�شتري يف الدرا�شات ال�شرتاتيجية من جامعة القوات 
اجلوية الأمريكية - حا�شل على عدد كبري من ال��دورات داخ��ل اململكة 
وخارجها - مثل اململكة يف عدد من املوؤمترات واللقاءات املتخ�ش�شة 
يف الطريان الع�شكري - �شارك يف معارك حرب اخلليج الثانية والتدخل 

الع�شكري يف اليمن.
�لفريق �لرويلي يتمّتع ب��روح ال��ت��ع��اُون م��ع الأ���ش��ق��اء يف القوات 
املُ�شّلحة العربية، وُي�شاهم يف خمتلف ن�شاطاتهم الع�شكرية، كما اأنه 
ُي�رضف على ُمنا�شبات ت�شّلم القوات املُ�شّلحة ال�شعودية اأنظمة دفاعية 

حديثة للقوات الربية واجلوية  والبحرية.
�لرويلي  �لفريق  ح�رض  الداخلي  �شعيد  على 
بتاريخ 25 اآب/اأغ�شط�س 2022 حف�ل ت�شّلم الفرقيطة 
الأوىل ل�شالح القوات البحرية امللكية ال�شعودية، من 
NAVANTIA« يف قاعدة  �رضكة »نافانتيا الإ�شبانية 

امللك في�شل البحرية للأ�شطول الغربي.
 بتاريخ 8 اأيلول/�شبتمرب 2022 و�شل اإىل قطر
  يف زي�����ارة ر���ش��م��ي��ة ت��خ��ل��ل��ه��ا ل���ق���اءات واج��ت��م��اع��ات 
 م���ع رئ��ي�����س اأرك������ان ال���ق���وات املُ�����ش��ّل��ح��ة ال��ق��ط��ري��ة 
�ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ���س��امل ب��ن حمد �لنابت ح��ي��ث مّت 
التاأكيد على متانة العلقات الع�شكرية بني البلدين 
املن�شاآت  اإىل بع�س  زي���ارة  ل��ه  ال�شقيقني. كما كانت 
الع�شكرية ال��ق��ط��ري��ة واأب���رزه���ا اأك��ادمي��ي��ة اخل��دم��ة 
الوطنية وا�شتمع اإىل �رضح من ِقبل رئي�س الأكادميية 
�للو�ء �لركن �سعيد بن حمد �لنعيمي حول برامج 

ومهام الأكادميية.

هي  و�ل��دول��ي��ة،  �لعربية  �ل��دف��اع��ي��ة  �مل��ع��ار���س 
منا�سبات للقاء كبار �لقادة يف معظم �لقو�ت �ملُ�سّلحة 
�لعربية، �إذ �سبق ملدير �لتحرير �أن �لتقى رئي�س �أركان 
�لقو�ت  �أرك��ان  ورئي�س  �ل�سعودية  �ملُ�سّلحة  �لقو�ت 
�ملُ�سّلحة �المار�تية �لذين ت�سّلمو� »جملة �لدفاعية« 
مبحتويات  �إهتماماً  و�أظهرو�  �ملعار�س  بع�س  خالل 
�ملجلة. وعلى هذ� �الأ�سا�س �تخذ �لقر�ر باأن نفرد بع�س 
�ل�سفحات يف هذ� �لعدد للتعريف بروؤو�ساء �أركان عدد 
من �لقو�ت �ملُ�سّلحة �لعربية وحتديدً� �خلليجية وفقاً 

ملا يلي:

�لفريق �أول �لركن فيا�س �لرويلي

�لفريق �لرويلي خالل زيارة ر�سمية �ىل قطر
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يس - 390 ميلينيوم

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

)C-390 Millennium( أداءاً تكتيكياً  باهراً ذا فعالية 
إسرتاتيجية، 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 بإبتكارات 
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.
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رئي�س اأركان القوات املُ�سّلحة الإماراتية، 
الفريق الركن حمد ثاين الرميثي:

ال��ق��وات  اأرك�����ان  الفريق الرميثي م��ن�����ص��ب رئ��ي�����س   ي�����ص��غ��ل 
 املُ�����ص��ّل��ح��ة ل��دول��ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن��ذ ال��ع��ام 2005، 
 وه����و ح��ا���ص��ل ع��ل��ى درج����ة وزي����ر مب��وج��ب م��ر���ص��وم م���ن رئ��ي�����س 
 ال�����دول�����ة اآن����������ذاك امل�����رح�����وم خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان 

يف العام 2017.
 اإن����ه اأح����د ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ن��اج��ح��ة وال���ب���ارزة وذات ال���دور 
 امل�����وؤث�����ر يف دول�������ة االم������������ارات، وق������د ت�����ّوج�����ت م�������ص���رت���ه م��ن 

ال�����ع�����ط�����اء مل����������ّدة ن�����ص��ف 
ق����رن مب��ن��ح��ة و����ص���ام زاي���د 
ب����ن ����ص���ل���ط���ان اآل ن��ه��ي��ان 
ال�صيخ  ِقبل  من  الع�صكري 
حم��م��د ب��ن زاي���د ب��ت��اري��خ 
 ،2022 م���اي���و  اي������ار/   13
ح���ي���ث اأ������ص�����اد  ب���اجل���ه���ود 
ال����ت����ي ق����ّدم����ه����ا ال���ف���ري���ق 
ال���رم���ي���ث���ي، وحت�������ّدث ع��ن 
اإخ��ا���ص��ه خل��دم��ة ال��وط��ن، 
واأ���ص��ار لتعلم االأج��ي��ال من 
امليدانية  وخ��رت��ه  حنكته 
م�صرته  عر  والع�صكرية، 
ال���ت���ي ق���ارب���ت اخل��م�����ص��ون 
ع��ام��ًا، والتي كانت زاخ��رة 
والعطاء  املُتوا�صل  بالعمل 

والتفاين باآداء الواجب.
ال���ف���ري���ق ال��رم��ي��ث��ي 

 ي���ح���ر����س ع���ل���ى ح�������ص���ور امل���ع���ار����س ال���دف���اع���ي���ة ح�����ول ال���ع���امل، 
 اإىل ج����ان����ب اإه���ت���م���ام���ه ال���ك���ب���ر مب���ع���ر����س ال�����دف�����اع ال���ع���امل���ي 
 »اأي���دك�������س IDEX« ال����ذي ي��ن��ع��ق��د يف اأب����و ظ��ب��ي م����ّرة ك���ّل �صنتني،
  ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي ك��ب��ار ال���وف���ود ال��ع�����ص��ك��ري��ة ووزراء دف����اع ال���دول 
 ال�����ص��دي��ق��ة املُ�����ص��ارك��ة. خ���ال ���ص��ه��ر ح��زي��ران/ي��ون��ي��و امل��ا���ص��ي 
َ م���ع���ر����س ال�����دف�����اع االأوروب�������������ي »ي����ورو�����ص����ات����وري  ح�����������رَ
  Eurosatory«، وم���وؤخ���رًا ���ص��وه��د م��ت��ج��واًل يف م��ع��ر���س البحرين 
ال��دويل للطران BIAS ال��ذي انعقد ما بني 8 و 11 ت�رين الثاين/

نوفمر 2022.

رئي�س دولة المارات ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان الفريق الركن حمد ثاين الرميثي
والفريق الرميثي بعد تقليده و�سام زايد

الفريق الرميثي خالل زيارة معر�س البحرين للطائرات
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رئي�س اأركان القوات املُ�سّلحة القطرية، 
الفريق الركن طّيار �سامل بن حمد النابت:

بتاريخ 19 ت�رين االأول/اأكتوبر 2021  اأ�صدر اأمر قطر ال�سيخ 
متيم بن حمد اآل ثاين القرار االأم��ري رقم 60 ل�صنة 2021، والقا�صي 
�سامل بن حمد بن عقيل النابت رئي�صًا  بتعيني الفريق الركن طّيار 

الأركان القوات املُ�صّلحة القطرية خَلفًا للواء غامن الغامن.
ُيعتر الفريق الركن �سامل النابت اأحد اأهم القيادات يف اجلي�س القطري. 
قبل توّليه رئا�صة االأركان كان قائدًا للقوات اجلوية االأمرية القطرية، وقبل 
ذلك �صغل من�صب قائد كلية الزعيم حممد بن عبد اهلل العطيه اجلوية وكان 
برتبة عميد رك��ن طّيار، كما اأن��ه ا�صتطاع الو�صول اإىل من�صبه احل��ايل بعد 

جهود من العمل يف مواقع ع�صكرية �صابقة، اأظهر فيها النجاح والتقّدم. 
يبلغ من العمر اأرب��ع��ون عامًا، وه��و ينتمي اإىل قبيلة »�صمر« التي 
ا�صتقّرت يف �صبه اجلزيرة العربية، وهي من اأه��ّم القبائل التي اأر�صت 

دعام ال�صورى بني دولة قطر واململكة العربية ال�صعودية.

رئي�س الأركان العامة للجي�س الكويتي، 
الفريق الركن خالد �سالح ال�سباح:

اإن��ه الرئي�س احل��ادي ع�ر لاأركان العامة للجي�س الكويتي، وقد 
�صغل هذا املن�صب اإعتبارًا من تاريخ 22 ت�رين اأول/اأك��ت��وب��ر 2020 
بقرار من وزير الدفاع الكويتي، وهو ُيعّد املُ�صت�صار الع�صكري الأمر 

الكويت ولرئي�س جمل�س الوزراء ولوزير الدفاع.
الفريق ال�سباح �صابط ع�صكري كويتي رفيع املُ�صتوى، م�صوؤول 
عن القوات الرية واجلوية والبحرية لدولة الكويت، وهو يعتر اجلي�س 
الكويتي هو ال�صيف الرادع �صّد التهديدات الداخلية واخلارجية، واأن 
ت�صليح اجلي�س اأول��وي��ة دائمة والتدريب والتمارين من اأه��ّم الركائز 

للحفاظ على اجلاهزية.
رئ��ي�����س االأرك����ان ال��ك��وي��ت��ي ي��وؤك��د ع��ل��ى اأن ال��ك��وي��ت دول���ة داع��م��ة 
لل�صام وحت��رم اأع��راف املجتمع ال��دويل، وت�صعى جاهدة للنهو�س 
ال�صام وال��رخ��اء يف �صتى  للحفاظ على  الدوليني  بالقانون والنظام 
بقاع االأر�س، كما يعتر الواليات املتحدة االأمركية احلليف االأقوى 
32 عامًا، وه��ي بذلت جهودًا كبرة للُم�صاهمة يف  لدولة الكويت منذ 

اأمن الكويت.

الفريق الركن طّيار �سامل بن حمد النابت

الفريق الركن �سامل بن حمد النابت خالل زيارة اململكة العربية ال�سعودية
الفريق الركن خالد �سالح ال�سباح خالل م�ساركته يف الدورة الرابعة ع�سر للجنة 

الع�سكرية امل�سرتكة الكويتية - الأمريكية

الفريق الركن خالد �سالح ال�سباح
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رئي�س هيئة الأركان يف قوة دفاع البحرين 
الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي:

بتاريخ 28 كانون اأول/ دي�صمر 2014 اأ�صدر امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة ق��رارًا ق�صى بتعيني الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي 

رئي�صًا  الأركان قوة دفاع البحرين.
يتمتع الفريق النعيمي ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ومت��ّر���س ك��ب��ر يف امل��ج��االت 
الع�صكرية. ويف اأحدث لقاء له مع الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويّل العهد 
نائب القائد االأعلى رئي�س جمل�س الوزراء بتاريخ 21 اآب/اأغ�صط�س 2022، 
مُبنا�صبة ا�صتام مملكة البحرية قيادة قوة الواج���ب البح���ري املُ�صت���رك 
CTF 152، تلّقى اإ�صادة بدور قوة دفاع البحرين وبامل�صتوى املُ�رف الذي 
و�صلت اإليه اجلاهزية القتالية واالإداري��ة لهذه القوة، وذلك بجهود الفريق 

الركن النعيمي وفريقه من �صباط القوات املُ�صّلحة البحرينية.
من جانبه اأع��رب رئي�س هيئة االأرك��ان عن �ُصكره وتقديره ملا يوليه 
ويّل العهد من ُمتابعة ودعم لقّوة دفاع البحرين، موؤّكدًا موا�صلة بذل 
اجلهود  لكّل  ما من �صاأنه حتقيق االأه��داف املن�صودة ململكة البحرين، 
كما التاأكيد على دور قوة دفاع البحرين �صمن اجلهود الدولية حلماية 

حركة املاحة البحرية الدولية ومبا يعّزز م�صار التجارة العاملية.

رئي�س اأركان قوات ال�سلطان املُ�سّلحة، 
الفريق الركن بحري عبد اهلل بن خمي�س الرئي�سي:

بتاريخ 18 كانون ثاين/يناير 2021 اأ�صدر �سلطان عمان هيثم 
اهلل  عبد  بحري  الركن  اللواء  برقية  ق�صى  مر�صومًا  ط��ارق  بن 
الرئي�سي اإىل رتبة فريق وتعيينه رئي�صًا الأرك��ان قوات  بن خمي�س 

ال�صلطات املُ�صّلحة.
 ت���ن���درج حت���ت رئ��ا���ص��ت��ه ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
 املُ�����ص��رك��ة ل��ق��وات ال�صلطان املُ�����ص��ّل��ح��ة، كما تعتر رئ��ا���ص��ة االأرك���ان 
 اجل����ه����ة امل���������ص����وؤول����ة ع����ن ال���ع���دي���د م����ن اجل�����وان�����ب ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة 
 ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة واخل���دم���ي���ة واالإع���ام���ي���ة 

والثقافية.
�صبيل  يف  ج�صيمة  ومهام  خليلة  ب���اأدوار  يقوم  الرئي�صي  الفريق 
دعم وتطوير قدرات قوات ال�صلطان املُ�صّلحة، وجاهزيتها مبختلف 

اأ�صلحتها واألويتها وت�صكياتها وقواعدها.

رئي�س الأركان العماين يلتقي كبري م�ست�ساري الدفاع يف بريطانيارئي�س الأركان يفتتح نادي �سباط املدفعية امللكية

الفريق الركن بحري عبد اهلل بن خمي�س الرئي�سيالفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي



يوفر رادار ا�نذار المبكر (EWR) الكشف 
المبكر والتعقب الدقيق للصواريخ الباليستية 

القادمة، با�ضافة إلى التمييز السريع بين 
التهديدات الحقيقية والخاطئة. ويلعب الرادار 
دوراً محوريًا في المنظومة الدفاعية للواليات 

المتحدة ا�مريكية والدول الحليفة – وال 
يخفى السبب.

يّتسم الرادار بقدرته على تعقب أكثر من ١,٠٠٠
هدف في وقت واحد من مسافة تزيد عن ٥,٠٠٠

كيلومتر، والتمييز بين الصواريخ الباليستية 
والتهديدات الجوية وا�هداف الخاطئة، 
با�ضافة إلى ردع الهجمات المحتملة. 

وتعود أسباب تمّيز رادار ا�نذار المبكر، الذي 
تطوره «ريثيون ميسلز آند ديفينس» التابعة 

لشركة «ريثيون تكنولوجيز»، عن غيره من 
الرادارات إلى عوامل عّدة أبرزها قدرته على 

تنفيذ أربع مهام أساسية:

الكشف المبكر والتعقب: يمكن 
لرادار ا�نذار المبكر التحذير من التهديدات 
الصاروخية والكشف عن نقطة إطالقها 

قبل ٢٠ دقيقة من حدوثها. وبهذا، 
يدرك ا�عداء أنه يمكن تعّقبهم، حتى 

من مسافات بعيدة، وأن الهجوم 
االنتقامي محتمل.

دفاع جوي وصاروخي متكامل: يوفر 
الرادار تغطية شاملة بزاوية ٣٦٠ درجة ويجمع 

بيانات تعقب دقيقة يدمجها في أنظمة 
الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة، ا�مر 

الذي يحّسن فعاليتها بشكل ملحوظ.

المراقبة الجوية: تبدو آالف ا�جسام 
المتمركزة في المدار ا�رضي المنخفض 

وكأنها صواريخ باليستية تكتيكية. من 
هنا، يسمح المدى البعيد لرادار ا�نذار 

المبكر بتعقب ا�هداف أينما كانت في 
ا�فق لضمان كشف التهديدات الحقيقية 

وتمييزها عن الخاطئة منها. ومع وجود ٦,٠٠٠
قمر صناعي في المدار، يبقى من المهم 

الحفاظ على سالمة ا�قمار الصناعية أثناء 
الرحالت التجارية.

حجم المراقبة الجوية والتعقب: مع ازدياد 
الكثافة في المجال الجوي التجاري، بات 

التمييز بين الطائرات الصديقة والمعادية 
أمراً أساسيًا حيث يّتسم رادار ا�نذار المبكر 

بقدرته على القيام بذلك با�ضافة إلى 
المساعدة في تنسيق التهديدات وتحديدها 

وا�بالغ عنها.

يُعّد رادار ا�نذار المبكر (EWR) ا�مثل كونه 
يكّمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التي 
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يوفر تغطية بزاوية ٣٦٠ درجة
ومراقبة جوية عىل مدار الساعة

الدفاع املتاكمل يتطّلب رادار
(EWR)اإلنذار املبكر

تشّغلها بعض الدول اليوم منها ا�مارات 
العربية المتحدة. وفي حين تتمتع هذه الدول 
بقدرات واسعة ضد التهديدات الحالية، هناك 

بعض الثغرات التي يعمل رادار ا�نذار المبكر 
على سدها. 

من هنا، عمدت شركة «ريثيون ميسلز آند 
ديفينس» على توفير الربط الكامل بين رادار 

ا�نذار المبكر ومجموعة من ا�نظمة في بيئة 
سيبرانية آمنة وصلبة. وتشمل هذه ا�نظمة 

رادارAN/TPY-2، وحلول باتريوت العالمية، 
ومستشعر الدفاع الجوي والصاروخي 

 ،(LTAMDS) ذو المستوى ا�دنى
ومنظومة ثاد.

يوفر الرادار حماية أمنية مضمونة، حيث يتمّتع 
المشغلون بميزة تشغيل وصيانة رادار ا�نذار 

المبكر والرادارات ا�خرى في وقت واحد دون 
المساس با�من.  

ومراقبة جوية عىل مدار الساعة
الدفاع املتاكمل يتطّلب رادار

ومراقبة جوية عىل مدار الساعة
الدفاع املتاكمل يتطّلب رادار

ومراقبة جوية عىل مدار الساعة

(EWR)اإلنذار املبكراإلنذار املبكر
الدفاع املتاكمل يتطّلب رادار

(EWR)اإلنذار املبكر
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تنفق دول ال�����رق الأو���س��ط امل��وازن��ات ال�����روري��ة  بغية 
احلفاظ على حتديث قواتها امل�سلحة، وذلك يف ظّل ا�ستمرار 
ال�راع العربي ال�رائيلي وم�سار العمليات ال�سلمية مع 
بع�ض الدول، وتنامي التدخل اليراين يف بع�ض الدول العربية ودورها 

يف اذكاء ال�راعات الداخلية لهذه الدول.
ت�سري املعلومات املتداولة اأن الإنفاق الدفاعي لدول ال�رق الأو�سط 
ال��ب��رول العاملي  اأ�سعار  اإىل ح��ٍد كبري بتطور  اأفريقيا يرتبط  و�سمال 
وم��دى اإنعكا�سها على ال��دول العربية املنتجة. يف العام 2021 �سهدت 
دول ال�رق الأو���س��ط اإنخفا�سًا يف نفقاتها الدفاعية ب�سكل ع��ام فيما 

عاود الإرتفاع خالل العام 2022 متا�سيًا مع تطور 
الأو�ساع الأمنية والع�سكرية يف هذه املنطقة.

مما ل �سك به اأن �سراتيجية الت�سنيع الع�سكري، هي مبثابة متثيل 
لحتياجات ال��دول بهدف تخفيف حجم املخاطر والتهديدات التي قد 
تلحق بها، وحماية مواطنيها وحتقيق الأمن الوطني ال�سامل. وبالتايل 
فاإىل جانب �سراتيجية امتالك التكنولوجيا واملهارات الوطنية، يجب 
على �سراتيجية ال�سناعات الع�سكرية اأن ت�ستخدم ك�سبيل للُم�ساعدة يف 

حتقيق اأهداف الدول.
تعترب اململكة العربية ال�سعودية اأكرب قوة اقت�سادية يف اخلليج مع 
موازنة ح��وايل 769 مليار دولر اأم��ريك��ي، وه��ي اأك��رب م�ستثمر دفاعي 
كونها حتّل يف املرتبة الثالثة عامليًا بعد الوليات املتحدة وال�سني بحيث 
تبلغ نفقاتها الدفاعية للعام 2022 )69.4 مليار دولر(. اأم��ا ثاين اأكرب 
اقت�ساد يف اخلليج فهي دول��ة الم���ارات العربية املتحدة حيث حددت 
اإنفاقها الدفاعي مببلغ 24.4  مليار دولر للعام 2022 اأي�سًا. لقد قررت 
الدولتان اخلو�ض يف م�ساألة نقل التكنولوجيا عرب الأوف�ست املايل اأو غري 
املايل. اإذ اأن طموح اململكة العربية ال�سعودية ودولة الم��ارات العربية 
املتحدة، لإن�ساء �سناعات ع�سكرية حديثة متتلك القدرة على املناف�سة 
يف الأ���س��واق الدفاعية العاملية، بات خيارًا �سراتيجيًا للقرن احلادي 
واجل��و  الدفاعية  �سناعاتها  لتطور  ال��دول��ت��ني  رغبة  اأن  والع�رين. 

ف�سائية تهدف ملا يلي:
- ال�ستجابة للمخاطر التي تهدد اأمنها الوطني.

- تخفي�ض العتماد على القوى التي ت�سيطر على الأ�سواق الدفاعية العاملية.

  المقاتلة F15 من »بوينغ Boeing« لدى المملكة العربية السعودية

التوازن الع�ضكري من �ضاأنه تقييم موا�ضيع دفاعية مهّمة 
وفقاً للمناطق والتوجهات العاملية، مثل تكنولوجيا الدفاع 
وحتديث املعدات. اأبحاث التوازن الع�ضكري تعترب مرجعاً 
املُ�ضلحة  للقوات  الع�ضكرية  القدرات  ال ي�ضتغنى عنه حول 

حول العامل، وما يهّمنا منها التوازن يف ال�ضرق االأو�ضط.
تعترب املوؤ�ض�ضة الدولية للدرا�ضات ال�ضرتاتيجية IISS من 
اأبرز املوؤ�ض�ضات الباحثة يف �ضوؤون التوازن الع�ضكري، اإذ اأن 
درا�ضاتها ذات فائدة الأي متابع لل�ضوؤون االأمنية والدفاعية، 
وو�ضائل  االأكادمييني  قبل  من  اإليها  اللجوء  يتم  ما  وغالباً 
، كيف ال وهي  ال��دول  املُ�ضّلحة يف معظم  االإع��ام والقوات 

تبحث يف القدرات الع�ضكرية والدفاعية حلوايل 171 دولة. 

  تعتبر F-16  أبرز منتجات »لوكهيد مارتن Lockheed Martin « في دول الخليج

التوازن العسكري
 يف الشرق األوسط
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- تنويع اقت�سادياتها.
- تقوية نفوذها على امل�����رح الإقليمي ع��رب النتائج اجل��ي��دة لإن�ساء 

قاعدتها ال�سناعية والتكولوجية، وزيادة م�سداقيتها الع�سكرية.
- تعزيز قوتها الدبلوما�سية وحتقيق ا�ستقاللية اأكرب.

اإن ال��ت��وازن الع�سكري يف ال�����رق الأو����س���ط  ال���ذي ك��ان ي��وم��ًا  يف 
اأ�سا�ض اإ�ستقرار املنطقة، بات اليوم اأم��ام ري��اح التغيري التكنولوجي 
وال�سراتيجي اجلديد. اإذ اأن مطلع القرن احل��ادي والع�رين �سهد 
فرة اإ�ستقرار ن�سبي يف ال�رق الأو�سط، واأن التغيريات يف ما يتعلق 
ب��احل��دود بني ال��دول والأنظمة احلاكمة كانت  قليلة، حيث اأن معظم 

الدول الكربى توقفت عن ُماربة بع�سها البع�ض.
لقد كان الإ�ستقرار يف اأ�سا�ض التوازن الع�سكري الذي كان قائمًا 
على وج��ود ال��ولي��ات املتحدة الأمريكية يف املنطقة، والتي كانت على 
تقارب كبري مع ا�رائيل ومنحتها الكفاءة وال��ق��درة الع�سكرية، ويف 
الطرف الآخ��ر كانت ال��دول العربية التي ل متتلك اأدوات ل�سّن حرب 
فعالة، فيما دخلت ايران من خالل منظمات ع�سكرية وميلي�سيات تابع 

لها، واأر�ست اآثارًا ملمو�سة على التوازن الع�سكري يف عدة دول عربية.
الإ�سطناعي   ب��ال��ذك��اء  مرتبطة  ج��دي��دة  تكنولوجيات  ظ��ه��ور  اإن 
وت��راج��ع ال��ق��وة املهيمنة يف ال�����رق الأو���س��ط ق��د يعترب  مزيجًا قاباًل 
لالإ�ستعمال، اإذ اأن احل��روب ت�سبح اأكرث �سيوعًا 
عندما ي�سعب تقييم التوازنات الع�سكرية بدقة. 
وبالتايل فاإن التوازن الع�سكري القدمي يف ال�رق 
الأو���س��ط اآخ��ذ يف الإن��ه��ي��ار ب�سبب التكنولوجيا 
اجلديدة وتر�سيخ اأدوات جديد  للحرب، و�ستكو 
بع�ض الدول اأكرث قدرة على توظيفها من غريها. 
وحتى الآن ل ميكن حتديد ال���دول الأك���رث ق��درة 
على �سّن حرب القرن احلادي والع�رين ب�سبب 
وج��ود تغيريات من �ساأنها اإع���ادة توزيع القوة 

عرب ال�رق الأو�سط.
ت��ع��ت��رب م��ن��ط��ق��ة ال�������رق الأو����س���ط م��ف��ت��اح��ًا 
بع�ض  اأن  اإذ  العاملي،  ال�سالح  لتجارة  اأ�سا�سيًا 
ال����دول ب��ات��ت مع�سكرة ب�سكل ك��ب��ري واأ���س��ح��ت 
مناطق اأ�سا�سية  ل�راء ال�سالح والتجار الذين 
يتمتعون بال�راكة والدعم اخلارجي والرثوات 
خا�سة م��ن م�سادر الطاقة واآب���ار النفط، فيما 
ب��ع�����ض ال�����دول الأخ������رى ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ه��ب��ات 
وال��ق��رو���ض م��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا من 
ال�ركاء الدوليني لتلبية اإحتياجاتها الدفاعية. 
ي�ساف اإىل ذل��ك مبا�رة بع�ض ال���دول ال�رق 
لت�سليح  الع�سكرية  اأو�سطية، تطوير �سناعاتها 
ق��وات��ه��ا اأوًل وحتقيق اأرب����اح م��ن خ��الل جت��ارة 

ال�سالح.
مما ل �سك به اأن الوليات املتحدة الأمريكية 
تبقى م�سدر تزويد ال�سالح الأك��رب اإىل ال�رق 
الأو�سط حجمًا وقيمة منذ  عّدة عقود. كما توجد 
م�����س��ادر اأخ����رى م��ه��م��ة م��ث��ل رو���س��ي��ا وفرن�سا 
وال�����س��ني  ال��ذي��ن ي��ل��ع��ب��ون دورًا ك��ب��ريًا يف ه��ذه 
املنطقة، حيث يتّم  نقل بع�ض منتجاتهم الدفاعية 
امل��ت��ط��ورة ول��ك��ن ب��ك��م��ي��ات واأح���ج���ام اأق�����ّل، مثل  دبابة T90 الروسية في بعض الجيوش العربية

  دبابة Abrams لدى القوات البرية السعودية والجيش المصري

  تعتبر F-16  أبرز منتجات »لوكهيد مارتن Lockheed Martin « في دول الخليج

اإقتنى العراق مقاتات SU 25 الرو�ضية
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العربات اجلوية غري الآهلة واأنظمة الدفاع اجلوي.
من خ��الل مبيع ال�سالح اإىل اخل��ارج، ت�سعى ال��ولي��ات املتحدة اإىل 
متتني التعاون الأمني يف منطقة ال�رق الأو���س��ط عرب تزويد ال�سالح 
املتطور اإىل كّل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة الم��ارات العربية 
املتحدة، وم�ر، وقطر والعراق وا�رائيل. فهذه ال��دول تعترب اأكرب 
م�ستورد  لل�سالح الأمريكي وبالتايل متا�سي �سيا�سة الوليات املتحدة 

يف ال�ر ق الأو�سط.

اأ�ضباب طلب ال�ضاح:
الأو�سط والتي  ال�رق  الكثيف يف منطقة  الت�سلح  اأ�سباب  تعود 
اإىل النزاعات املتعددة التي  ال��ع��امل،  تعترب املنطقة الأك��رث ت�سلحًا يف 
ت�سود م��ا ب��ني بع�ض ال���دول. ف��اإ���رائ��ي��ل ت��ع��اين م��ن ت��ه��دي��دات تطال 
وج��وده��ا، ل��ذا توؤكد على اأهمية احل�سول على اأك��رث الأ�سلحة تقّدمًا 
واأحدثها تكنولوجيًا. واإي��ران  التي تظهر حتديات لكل من الوليات 
املتحدة وا�رائيل، وباتت ت�سّكل خطرًا على جريانها يف دول اخلليج. 
ويف املقابل تنظر ايران اإىل هذه الدول جمتمعة كاأعداء، وتلعب دورًا 
الع�سكري  لنفوذها  تاأثري  عن  بحثًا  وليبيا  و�سوريا  اليمن  يف  �سلبيًا 

وا�ستمرار �سعيها لت�سبح دولة نووية.
اإىل ذلك توجد عدة عوامل اإ�سافية اأّدت اإىل زيادة طلب ال�سالح اإىل 
هذه املنطقة، فبع�ض الدول تواجه اأخطارًا من الإرهابيني الَعابرين 
اأو من حركات التمرد الداخلية، ه��ذا اإ�سافة اإىل اأن ع��دة دول لديها 
اإكتفاء بالتجهيزات الع�سكرية، لكنها تخ�سع لقرارا ت حول �سيا�سة 
الت�سّلح الوطني ويفر�ض عليها اإتفاقيات مددة ل�راء ال�سالح على 

�سكل �سفقات للمتنفذين.

»Mirage عدة زبائن ملقاتات مرياج Dassault لدى دا�ضو

  تزود شركة »رايثيون Raytheon« صواريخ باتريوت لعدة دول عربية
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تظهر بع�ض البيانات الر�سمية اأن ال�رق الأو�سط ي�سجل ن�سبة 
35 % م��ن جت��ارة ال�سالح العاملية وا���س��ت��رياده اإىل دول املنطقة، فما 
 بني عامي 2000 و2019 زّودت الوليات املتحدة الأمريكية ما ن�سبته
الدفاعية التي حتتاجها دول ال�رق الأو�سط،  من منتجاتها   %  45
فيما �سدرت رو�سيا ح��وايل 19.3 % وفرن�سا ح��وايل 11.4 % اإىل هذه 

الدول.
واليوم ل تزال الوليات املتحدة الأمريكية البائع الأكرب لل�سالح 
اإىل ه��ذه املنطقة منذ اأك���رث م��ن ع��ق��دْي��ن، حيث قبل ذل��ك ك��ان الحت��اد 
ال�رق  ت�سليح بع�ض دول  ال�سيطرة يف جمال  يقا�سمها  ال�سوفياتي 

الأو�سط.
يف الوقت احل��ايل ت�سعى ال��ولي��ات املتحدة للحفاظ على تاأثريها 
ال��دول.  بع�ض  ت�سهدها  التي  الداخلية  ال�راعات  ظ��ّل  يف  الإقليمي 
لكن ع��دة دول ���رق اأو�سطية ب��داأت تنظراإىل رو�سيا كبديل حقيقي 
املنطقة  ه��ذه  يف  ح�سورها  يتزايد  ث��اٍن  كخياٍر  اأو  بال�سالح،  للتزّود 
املنتجات  الأدن��ى مقارنة مع  الأ�سعار  الدفاعية  ذات  عرب منتجاتها 
الأم��ريك��ي��ة والأوروب���ي���ة، اإىل ذل��ك حت���اول ال�سني اإخ��ت��ب��ار وج��وده��ا 
وترويج منتجاتها يف ال�رق الأو�سط، واإظهار تقّدمها التكنولوجي 
يف جمال الطائرات امل�سرية اأو  درون��ز، وتطلع اإىل زي��ادة ح�ستها يف 

جتارة ال�سالح الإقليمية خالل ال�سنوات املُقبلة.
ل بّد من الإ�سارة اإىل اأن الوليات املتحدة الأمريكية تربر جتارة 
القدرات  لبناء  الأو�سط ب�سورة عامة، كو�سيلة  ال�رق  اإىل  ال�سالح 
الدفاعية لبع�ض الدول وامل�ساهمة يف حتقيق اأهداف الوليات املتحدة 
يف مكافحة الإرهاب وردع ايران، اإ�سافة اإىل منع الدول املناف�سة لها 
مثل رو�سيا وال�سني من دخول اأ�سواق دول ال�رق الأو�سط ب�سكل 
وا�سع، واأف�سل مثال على ذلك تدخلها يف �سفقة ال�سواريخ الرو�سية 

S-400 اإىل  تركيا  اإحدى دول حلف »ناتو«.
اإ���س��ت��ن��ادًا اإىل درا���س��ة ج��رت يف ال��ع��ام 2020، تبني اأن 42 �ركة 
م���ن اأ����س���ل اأك�����رب م��ئ��ة ����رك���ة ع��امل��ي��ة م��ن��ت��ج��ة ل��ل�����س��الح والأن���ظ���م���ة 
ال��دف��اع��ي��ة ه��ي اأم��ريك��ي��ة وت�سمل اأول �سبع ���رك��ات م��ن اأ���س��ل اأوىل 
ع�ر ���رك��ات يف ال��ع��امل، اإىل ذل��ك ف��اإن غالبية املتعاقدين الدفاعيني 
الأم���ريك���ي���ني ي�������س���درون ال�����س��الح اإىل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وب��ال��ت��ايل 
ي��ل��ع��ب��ون دورًا ك��ب��ريًا يف دع���م ال�����س��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة الأم��ريك��ي��ة من 
خ��الل ال�سفقات ال��ت��ي تعقد م��ع ه��ذه ال����دول. م��ث��ال على ذل��ك ���راء 
ال��ك��وي��ت وق��ط��ر وال�����س��ع��ودي��ة للمقاتالت F-18 و F-15 ح��اف��ظ على 
 ،»Boeing ل��دى �ركة »بوينغ   املقاتالت  اإنتاج  اإ�ستمرارية خطوط 
 F-16 و�����راء الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال��ب��ح��ري��ن ل��ل��م��ق��ات��ال
 Lockheed امل��ن��وع��ة ل��ع��ب دورًا يف ت��دع��ي��م ���رك��ة »ل��وك��ه��ي��د م��ارت��ن
Martin«. ك��م��ا اأن �����راء امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ع��ودي��ة ل��دب��اب��ات 
Abrams يعترب دع��م��ًا ك��ب��ريًا ل�����رك��ة »ج����رال ديناميك�ض  اب��رام��ز 

Patriot اإىل   General Dynamics «  فيما اأنظمة �سواريخ باتريوت   
.» Raytheon المارات قدم دعمًا  ل�ركة »رايثيون

جتدر ال�سارة اإىل اأن الدارة الأمريكية ب�سكل عام ت�سجع على 
اأّك��د يف  Trump  املنتهية وليته  ترامب  ت�سدير ال�سالح، والرئي�ض 
2018 على الفوائد الإقت�سادية التي جتنيها الوليات املتحدة  العام 
م��ن جت��ارة ال�سالح اإىل اخل���ارج، كما اأع��ل��ن م�ساعد وزي��ر اخلارجية 
مت��وز/  10 بتاريخ  كوبر  ك��ارك  والع�سكرية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 

5.700 فر�سة عمل ج���ّراء ك��ل �سفقة �سالح  2020 ع��ن حتقيق  يوليو 
بقيمة مليار دولر.
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اأبرز املبيعات اإىل بع�ض الدول:
ن��ظ��رًا للجائحة ال��ت��ي ���رب��ت دول ال��ع��امل اأج��م��ع، مل حت�سل اأّي 
البحرية  ت�سّلم  با�ستثناء   ،2020 العام  خ��الل  هامة  ع�سكرية  مبيعات 

ال�سعودية �سفينة حربية من اإ�سبانيا.
اأما خالل العقدْين املا�سيني وحتى نهاية العام 2020 فيمكن اإدراج 

املعدات الع�سكرية التي  ت�سّلمتها بع�ض الدول على النحو التايل:
•اململكة العربية  ال�ضعودية ح�ضلت على:

- مقاتالت F-15 ، وتورنادو Tornado وتايفون Typhoon اإ�سافة 
.AH-64 Apache وطوافات اأبات�سي CN 235 و C-130 اإىل طائرات نقل

.Patriot اأنظمة دفاع جوي باتريوت -
- مدفعية ميدان عيار 155 ملم ذاتية الدفع.

- عربات مدرعة ودبابات قتال رئي�سية.
- فرقاطات وفرقيطات وقوارب هجومية �ريعة.

• االمارات العربية املتحدة ت�ضّلمت:
- مقاتالت F-16 وم��رياج Mirage 2000، وط��ائ��رات نقل C-17  و 
C-130 وCN235، وط��واف��ات اأبات�سي AH-64 Apache و AS 350  و 

.MRH و AS550
.THAAD اأنظمة دفاع جوي تاد -

- مدفعية ميدان ذاتية الدفع عيار 155 ملم.
- عربات مدرعة منوعة  ودبابات قتال رئي�سية.

- فرقيطات وقوارب هجومية  �ريعة.
• قطر ح�ضلت على:

- مقاتالت م��رياج Mirage 2000 وراف��ال Rafale، وط��ائ��رات نقل 
 SA و غازيل   AH-64 Apache وطوافات قتال اأبات�سي C130 و C-17

.Gazelle
.Patriot اأنظمة دفاع جوي بطاريات �سواريخ باتريوت -

- مدفعية ميدان ذاتية الدفع عيار 155 ملم.
- دبابات قتال رئي�سية وعربات نقل جنود مدرعة.

- قوارب �ريعة حاملة �سواريخ.
•العراق ت�ضلم املعدات التالية:

- مقاتالت F-16 و���س��وخ��وي SU-25  و L -159، وط��ائ��رات نقل 
.Mi-28  ومي Bell 407 وطوافات ِبل ،AN-32 واأنطونوف C-130

.Pantsyr اأنظمة دفاع جوي بانت�سري -
- مدفعية  ميدان ذاتية الدفع عيار 155 ملم.

- دبابات قتال وناقالت جند عدة م�ساردر �رقية وغربية .
- قوارب دورية.

• م�ضر ح�ضلت على املعدات التالية:
 ،Mig وميغ Mirage ومرياج Rafale ورافال ، F-16 مقاتالت -
  ،DHC-5D و C-295 و AN -74 واأنطونوف  C-130 وطائرات نقل
 Ka و SA Gazelle  وغازيل AH - 64 Apache وطوافات اأبات�سي

.-52
.S-300 VM و Patriot اأنظمة دفاع جوي �سواريخ باتريوت -

- مدفعية  ميدان ذاتية الدفع عيار 155 ملم.
- دبابات قتال رئي�سية وعربات نقل مدرعة منوعة.

- غ��وا���س��ات وف��رق��اط��ات وف��رق��ي��ط��ات وح��ام��الت ط��واف��ات 
وقوارب هجومية �ريعة حاملة �سواريخ.

  SIPRI 2020 املرجع : موؤ�ض�ضة �ضتوكهومل الدولية الأبحاث ال�ضام*

قيمة وم�ضدر امل�ضرتيات الدفاعية لبع�ض الدول ما بني عامي 2000 و2022
امل�س�در

القيمة مليار دوالرغريها�ضبانياايطالياال�ضنياأملانيافرن�ضارو�ضيابريطانياالواليات املتحدة االأمريكية الدول��������ة

7.629.2%2.3%0.8%2.0%8.4%0.02%18.2%60.6% اململكة العربية ال�سعودية

8.420.1%1.8%2.5%0.8%__25.8%5.0%__55.7 %المارات العربية املتحدة

4.35.9%__2.3%2.0%7.7%30.7%0.2%__52.9%قط�����ر

__2.6%0.8%____26.3%__51.7%العراق
13.9% منها 

3.4% من 
كوريا اجلنوبية

9.08

8.217.5%____2.7%5.5%17.3%24.7%__41.6%م�س�ر

S-400   طلبت تركيا نظام ال�ضاروخ الرو�ضي



يعترب نظام االسهتداف الدقيق باستخدام الرتددات 
الالسلكية KuRFS، من صنع رشكة "ريثيون ميسلز 

آند ديفينس" التابعة لرشكة "ريثيون تكنولوجزي"، 
رادارًا متقدمًا متعدد املهام يمتّتع بقدرة معّززة عىل 

التكّيف مع اكفة الهتديدات. مكا ُيعّد جهاز االستشعار 
عايل اجلاهزية املفّضل للجيش األمرييك يف حتديد 
مواقع أنمظة الطائرات بدون طيار من مجيع الفائت.

ويف هذا السياق، قال ويل سرتاوس، املدير التقين 
لرباجم الدفاع اجلوي قصري املدى يف "ريثيون":

"يأيت تطوير نظام KuRFS خصيصًا لملساعدة يف 
مهام حتييد الطائرات بدون طيار، األمر الذي ال ميكن 
ألي رادار آخر يف العامل تنفيذه بالدقة والفاعلية اليت 

ميتلكها هذا الرادار."

ومشلت معلية تطوير الرادار تعاونًا حثيثًا مع اجليش 
األمرييك، ومت تشييده بداية لملساعدة يف احلّد من 
اهلجامت الصاروخية واملدفعية وقذائف اهلاون يف 

حريب أفغانستان والعراق، ليمت إدخاله يف اخلدمة عام 
٢٠١٣ مضن براجم الدفاع اجلوي قصري املدى. وحّقق 

منذ ذلك احلني ما يزيد عن ١,٦ مليون ساعة تشغيل.

واليوم، يشغل اجليش ما يقرب من ٦٠ رادارًا من 
طراز KuRFS حول العامل، متيحًا بذلك قدرات مراقبة 

استثنائية بزاوية ٣٦٠ درجة للكشف عن األجسام 
الطائرة وتتبعها ومتيزيها.

ويف اللحظة اليت يمت فهيا حتديد الهتديدات، يرسل 
KuRFS توجهيات إىل املنظومة الدفاعية إلطالق 
النريان واعرتاضها باستخدام أنمظة االستجابة 

احلركية وأنمظة االشتباك غري احلركية. ومتنح قدرته 
عىل اكتشاف الهتديدات من مسافات بعيدة اجلنود 

مزيدًا من األمان والوقت الختاذ قرارات باالشتباك مع 
األهداف املعادية.

من جانبه، قال دون ويليامز، مدير قسم املتطلبات 
والقدرات لدى "ريثيون ميسلز آند ديفينس": "يعترب 

رادار KuRFS مستشعرًا رمقيًا يتسم باملرونة 
وقابلية التطوير العالية، إضافة إىل قدرته املتواصلة 

عىل التكيف مع الهتديدات اجلوية قصرية املدى 
املتطورة واألكرث خطورة وصعوبة. وهذا الرادار قادر 

عىل اكتشاف هتديدات الطائرات بدون طيار عىل 
اختالفها، سواء أاكنت أنمظة الطائرات بدون طيار 

الصغرية جدًا والبطيئة أو تلك األكرب جحًام واألرسع 
قليالً".

ولعبت قدرات االسهتداف الدقيقة يف رادارات 
KuRFS وأداؤها العايل دورًا هامًا يف كوهنا 
اخليار األول واألكرث فعالية مضن أنمظة املراقبة 

اجلوية املضادة للصوارخي وقذائف املدفعية واهلاون 
وكذلك األنمظة املضادة للطائرات بدون طيار.

وقد مت تعزيز رادار KuRFS بنظام مصفوفة املسح 
اإللكرتوين النشط (AESA)، ويه تقنية توجيه 

شعاعية بالغة الدقة حنو الهتديدات، حيث يتيح تشغيله 
عىل نطاق Ku للطيف الكهرومغناطييس إماكنية 

االستشعار الدقيق والتحمك يف إطالق النريان.

إن طول املوجات القصري يف نطاقات Ku ينتج صورة 
أكرث وضوحًا ودقة، لذلك فهي مثالية الكتشاف أنمظة 

الطائرات بدون طيار الصغرية من بني مجموعة واسعة 
من األهداف أو يف ظل فوىض عارمة. ويمتّزي النظام 
أيضًا بقدرته عىل رؤية وحتديد رصاصة مت إطالقها 

من مسدس عيار ٩ ممل.

وأضاف ويليامز: "يدمع KuRFS األنمظة الدفاعية 
متعددة املستويات من خالل مضان تنفيذ معليات 
دفاع جوي قصري املدى فعالة ومنخفضة التلكفة. 

وحىت يف ظل انتقال األعداء من االعمتاد عىل أسلوب 
الهتديدات الفردية إىل استخدام أرساب متاكملة من 

الطائرات بدون طيار، فإن رادار KuRFS قادر عىل 
مواجهة هذا التحدي".

وميكن لرادار KuRFS العمل بانجسام مع أكرث من 
Phalanx ١٥ منظومة أسلحة، مبا يف ذلك نظام

األريض، وأنمظة االعرتاض من Coyote، ونظام 
Phaser الذي يستخدم تقنية امليكرويف عالية 

 .HELWS الطاقة، ونظام سالح اللزير عايل الطاقة
مكا يتاكمل رادار KuRFS مع منظومة القيادة 

والتحمك يف الدفاع اجلوي لملنطقة األمامية لنظام 
الدفاع اجلوي قصري املدى التابع للجيش األمرييك.

وعند مواجهة هتديدات أنمظة الطائرات بدون 
طيار، سمينح رادار KuRFS أنمظة االستجابة 

من Coyote قدرة استشعار فائقة ضد مجموعة 
واسعة من هتديدات أنمظة الطائرات بدون طيار 

عىل مسافات بعيدة للغاية، ويكتشف حىت أصغر 
فئة من الطائرات بدون طيار عن مسافة تزيد عن ١٥

كيلومرتًا.

"يتفرد رادار KuRFS بقدرته عىل  واختمت سرتاوس:
دمع وتشغيل أي نظام أسلحة؛ وإماكنية دجمه مبرونة 

فضًال عن الرؤية الواحضة والدقيقة للهتديدات، ما 
يتيح رسعة يف اختاذ القرارات وحتييد الهتديدات".

©2022 Raytheon Company, 
 a Raytheon Technologies company

RTX.com/CUAS

سواء اكنت طائرات تقليدية أو
طائرات بدون طيار

KURFS رادار االسهتداف الدقيق
معززة متّكنه من يمتّتع بقدرات
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ف��ي دول����ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، اأخ����ذت ب��رام��ج 
الدولة،  اإهتمامات  من  كبيرًا  ح��ّي��زًا  الدفاعية   ال�صناعات 
وذلك بدءًا من فكرة االأوف�صت والُمبادلة وموؤ�ص�صة توازن، 
و�صواًل اإلى اإن�صاء تجّمع لل�صركات المنتجة للأنظمة الدفاعية في اطار 

.EDGE ايدج
 اإن رغ��ب��ة ال�����دول ب�����ص��ّك��ل ع����ام الم���ت���لك ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة 
يتطلب م��وازن��ات دفاعية عالية لي�صت في متناول اأّي دول��ة، وبالتالي 
 ال ب��ّد م��ن ال��ل��ج��وء اإل���ى ال��ت��ع��اون م��ع ���ص��رك��ات عالمية ك��ب��رى واإن�����ص��اء 
�صراكات ُم�صتركة )JV( ُتبا�صر برامج الت�صنيع وفقًا لمباديء واأ�ص�س 

ال�صراكة.
 اأن اإح��دى التحديات الكبرى ل��دول ال�صرق االأو���ص��ط، تكمن في 
تنمية معارفها ومهاراتها المحلية التي يمكن اإ�صتخدامها في عملية 
اإطلق ال�صناعات الدفاعية والع�صكرية المحلية. بغية تحقيق ال�صيادة 
العملياتية وحرية العمل، تحتاج دول ال�صرق االأو�صط اإلى ا�صتعمال 
االأوف�صت وال�صراكة ال�صناعية لت�صريع التعليم والتطوير مع التركيز 

على التكنولوجيا الدفاعية الُم�صتقبلية.

مما ال �صك ب��ه اأن جائحة ك��ورون��ا تركت اآث����ارًا �صلبيًا على مالية 
معظم الدول، حيث كان على الحكومات �صّخ االأموال في اقت�صادياتها 
لتعوي�س ما اأنفق على ال��داء العالي. العجز في الموازنات ظهر جليًا 
في بع�س الدول مثل البحرين، والعراق، والكويت، والمملكة العربية 
المدخول  الحكومي من  الدين  ارتفع م�صتوى  اإذ  ال�صعودية وعمان، 
الوطني )GDP( اإلى ن�صبة 74 % في العام 2020 بعدما كان 64 % في العام 

.2019
في العام 2021 زادت موازنة وزارة الدفاع الكويتية بن�صبة 37 
 % مع ُم�صتريات دفاعية و�صلت اإلى 9.6 مليار دوالر اأميركي ُمقارنًة 
م��ع 6.8 مليار ف��ي ال��ع��ام 2020، اإذ اأن ال��ك��وي��ت تعمل على تعزيز 
والح�صول   Boeing F/A-18 ُم��ق��ات��لت  م��ن  ال��ج��وي  اأ�صطولها 
على 28 ُمقاتلة Super Hornet بتكلفة 5.2 مليار دوالر، و 28 ُمقاتلة 
يوروفايتر تايفون Eurofighter Typhoon بتكلفة 8.8 مليار دوالر، 
وه��ذه الُمقاتلت يعلن عن و�صولها اإل��ى الكويت ِتباعًا خلل العام 

.2022
الُم�صاهم االأكبر في االإنفاق الدفاعي العربي هي المملكة العربة 
ال�صعودية حيث بلغت موازنة الدفاع لديها في العام 2022 حوالي 67.7 
ال��والي��ات المتحدة  مليار دوالر لتحّل في المرتبة الثالثة عالميًا بعد 
وال�صين، هذا االأمر ُي�صير اإلى الجهود المبذولة في �صبيل تحقيق خطة 
روؤية المملكة 2030، والتي ت�صمل 50 % من االإنفاق ل�صالح ال�صناعات 

الدفاعية المحلية.
موازنة الدفاع في م�صر �صهدت نموًا ملحوظًا خ��لل ال�صنوات 
القليلة الما�صية بمعدل 3.9 %  �صنويًا منذ العام 2019، حيث و�صلت في 
العام 2022 اإلى 11.2 مليار دوالر، اإذ اأن م�صر ت�صتمّر في تمويل قواتها 

البحرية وتحديث قواتها الجوية.
فيما يلي �صيتّم ا�صتعرا�س اأبرز ال�صناعات الدفاعية العربية:

الأو�سط  ال�سرق  يف  الدفاعية  ال�سناعات  تطّور  ُيعترب  
من املوا�سيع الهامة هذه الأيام، يف ظّل عدد كبري من الدول 
ت�سعى لتخفي�ض اإعتمادها على املنتجات الدفاعية الغربية، 
املحلية  الدفاعية  �سناعتها  اإن�ساء  على  تعمل  وبالتايل 
واخلا�سة، بع�ض هذه الدول مثل اململكة العربية ال�سعودية 
و�سعت برناجماً يف اطار روؤية اململكة عام 2030، يوؤكد على 
اأهمية الإنتاج الدفاعي ودوره يف الإمناء القت�سادي للبالد 
من حيث ايجاد فر�ض عمل كثرية وتنمية مهارات املواطنني.

الصناعات الدفاعية واجلو فضائية
 يف الشرق األوسط



27 الدفاعية - ت�رشين الثاتي / نوفمرب - كانون الأول / دي�سمرب 2022

ال�سناعات الدفاعية الم�سرية:

ال�صناعات الع�صكرية في م�صر هي االأكثر اأهمية في العالم العربي، 
تتاألف من عدة �صركات مملوكة للدولة ويبقى الت�صّلح تحت �صيطرة ال�صلطة 
الم�صرية الم�صوؤولة عن اختيار وتطوير و�صراء االأنظمة الدفاعية ب�صكل 
عام. تعتبر وزارة االإنتاج الحربي هي المنظمة الوطنية للإنتاج الحربي 
وت�صرف على عدد من الم�صانع المنتجة لمختلف اأنواع االأ�صلحة والذخائر 

واالأعتدة الحربية.
الُم�صاعدات الع�صكرية االأميركية ُت�صاهم في تمويل معظم م�صتريات 
1.3مليار دوالر �صنويًا، والتي اأبرزها م�صاريع  الدفاع الكبيرة بحوالي 
 كبيرة ت�صمل اإن��ت��اج دب��اب��ات القتال الرئي�صية ط��راز اب��رام��ز  M88A2 و

Abrams M1A1 بموجب اإنتاج ُم�صترك، اإ�صافة اإلى برامج اإنتاج �صواريخ   
.HAWK

توفر م�صر اإ�صتثمارات �صخمة في االأ�صلحة والمعّدات الع�صكرية، 
اإل��ى من�صاآت لتطوير �صناعتها الع�صكرية التي تعتبر االأكبر في  اإ�صافة 
الم�صاة  اأ�صلحة  ال�صرق االأو���ص��ط بحيث تغطي جميع االت��ج��اه��ات، مثل 
ال�صواريخ  واأنظمة  المدرعة  والعربات  والدبابات  والذخائر  الخفيفة، 

المنوعة.
تتعاون م�صر مع عدد من دول العالم في مجال الت�صنيع الع�صكري 
وفي مقدمتها الواليات المتحدة االأميركية ورو�صيا وبريطانيا وال�صين 
وج��ن��وب اأفريقيا وفرن�صا. وذل��ك بغية اإن��ت��اج م��داف��ع ال��ه��اوت��زر وتطوير 
ق��ذائ��ف ال���ه���اون وال��م��داف��ع ال��م�����ص��ادة ل��ل��ط��ائ��رات وم���ع���ّدات واأج��ه��زة 

االت�صاالت، واإنتاج الب�صريات وغيرها من االأنظمة الحربية.
لتحديث  ومكثفة  �صريعة  تنفيذ خطة  م�صر  ب���داأت   2014 ال��ع��ام  منذ 
قواتها  اأق�����ص��ام  ببع�س  يتعلق  فيما  وخ�صو�صًا  الع�صكرية،  تر�صانتها 
القوات  ي��ط��راأ عليها تحديث نوعي منذ �صنوات، مثل  ل��م  التي  الُم�صلحة 
البحرية، ترافقت هذه الخطة مع توجهات متعددة في م�صتوى الت�صنيع 
الع�صكري. هذه التوجهات الُم�صتقبلية يمكن اإ�صت�صرافها من خلل معر�س 
الدفاع الم�صري  EDEX لل�صناعات الدفاعية والذي ا�صت�صافته القاهرة 
اأواخ��ر العام الما�صي، بحيث كان ملحوظًا على نحو كبير، ت�صاعد اعداد 
المنتجات الدفاعية الجديدة، والتي تّم عر�صها خلل هذا المعر�س، بما 
يوؤكد على انتقال م�صر اإلى مرحلة ال�صراكات الت�صنيعية واالإنتاج المحلي 
الكمي لطائفة وا�صعة من المنظومات الع�صكرية وال�صعي لنقل تكنولوجيا 
الت�صنيع اإلى القاهرة، واإنتاج بع�س االأنظمة المتعاقد عليها مع الخارج في 

االأرا�صي الم�صرية .
اأما على م�صتوى الت�صنيع المحّلي، فقد ات�صح من خلل المعرو�صات 
قتالية  لمنظومات  ال��ك��ام��ل  الت�صنيع  م��رح��ل��ة  م�صر  دخ���ول  ال��ج��دي��دة، 
المتو�صطة  البحرية  والقطع  ط��ّي��ار،  ال��ط��ائ��رات دون  راأ�صها  على  نوعية 
اإن��ت��اج العربات المدرعة في مختلف  اإل��ى جانب التو�صع في  والكبيرة، 
اأنواعها ومهّماتها، ودخ��ول مجال �صناعة ال���رادارات وو�صائط الحرب 

االإلكترونية، والتوّجه نحو تطوير العربات البرية الُم�صّيرة  عن  ُبعد.
ُتجدر االإ���ص��ارة اإل��ى اأن وزارة االإن��ت��اج الحربي الم�صرية تمتلك 16 
م�صنعًا الإنتاج االأ�صلحة، اإ�صافة اإلى 11 م�صنعًا اآخر تابعًا للهيئة العربية 

للت�صنيع، وع�صرات ال�صركات التي ُت�صيطر عليها وزارة الدفاع.
ال�سناعات الدفاعية ال�سعودية:

بتوجيه م��ن ول���ّي ال��ع��ه��د وت��ع��زي��زًا الإم��ك��ان��ي��ات ال��ق��وات الُم�صلحة 
موؤ�ص�صات  ال�صعودية  العربية  المملكة  في  وانطلقت  اأُقيمت  ال�صعودية، 
 Saudi Arabian  ،)SAMI الع�صكرية )�صامي  ال�صناعات  اأهمها  �صناعية 
Military Industries( التي تّم اإن�صاوؤها في العام 1917م تحقيقًا للروؤية 
ال�صعودية 2030 التي يرجى لها لعب دوٍر مهٍم واأ�صا�صٍي في توطين االإنفاق 
الع�صكري الكامل للمملكة، لت�صبح واحدة من اأكبر 25 موؤ�ص�صة ع�صكرية 
في العالم لدى حلول عام 2030. وتعمل �صامي )SAMI( �صمن 5 وحدات 
واالأ�صلحة  البحرية،  واالأنظمة  البرية،  واالأنظمة  الجويات،  هي  اأع��م��ال 
وال�صواريخ، واالإلكترونيات الدفاعية. وهي ُت�صارك في معظم المعار�س 
الع�صكرية العالمية والعربية.وكان لها خلل معر�س دبي للطائرات في 
العام 2019، جناح داخلي، وجناح خارجي كبير على مقربة من الطائرات 
المتوقفة في �صاحات المطار حيث عر�صت مج�ّصمات لبع�س الطائرات، 

وبع�س االأنظمة االإلكترونية المنوعة.
وف��ي اأي��ل��ول/ �صبتمبر 2019 اإخ��ت��ارت SAMI المهند�س ال�صعودي  
وليد اأبو خالد الملم في حقل الدفاع وال�صناعات مديرًا تنفيذيًا لتطوير 
الخدمات ال�صتراتيجية لل�صركة والعمل على توطين ال�صناعات الدفاعية 

في المملكة كونه لديه خبرة كبيرة في حقل ال�صناعات الدفاعية.
الهيئة   2017 اآب /اأغ�صط�س  �صهر  في  ال�صعودية  الحكومة  واأن�����ص��اأت 
 General Authority for Military Industries الع�صكرية  لل�صناعات  العامة 
في  الع�صكرية  ال�صناعات  وترخي�س  تنظيم  ع��ن  م�صوؤولة  لتكون   GAMI

تنتج م�سر دبابة Abrams M1A1 بن�سبة عالية

العربة املدرعة امل�سمك انتاج ال�سعودية



الدفاعية - ت�رشين الثاتي / نوفمرب - كانون الأول / دي�سمرب 282022

المملكة، واأوكلت اإلى الهيئة مهمة تطوير قطاع الدفاع المحلي، لتحقيق روؤية 
المملكة الرامية اإلى توطين 50 % من الت�صنيع الع�صكري لدى عام 2030.

واأه��ّم مهّمات هذه الهيئة اإقامة المعار�س الدفاعية، واأعلنت بتاريخ 
15 تموز/يوليو 2020، اإط��لق معر�س الدفاع العالي WDS االأول��ى في 
اآذار/مار�س 2022 الذي �صيعمل على التكامل الُم�صترك بين اأنظمة الدفاع 
الجّوي والبحري والبري واالأقمار اال�صطناعية واأم��ن المعلومات. كما 
�صبق واأطلقت المملكة في اآذار/مار�س 2019 المعر�س الجوي ال�صعودي 

االأول Saudi International Air Show في مطار التمامة.
تعتبر اإق��ام��ة المعار�س الدفاعية والجوية ت��ط��ورًا ب���ارزًا في ق��درات 
المملكة الدفاعية والجوية وتاأكيدًا لدورها االإقليمي والعالمي في الحفاظ 

على ا�صتقرار الخليج وال�صرق االأو�صط.
ال�سناعات الدفاعية الأردنية:

ف��ي ال��ع��ام 1999 اأُن�����ص��يء م��رك��ز الملك عبد اهلل ال��ث��ان��ي للت�صميم 
KADDB ب���اإدارة العاهل االأردن���ي القائد االأع��ل��ى للقوات  والتطوير 
الُم�صّلحة االأردنية الملك عبد اهلل الثاني، ويعتبر مركزًا راعيًا للبحث 
اإلى  المركز  الدفاعية المختلفة. يهدف  والتطوير في مجال االأنظمة 
اإ�صافة منتجات جديدة وم�صاريع ُتلّبي احتياجات القوات الُم�صّلحة/ 
الجي�س العربي واالأ���ص��واق العربية والدولية من االأ�صلحة واالأنظمة 

الدفاعية واالآليات الُمعّدلة والعربات الُمدرعة.
بتاريخ 28 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2020 �صدر اأمر ملكّي لتعديل اإ�صم 
المركز لي�صبح المركز االأردن��ي للت�صميم والتطوير JODDB كموؤ�ص�صة 
يتبع  االأردن��ي��ة.  الُم�صّلحة  ال��ق��وات  ُم�صتقلة تحت مظلة  ع�صكرية/مدنية 
لهذا المركز ع��ّدة �صركات متخ�ص�صة في اإنتاج مختلف اأن��واع االأنظمة 

والُمعّدات الدفاعية هي  التالية:
1 - قطاع العربات والآليات وي�سمل ما يلي:

التي   ،)JLVM( الخفيفة  العربات  ل�صناعة  االأردن��ي��ة  ال�صركة   -
تاأ�ص�صت بال�صراكة مع مجموعة جانكل المحدودة، لت�صميم وتطوير 

وت�صنيع العربات الخا�صة والمدرعة.
- ال�������ص���رك���ة االأردن�������ي�������ة ال���ُم���ت���ق���ّدم���ة ل��ت�����ص��ك��ي��ل ال���م���ع���ادن 

)JORDANAMCO(،  التي تعمل  في قطاع ال�صناعات الثقيلة.
- ال�صركة االأردنية لحلول الت�صنيع والخدمات ) JMSS(، وتعمل 
على اإعادة بناء وتطوير وتعديل االآليات المتو�صطة والثقيلة المدولبة 

والمجنزرة.

2 - قطاع الأ�سلحة والذخائر وي�سمل ما يلي:
- �صركة ج��دارا )JADARA( للمعدات واالأنظمة الدفاعية، التي 
تاأ�ص�صت في �صهر اأيار/مايو 2013، وهي تحتّل مرتبة متقّدمة في اإنتاج 

ال�صلح  )RPG - 32( قاذف الرمانات اليدوية تحت اإ�صم »ن�صاب«.
الُم�صاندة  وال��خ��دم��ات  ال��ذخ��ائ��ر  ل�صناعة  االأردن���ي���ة  ال�صركة   -
)JORAMMO(، التي تعنى بت�صنيع وتزويد ُمختلف اأنواع الذخائر 

الخفيفة.
- ال�صركة االأردنية لت�صميم االأ�صلحة الخفيفة )JAWS(، والتي 
تّم تاأ�صي�صها لتعزيز القدرات الوطنية والُم�صاهمة في ت�صميم وتطوير 

اأف�صل االأ�صلحة بمعايير الجودة العالية.
3 - قطاع معّدات القوات وي�سمل ما يلي:

 ،)FIRST ARMOUR( ال��ُم��رّك��ب��ة ل��لأل��ي��اف  االأول����ى  ال�صركة   -
توؤمن منتجاتها الحماية للعاملين في مجاالت الدفاع، ورجال االأمن، 
ومرا�صلي االإعلم، وذلك من خطر االأ�صلحة الخفيفة واالألغام االأر�صية 
ال�صترات  تنتج  ال��ن��زاع��ات، حيث  مناطق  ف��ي  العمل  والقنابل خ��لل 

الواقية من الر�صا�س والخوذ.
اإح��دى  وه��ي   ،)ARM( ال��ج��اه��زة  للوجبات  العربية  ال�صركة   -
عبر  ال��دف��اع  لقطاع  غذائية  الي��ج��اد حلول  عالميًا  المميزة  ال�صركات 
ت�صنيع وجبات الطعام الجاهزة، وتقديم خدمات االإطعام الجماعي في 

القواعد الع�صكرية.
4 - قطاع الإلكترونيات والإلكترو - ب�سريات ويت�سمن:

 - �����ص����رك������������������������ة اأ�����ص����ل���������ص������������������������ان ال�����������ص�����رق االأو��������ص�������ط
)Aselsan Middle East AME( التي ت�صتخدم اأحدث ما تو�صلت اإليه 
التكنولوجيا الإنتاج معدات ع�صكرية واأجهزة خا�صة بالُمراقبة الليلية 

والحرارية للإ�صتخدام الع�صكري.
5 - القط��اع الأكاديم��ي والتدري��ب، الخا���ض بتاأهيل الك��وادر الب�سرية 

ويتاألف من:
- مركز االأمير في�صل لتكنولوجيا المعلومات، الذي يعمل على نقل 

وتوطين التكنولوجيا ال�صناعية.
ُي�صار  اإلى اأن المركز االأردني للت�صميم والتطوير JODDB  ي�صنع 

80 منتجًا وي�صّدرها اإلى 37 دولة حول العالم.

ال�سناعات الدفاعية الماراتية:

العربة املدرعة NIMR انتاج دولة الإمارات
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ي�صهد قطاع ال�صناعات الدفاعية في دولة االمارات العربية المتحدة، 
ت��ط��ورًا كبيرًا وتنمية �صاملة منذ ع��دة �صنوات. اإذ اأن االإ�صتثمار في هذا 
القطاع  لما يمثله ه��ذا  للدولة  ال�صتراتيجية  التوّجهات  اأح��د  المجال هو 
الحيوي من اأهمية بالغة وقيمة �صيا�صية واقت�صادية كبيرة، وركيزة حيوية 
لل�صيادة الوطنية تحقق االإ�صتقللية واالإكتفاء الذاتي اإلى جانب المحافظة 

على االأمن الوطني.
لقد كثفت دولة االمارات جهودها لزيادة قدرات ال�صناعات الع�صكرية 
من خلل اإن�صاء موؤ�ص�صات و�صركات لبناء �صناعة ع�صكرية محلية، اإلى 
جانب خلق فر�س عمل وج��ذب الخبرات لدعم التنمية االقت�صادية على 
اإ�صتقلليتها  الطويل، وبناء قاعدة �صناعية دفاعية محلية تحقق  المدى 

والت�صراتيجية الخا�صة بها. 
ب���داأت ال�صناعات ال��دف��اع��ي��ة  ف��ي دول���ة االم����ارات  م��ن خ��لل التعاون 
الُم�صترك بين مجموعة من الدول العربية في العام 1975، وكانت ُم�صاركة 
ت�صجيعًا  تلقى  الحربي  للت�صنيع  العربية  الهيئة  تاأ�صي�س  في  االم���ارات 
من الموؤ�ص�س المغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، لمواجهة 
المخاطر والتحديات. ومنذ ذلك العام حر�صت دولة االم��ارات على تعزيز 
الُمتعّلقة بال�صناعات  ال�����ص��راك��ات واالإت��ف��اق��ي��ات  ف��ي مختلف  ت��واج��ده��ا 
الدفاعية في المنطقة و�صواًل اإلى العام 2007 الذي �صهد ت�صنيع اأول �صلح 
 ،»Caracal ناري وطني كتب عليه » �ُصِنع في االمارات«  تحت اإ�صم »كراكال
كما �صهد نف�س العام تحقيق ُمبادرة »توازن« لل�صناعات الدقيقة والتدريب.

خلل االأع��وام الما�صية قطعت دولة االم��ارات مراحل متقّدمة في مجال 
وحجزت  ال��دول��ي��ة،  التناف�س  خريطة  على  و�صعتها  الدفاعية  ال�صناعات 
موقعها المتقّدم في تنظيم كبرى المعار�س الدفاعية والُم�صاركة بها، لما 
تحظى المنتجات الوطنية في المجال الع�صكرية من جودة عالية واإ�صادة وثقة 
من ال�صركات العالمية، والتي ت�صمل االأنظمة غير الماأهولة في المجاالت 
البرية والجوية والبحرية مثل الطائرات دون طّيار وال�صفن الحربية. هذا 
باالإ�صافة اإلى تميزها في �صناعة االأ�صلحة من بنادق وم�صد�صات ور�صا�صات 

وعربات مدرعة متعددة المهام ب�صناعة محّلية كاملة.
اأبرز ال�سناعات الدفاعية:

تعتبر مجموعة »اأي���دج EDGE« المملوكة لحكومة اأب��و ظبي بن�صبة 
100 %، اإح��دى اأه��ّم ال�صركات التي تعمل على تعزيز القوة الدفاعية في  
الدولة عبر ت�صنيع وت�صدير التقنيات الدفاعية في الدولة، وهي ت�صّم تحت 
ت�صمل   والع�صكرية  االأمنية  المجاالت  في  متخ�ص�صة  �صركة   25 مظلتها 

خم�صة قطاعات هي:
- ال��م��ن�����ص��ات واالأن���ظ���م���ة. - ال�����ص��واري��خ واالأ���ص��ل��ح��ة. - ال��دف��اع 

ال�صيبراني. - الحرب االإلكترونية. - االإ�صتخبارات ودعم المهّمات.
 »NIMR« م��ن اأه���ّم ال�صركات ف��ي قطاع المن�صات واالأن��ظ��م��ة �صركة
لت�صنيع العربات الع�صكرية الخفيفة والمتو�صطة والتي اأثبتت كفاءتها في 
القتال، ثّم �صركة »EARTH« التي تقّدم حلول االأبحاث والتطّور والهند�صة 
واإدماج التكنولوجيا، و�صركة »الطيف  TAIF« التي تقّدم حلواًل تغّطي كافة 
 »JASOOR »الج�صور   ثّم �صركة  الع�صكرية،  العربات  اإ�صتخدام  فترات 
المورد الح�صري لعربات »رب�صان 8x8 RABDAN«  وه��ي اآلية مدرعة 

ُمقاتلة برمائية، هذا باالإ�صافة اإل��ى �صركة »اأدا���ص��ي ADASI« التي تقوم 
ب�صراء وت�صغيل و�صيانة اأحدث االأنظمة الذاتية، ثم �صركة »اأبو ظبي لبناء 
ال�صفن  ADSB«، التي توفر نطاقًا كامًل من الحلول البحرية بما فيها بناء 

ال�صفن وت�صليحها و�صيانتها وتحويلها.
على �صعيد ال�صواريخ واالأ�صلحة، تّم اإن�صاء �صركة »رماية« الإع��داد 
ميادين الرماية والتدريب على اإطلق النار الحّي، ثّم �صركة »لهب« لتطوير 
واعتماد االأ�صلحة الخفيفة والمدفعية وذخائر الطائرات، و�صركة »هالكن 

HALCON« الم�صنع المتكامل الأنظمة ال�صواريخ الموّجهة بدّقة.

ال�سناعات الدفاعية القطرية:

تمّكنت قطر خلل ال�صنوات القليلة 
الما�صية م��ن اإح���راز ت��ق��ّدم ملمو�س في 
المحلية،  الع�صكرية  ال�صناعات  مجال 
وع��ق��د ����ص���راك���ات م���ع ���ص��رك��ات عالمية 
واإقليمية ُمنتجة للأنظمة الدفاعية. ت��ه��دف  قطر م��ن وراء ذل��ك اإل��ى 
الم�صاهمة في دخ��ول ه��ذا القطاع �صديد االأهمية في ظ��ّل روؤي��ة 2030 
ال�صتراتيجية التي ترّكز جهدها على تقليل اإعتماد الدوحة على عائدات 
النفط، ودعم العديد من القطاعات المحلية مثل االإ�صتثمارات وال�صناعة 
اأهّم  من  الع�صكرية  ال�صناعات  وتعتبر  وغيرها.  والتعليم  وال�صياحة 
المجاالت التي تت�صابق دول العالم لدخول معركتها لما تحمل ن اأهمية 

�صتراتيجية داخلية وخارجية.
الحكوم�����ة  اأن�����ص��اأت  ال��دف��اع��ي��ة،  ال�صناعات  مج���ال  دخ���ول  ب��ه��دف 
  BARZAN القاب�صة  »ب�����������رزان  �صرك�����ة   2018 ال��ع��ام  ف��ي  القطري����ة 
HOLDINGS« ك�صركة متخ�ص�صة في مجاالت الدفاع واالأم��ن من اأجل 
»ب��رزان  تتعاون  القطرية.  الُم�صّلحة  للقوات  الع�صكرية  القدرات  تعزيز 
القاب�صة«  مع ال�صركات والمنظمات الدولية الرائدة في مجال ال�صناعات 
الدفاعية، تتمثل روؤيتها في اأن ت�صبح مجموعة اإ�صتثمارية عالمية رائدة 
في قطاعي الدفاع واالأم��ن، من خلل اإ�صتثمارات ُمبا�صرة و�صراكات مع 
موؤ�ص�صات دولية من اأج��ل بناء ق��درات تكنولوجية اإ�صتثنائية وخبرات 

ب�صرية �صواء في قطر اأو في ال�صوق العالمي.
 Dimdex  2022 خلل معر�س الدوحة للدفاع البحري »ديمدك�س
« �صاركت برزان القاب�صة من خلل الجناح االأكبر في المعر�س الذي 
�صّم ال�صركات التالية: برزان للطيران، م�صنع بارود الإنتاج الذخيرة، 
مجموعة ب��رزان ال�صناعية، درع ب��رزان لل�صيانة، رينميثال ب��رزان 
وم�صنع  ال�صيبراني،  ل��لأم��ن  قطر  واأك��ادي��م��ي��ة  المتطورة،  للتقنيات 

بيرفورمان�س مارين لت�صنيع الزوارق.
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بللن اأنللظللمللة اللل�للشللاح امل�شهورة 
 ،HPW عامليًا واملطّورة يف �رشكات
نللظللام الللدفللاع اجلللللّوي بانت�شري 

املوّجهة  واللل�للشللواريللخ   ،Pantsir - S1 AD
 امللل�للشللادة للللللدبللابللات Kornet - E /EM  و

KhrisanTema - S ATGM، ونظام الدفاع 

 ،Igla - S  MANPAD اجللللوي عللن الللكللتللف
والنظام ال�شاروخي العملياتي  - التكتيكي  
الللل�لللشلللواريلللخ ونللللظللللام   ،Iskander - M 
املللل�لللشلللاة قللللتللللال  وعلللللربلللللات   ،Gibka - S 
BMP - 4 ، BMP - 3، BMP- 2، واأنظمة 
 ،Drozd و Arena حماية املجمعات الدفاعية
 Krasnopol املللوّجللهللة  املللدفللعلليللة   وقلللذائلللف 

و Kitolov - 2 / 2M  وغريها من املنتجات.
للللقلللد حلللللللازت الللل�لللرشكلللة الللقللابلل�للشللة 
العالية �شهرة عرب  الللدقللة  لاأ�شلحة ذات 
اأبلللللرز ملللرّوجلللي الأخلللبلللار حلللول ُملتقى 
اجلي�ش. مل يح�شل اأن انعقدت اأّي ن�شخة 
للملتقى دون اخرتاق تكنولوجي متجدد  
املعر�ش  من  وجعلت  القاب�شة،  لل�رشكة 
اأكللر اإبللداعللًا، هللذا العام عر�شت اأ�شلحة 
الدقة العالية التالية والتي نالت اإهتمام 

اخلرباء وال�شيوف:

بعثة رفيعة امل�ستوى من �سركة الأ�سلحة عالية الدقة )HPW( تتفقد املعر�ض

�سركات  اإح��دى   »JSC  NPO  « العالية  الدقة  ذات  الأ�سلحة  �سركة  تعترب 
رو�ستيك Rostec احلكومية، اإن ملتقى اجلي�ض هو فر�سة لعر�ض مناذج من املعّدات 
الع�سكرية والأ�سلحة الأكرث طلباً للقوات املُ�سّلحة الرو�سية، اإىل جانب تطّورات 

وحلول جديدة من ال�سركات القاب�سة.
2009، كمطور  تاأ�س�ست �سركة الأ�سلحة ذات الدقة العالية )HPW( يف العام 
وم�سنع لأ�سلحة الدقة العالية الأكرث تطورًا والتي حتدد قدرات القتال الأ�سا�سية 
للجي�ض الرو�سي احلديث. بعد اإدارة دمج الإمكانيات العلمية والتقنية لل�سركات 
املتخ�س�سة يف ال�سناعات الدفاعية، تقوم ال�سركة القاب�سة بعمل منهجي لتطوير 
اأوج��ه على  بعدة  تتقّدم  التي  الدفاعية،  الأ�سلحة واملعدات  من��اذج  جديدة من 
مثيالتها العاملية، وتفتح �سفحات جديدة من التقّدم العلمي والتكنولوجي يف اإنتاج 
الأ�سلحة. �سركات من القاب�سة  ت�سكل تر�سانة الأ�سلحة الذكية للقوات املُ�سّلحة 

الرو�سية.

أسلحة  الدقة العالية يف ُملتقى اجليش 2022
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:Pantsir - S1M نظام بانت�سري املطّور
مكتب الت�شميم KBP يف Tula قّدم اجليل 
اجلديد من نظام الدفاع اجلوي ال�شاروخي 
 ،Pantsir - S1M امللللدى  ق�شري  واملللدفللعللي 
وهلللذا الللنللظللام اأجنلللز اإ�للشللتللخللدام ال�شواريخ 
ذات ال�رشعة العالية املتقّدمة حتى م�شافة 30 
كلم وارتفاع 18 كلم، وقد حققت ال�شواريخ 
الأهلللداف.  مع  لاإ�شتباك  حم�شنة  اإمكانيات 
مللدى ك�شف الأهللللداف حت�شن حتى 80 كلم، 
وعللللدد الأهللللللداف املللنللجللزة اإزداد حللتللى 40 
قطعة، واأن الت�شميم املعدل لنظام بانت�شري 
البرتول  من�شات  حلماية  اإ�شتخدامه  يتيح 

واملن�شاآت الآحادية ومن�شات �شكك احلديد.
�سواريخ الدقة املذهلة:

يف احللللديلللث حللللول اأكلللللر امللل�للشللتللجللدات 
الافتة للنظر، يذكر اخلرباء املنتج املعروف 
�للرشكللة  مللللن  املللللطللللور   »  Product 305E«
KBM يف كللولللومللا، وهلللو �لللشلللاروخ ذو مللدى 
14.5كلم، اأطلللول مرتن مللن مللدى �شواريخ 
ملنتج الرئي�شية  الفائدة  احلديثة.   الطوافات 
»Product 305E« تكمن يف قللدرة رمايته من 
مللواقللع �للشلليللقللة. الللطللوافللة ميللكللن ت�شغيلها 

ملللن خلللللف �للشللخللرة اأي ملللللجللاأ اآخللللللر، كما 
اأكللر  اإىل  اللل�للشللاروخ  توجيه  للطوافة  ميكن 
مللنللاطللق اللللهلللدف املللعللّمللرة ملللن خلللال و�للشللع 
يتمكن للللللخللرباء،  بالن�شبة  الت�شديد.   عامة 

الإ�شتباك مع مواقع  »Product 305E«  من 
قللليلللادة اللللدفلللاع اجللللللوي، بللحلليللث ت�شتطيع 
الللطللوافللات اأن حتللّلللق فيما بعد على م�شافة 
اأقللللرب واإطلللللاق الللنللار علللللى اخللللط الأمللامللي 

للدفاع املعار�ش باأ�شلحة اأخرى.
ميتلك هذا ال�شاروخ قدرات حمددة متكن 
من ت�شغيله يف عللّدة اأوجللله، ميكن تثبيته على 
هللدف مللرئللي مللن خللال امل�شغل، واملكت�شف 
احل�شول  اأو  للطوافة،  الب�رشية  بالو�شائل 
علللللى بلليللانللات حللليلللازة اللللهلللدف ملللن ملل�للشللادر 
اأخلللللرى، مللثللًا ملللعلللّدات اإ�للشللتللطللاع وحلللدات 

اجلي�ش.
اأمتتة اإدارة النريان:

 )AFCS( نظام اإدارة نريان املدفعية اآليًا
اأو Planshet - A، املطور من قبل معهد اأبحاث 
الإ�للشللارة )VN11(، ُمعّد لتزويد حت�شريات 
النريان واإدارتها ب�شكل اأوتوماتي، وحتقيق 
اإداء مللهللّمللات اللللرملللي بللوا�للشللطللة املللدفللعلليللة 

ذاتلليللة الللدفللع، واملللقللطللورة ووحلللدات الهاون 
 AFCS وراجمات ال�شواريخ. يتمّيز النظام
بالفوائد التالية: حركية عالية، ن�رش �رشيع، 
مرنة،  هند�شة  للعمليات،  زائللدة  اإ�شتقالية 
اإت�شالت متقّدمة، تطبيق  اإ�شتعمال و�شائل 
�شبكة مت�شعبة، مدى اإت�شالت عاٍل، جمموعة 
وا�شعة من الو�شائل التقنية املدجمة، حيازة 
بيانات ت�شمل فيديو مللن طللائللرة دون طّيار 
اإىل مللقللّر الللقللائللد يف الللوقللت املللحللدد، التداخل 
لراجمات  اأوتوماتية  رمللي  اإدارة  اأنظمة  مع 
الللل�لللشلللواريلللخ، واإدخلللللللال ملللنلللاورة ملل�للشللادة 

للنريان.
املدفع ذاتي الدفع عيار 125 ملم:

اإهتمامًا  اأظهر املتخ�ش�شون يف اجلي�ش 
زائللللدًا بللاملللدفللع ذاتلللي الللدفللع احللللدث امل�شاد 
ملم،   125 عيار   )SPTP 2s 25M( للدبابات 
الللذي هو عربة قتال مدرعة جمنزة برمائية 
مع نظام �شاح �شاروخي - مدفعي قوي. 
ي�شتطيع النظام SPTP 2S 25M ال�شري حتى 
500 كلم دون احلاجة لإعادة التزّود بالوقود، 
الإنللللزال، كما  ميكن نقله بالطائرات و�شفن 
وميكن اإ�شقاطه باملظات مع الطاقم بداخله، 

HPW تطور مدار�ض ت�سميم الأ�سلحة الرو�سية الذكية يف اإطار
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يف  قتالية  عمليات  تنفيذ  ي�شتطيع  ذللللك  اإىل 
ظروف اجلبال العالية واملناخ احلللار. يجّهز  
املللدفللع بللعللّدة تللدريللع ا�شافية تزيد مقاومته 
للتلف بللوا�للشللطللة الللذخللائللر  علليللار 30 ملللللم يف 
مللقللدمللتلله، وملللن الللقللذائللف علليللار 12,7 ملللللم يف 
جوانبه. اإن املدفع ذاتي احلركة يظهر قدرة 
على التعومي وا�شتقرارًا مائيًا، اما من حيث 
قوته النارية، فاإنها ل تقل عن دبابات القتال 
T-80، ومن  و   T - 90 اأمنللللوذج  الرئي�شية 
حيث احلركة يف الرب ويف املاء، فهي يف م�شتوى 

.BMD - 4M و BMP-3 العربات
عربة الروبوت املُقاتلة

ملللا بلللن اأحلللللدث اللللتلللطلللورات يف املُلللللتللقللى 
 ،2022 للجي�ش  اللللدويل  التقني   - الع�شكري 
كللان عللربللة الللروبللوت BMP - 3 IFV لقتال 
امل�شاة مع نظام القتال Sinitsa، اإنها م�رشوع 
 ،Signal اأبللحللاث الإ�للشللارة  ُم�شرتك ملوؤ�ش�شة 
وميكن   ،»Kurganmashzavod« و�للرشكللة 
اإ�للشللتللعللمللال اللللروبلللوت لللدعللم اأعللمللال وحلللدات 
الللبللنللادق املللوؤللللللة، اإن عللربللات قللتللال امللل�للشللاة 

IFV جمللّهللزة مبجموعة مللن الأ�للشلللللحللة ذات 
الللدقللة العالية ت�شمل: مللدفللع علليللار 100 ملم 
موّجهة  �شواريخ  كقاذف  اإ�شتخدامه  ميكن 
ملل�للشللادة للللللدبللابللات ATGM، ومللدفللع عيار 
30 ملللللم، ومللدفللع ر�للشللا�للش علليللار 7.62 ملم. 
الإخت�شا�شيون يف Signal و�شعوا جمموعة 
مللن املللعللدات يف ج�شم الآلللللة ويف داخلللل ق�شم 
الللقللتللال، اللللذي ميكن عللربللة قللتللال امللل�للشللاة من 
العمل كللروبللوت لإداء عمل ال�شائق ورامللي 
املدفع. العربة تللدار عن ُبعد  ومع نظام قتال 
Sinitsa  ميكن اإ�شتخدامها يف اأكر الجتاهات 

خطورة بحيث توؤمن �شامة الطاقم.
تنوع النجاح:

يبقى   )SKVP( الف�شاء اإدارة  اإن نظام 
جتللللدد  خللا�للش اآخللللر يف املُلللللتللقللى، اإنلللله يللتللاألللف 
وعمل   )ARS( الف�شاء  ُمللراقللبللة  رادار  مللن 
اأوتوماتي )AWP(. النظام من تطوير مكتب 
الت�شميم املركزي لاأمتتة )Ts KBA(، وهو 
ا�شتعمال  حلللول  ال�شيطرة  لللتللوفللري  م�شمم 
الف�شاء )�شمنًا العربات اجلوية غري الآهلة 

املُ�شتمّرة  واملراقبة  ال�شغرية(  والطائرات 
النظام  املخ�ش�شة.  املنطقة  فللوق  لللاأجللواء 
لللاأهللداف  يللوفللر ك�شفًا واإغلللاقلللًا   )SKVP(
اجلللويللة امللللطلللاردة، بللالللتللوازي تللعللقللب كافة 
الأهللداف املُكت�شفة، وحتديد اأنللواع الو�شائل 
اجلوية )طائرات، طوافات، طائرات ُم�شرّية 
وغريها(. كما يعر�ش النظام موقع جوي عام 
ويدخل بيانات حول منط التعقب واإحداثيات 

جميع الأهداف املكت�شفة حتى مدى 18 كلم.
اإهتمامًا  الإخت�شا�شيون  اأظهر  ذلك  اإىل 
باملعلومات ونللظللام الهبوط املللطللور مللن قبل 
و�رشكة  لاأمتتة  املركزية  الأبحاث  موؤ�ش�شة 
Ts NIIAG( Hydraulics(. يرتكز هذا النظام 
على تكنولوجيا تخلق جمللالت حقول راديو 
اإ�شطناعية، لتحديد مواقع الأهداف املتحّركة 
بدقة حتى يف ظروف ت�شوه اإ�شارات ال�شواتل 
واأنظمة املاحة. ميكن النظام اأجهزة اإقرتاب 
الإنلللزال للطائرات والللطللوافللات التي حتّلق 
ما بن مللطللارات ذات جتهيزات تقنية فقرية 
ومللواقللع الللهللبللوط، كللمللا قلللدم امل�شمم نظام 

ماحة لهبوط العربات اجلوية غري الآهلة.

عر�ست �سركة HPW جمموعة من العربات املدرعة
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 ،JODDB والتطوير  للت�صميم  الأردين  املركز  عام  مدير 
م��دي��ر ع��ام ���رك��ة م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ض العمليات اخلا�صة 
»���ص��وف��ك�����ض« ال��ع��م��ي��د امل��ه��ن��د���ض اأمي���ن ال��ب��ط��ران األ��ق��ى 

كلمة الإف��ت��ت��اح ُم��رّح��ب��ًا باحل�صور، وم��وؤك��دًا اأن املعر�ض وب��دع��م من 
التطورات  اآخ��ر  لعر�ض  عامليًا  م��رك��زًا  اأ�صبح  امل�صتمّر،  امللك  جاللة 

والتخ�ص�صات فيما يتعّلق بالعمليات اخلا�صة.
امللكية  للقوات اخلا�صة  ال��ث��اين  امللك عبد  قائد جمموعة  ب��دوره 
ع��ن تقديره  اأع���رب فيها  األ��ق��ى كلمة  نائل �شقريات،  الركن  العقيد 
للدعم ال��ذي تلّقاه ال��ق��وات اخلا�صة من امللك عبد اهلل، وال��ذي مكن 
ال��ق��وات امل�صلحة م��ن ب��ن��اء ���راك��ات وث��ي��ق��ة م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
ال�صديقة،  م�صريًا اإىل اأهمية �صوفك�ض يف تعزيز التعاون ال��دويل يف 

جمالت البحث والتطوير وال�صناعات الدفاعية.
نائب الرئي�ض التنفيذي ملعر�ض »�صوفك�ض« ال�صيد اأحمد الطويل 
ويف مقابلة مع الن�رة اليومية على هام�ض املعر�ض، اأ�صار اإىل الكثري 
 ،1996 SOFEX منذ اإنطالقه يف ال��ع��ام  م��ن التحديات التي واج��ه��ت 
وال��ي��وم  يعترب ال��ت��ح��ّدي الرئي�صي ه��و نقل �صوفك�ض م��ن ع��م��ان  اإىل 

امللك عبداهلل الثاين يتو�شط احل�شور يف افتتاح املعر�ض

بتاريخ 1 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2022 رعى العاهل الأردين 
اإفتتاح  امللك عبد اهلل الثاين القائد الأعلى للقوات املُ�شّلحة، 
دورت��ه  يف  العقبة  مدينة  يف  »�شوفك�ض«  معر�ض  فعاليات 
احل�شني  بن  في�شل  الأم��ري  بح�شور  وذل��ك  ع�شرة،  الثالثة 
ورئي�ض هيئة الأركان املُ�شرتكة اللواء الركن يو�شف اأحمد 
احلنيطي، وعدد كبري من �شباط القوات املُ�شّلحة الأردنية، 
واأع�شاء  العار�شة،  والعاملية  املحلية  ال�شركات  ومندوبي 

الوفود الر�شمية من الدول ال�شديقة  حول العامل.

معرض قوات العمليات اخلاصة 
»SOFEX 2022 سوفكس«

المركز العالمي لعرض آخر تقنيات العمليات الخاصة
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العقبة، اأّي اإىل مدينة جديدة، وب�لت�يل ف�إن هذا التحدي ميثل فر�صة 
التجربة  اإىل  ينظرون  الراعية  الع�ر�صني واجل��ه���ت  من  الكثري  لأن 
اجل��دي��دة للمعر�ض يف اإط����ر امل��وق��ع اجل��دي��د. ال�صيد اأحمد الطويل 
اأب��رزه��� اململكة  10 دول جديدة داعمة للمعر�ض،  اإ�ص�فة  اإىل  اأ���ص���ر 
العربية ال�صعودية، والم���رات العربية املتحدة، وم�رص ، وال�صني 

وجورجي�.
ل��ق��د ت��ر اف���ق ح��ف��ل الإح��ت��ف���ل م��ع م���ن����ورة مت��ث��ل اق��ت��ح���م موقع 
ل���إره���ب��ي��ني يف حم����ذاة ال�����ص���ط��ىء، ���ص���رك��ت فيه ق���وات النخبة من 
املظليني وال�صف�دع الب�رصية والقوارب املط�طية ال�رصيعة وطواف�ت 

.Little Bird وليتل بريد Hawk ُمق�تلة من طراز هوك
بعد ذلك اإنتقل امللك عبد اهلل والوفود املرافقة اإىل مركز املعر�ض، 
حيث ق�م بجولة على اأجنحة ال�رصك�ت الع�ر�صة واأطلع على اآخر م� 
تو�صلت اإليه ال�صن�ع�ت الدف�عية والأمنية، واملعّدات  الأكرث تطورًا 
التي ت�صتخدم من قبل قوات النخبة والعملي�ت اخل��صة حول الع�مل. 
وق��د توقف ط��وي��ً� يف ق�عة الأردن حيث تعر�ض خمتلف ال�رصك�ت 
للتطوير  الأردن  مركز  منتج�ت  وخ��صة   ، منتج�ته�  اأب��رز  املحلية 

والت�صميم JODDB والتي ت�أتي �صن�عة العرب�ت املدرعة يف مقدمه�.

اأبرز العار�ضني:
لقد �ص�رك يف الدورة الث�لثة ع�رصة ملعر�ض »�صوفك�ض« اأكرث من 300 
38 دولة  �رصكة متخ�ص�صة ب�صن�عة املعّدات الدف�عية وال�صلحة من 
حول الع�مل، اإىل ج�نب وفود من 98 دولة، �صيتّم ا�صتعرا�ض اأبرز هذه 

ال�رصك�ت وفقً� مل� يلي:

:JODDB املركز الأردين للت�ضميم والتطوير

يعمل املركز على تطوير جمموعة من املعدات ل�صتخدام القوات 
املُ�صّلحة الأردن��ي��ة، منذ اإن�ص�ئه يف ال��ع���م 1999 ينتج ع��دة من���ذج من 
املركب�ت والعرب�ت املدرعة ل�صتخدام ال��دوري���ت وقت�ل امل�ص�ة، كم� 
املركز  يقوم  الدف�عية. كم�  الذخ�ئر والإلكرتوني�ت  اأن���واع من  ينتج 
بتطوير وتعديل املركب�ت للعم�ء املحليني وامل�صّدرين، وهو قد ا�صتف�د 
من اخلربات يف ت�صنيع املعّدات الدف�عية والتي ت�أتي العرب�ت اخلفيفة 
واملدرعة يف مقّدمه� مثل عربة الربق والوح�ض وغريه� من الآلي�ت التي 

ت�صتخدمه� القوات املُ�صلحة الأردنية.
اإىل ذلك ، ب��رص املركز بتطوير ط�ئرات ُم�صّلحة بدون طّي�ر متعددة 
الأدوار، اإذ يتّم جتهيز الط�ئرات ب�لر�ص��ص�ت وق�ذف�ت القن�بل عي�ر 40 

.RPG 26 ملم و�صواريخ م�ص�دة للدروع
خ���ل املعر�ض اأع��ل��ن امل��رك��ز ع��ن توقيع ع��ق��ود  م��ع ���رصك���ت حملية 
واأخ��رى اأجنبية ت�صل قيمته� اإىل 70 مليون دولر اأمريكي، بغية تزويد 
ع���ّدة جيو�ض اأن��ظ��م��ة اأم��ن��ي��ة  وم��ع��ّدات ع�صكرية ت�صمل ع��رب���ت مدرعة 
وتكتيكية و�صي�رات اإ�صع�ف واأنظمة ت�صوي�ض وم�ص�دة لأنظمة الدرونز.

العاهل الردين متجوًل يف قاعات املعر�ض

عربات منوعة انتاج JODDB داخل جناح الردن

م�ضاهد من عملية اقتحام موقع الرهابيني
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:JADARA ضر كة جدارا  للمعدات والأنظمة الدفاعية�

تقوم ال�رصكة بتطوير اأنظمة موّجهة م�ص�دة للدروع تعمل مببداأ  
 ATGM اجلديد ك�ص�ح م�ص�د للدروع Spear اأطِلْق واْن�صى« لعّل نظ�م«
 الأح���دث ت��ط��ورًا، ه��ذا ب�لإ�ص�فة اإىل اأن��ظ��م��ة  ق��ذف ال�صواريخ ط��راز

152 ملم ومدى  TERMINATOR عي�ر  »RPG-32»NASHSHAB،و 
ي�صل اإىل 5000 مرت، اإىل ذلك تطور جدارا ط�ئرات ُم�صرّية دون طّي�ر من 

.AUV«SHAHEEN« ع�ئلة
�ضر كة بيل تك�ضرتون  Bell Textron للطوافات:

�ص�ح  مع  اإتف�قية  وّقعت  للطواف�ت،  املُنتجة  الأمريكية  ال�رصكة 
اجلو الأردين ل�رصاء 10 طواف�ت ط��راز Bell 505. تت�صّمن الإتف�قية 
التي وّقعه� ق�ئد �ص�ح اجلو امللكي العميد الركن الطّيار حممد فتحي 
 Patrick م��ولي  باتريك  تك�صرتون«  »بيل  وع��ن �رصكة  حيا�ضات، 
Moulay، ت�صليم الطواف�ت مع اأدوات تدريب على الطريان وجمموعة 
�ص�ملة من الأجهزة التدريبية لتمكني الإعتم�د املُعزز لأ�ص�ليب التدريب 

الأ�ص��صية واملُتقّدمة على التحليق بط�ئرة ذات حمّرك دوار.

:L3 HARRIS ل 3 هاري�ض

 ل 3 ه���ري�����ض ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز، ���رصك��ة اأم��ريك��ي��ة منتجة ل�أنظمة 
 اجل�����و ف�����ص���ئ��ي��ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي����ت ال���دف����ع���ي���ة، ح���ي���ث ت���وّف���ر  
حلوًل متك�ملة ُتلّبي اإحتي�ج�ت الزب�ئن، وهي تقّدم تكنولوجي�ت 
ُم��ت��ق��دم��ة دف���ع��ي��ة وجت����ري���ة ع���رب اجل����و وال����رب وال��ب��ح��ر والأم����ن 

ال�صيرباين.
يف معر�ض »�صوفك�ض« عر�صت جمموعة من اأنظمته� املتطورة 
واأبرزه� منظ�ر للروؤية الليلية الب�نورامية )GPNVG( الذي يوؤمن 
حقل نظر ب�نورامي بقوة 97 درجة، بحيث ميكن من فع�لية اليقظة 
املو�صعية والعملي�تية. اجله�ز )GPNVG( م�صمم لتوفري اليقظة 
واحلركية واحلم�ية للجنود يف حقل املعركة. كم� عر�صت ال�رصكة 
جه�ز الراديو متعدد الأقنية RF-785OD الذي ميكن اإ�صتخدامه 

على �ص��صي عرب�ت �صغرية.
 )JAF( الأردن������ي������ة  املُ�������ص���ّل���ح���ة  ال�����ق�����وات  اأن  اإىل   ُي�������ص����ر 
ع���رّبت ع��ن اإه��ت��م���م��ه��� ب���مل��ن��ظ���ر  )L3 Harris GPNVG( وت��در���ض 

اإمك�نية �رصائه.
:Lockheed Martin لوكهيد مارتن

ال�����رصك��ة الأم��ريك��ي��ة امل��ن��خ��رط��ة يف جم����لت الأب���ح����ث والتطوير 
املتطّورة  التكنولوجية  ل�أنظمة  والإدم�����ج  والت�صنيع  والت�صميم 

واملنتج�ت الدف�عية الربية واجلوية والبحرية.
 ع��ر���ض يف »���ص��وف��ك�����ض« جم�����ّص��م���ت ل��ط���ئ��رات  م��ن��وع��ة اأب���رزه����: 
ط�ئرة النقل C-130J، وهي الط�ئرة املُ�صتخدمة يف �ص�ح اجلو الأردين 

والتي ك�نت ج�ثمة يف �ص�ح�ت املعر�ض.

تنتج جدارا ا�ضلحة م�ضادة للدروع

GPNVG املنظار املتطور L3 HARRIS عر�ضت

العميد حممد حيا�ضات قائد القوات اجلوية الردنية وممثل �ضركة بيل خالل 
توقيع التفاقية
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:EDGE جمموعة اأيدج
جمموعة »اي���دج« الم���رات��ي��ة التي ت�صّم ح��وايل 25 �رصكة منتجة 
ل�أنظمة الدف�عية املنوعة، �ص�ركت يف �صوفك�ض عرب بع�ض �رصك�ته� مثل 
كراك�ل CARACALE ل�صن�عة البن�دق احلربية واملدافع الر�ص��صة، 
و�رصكة الط�رق AL - TARIQ املنتجة لل�صواريخ والأ�صلحة والذخ�ئر، 
ثم �رصكة ه�لكن HALCON الرائدة يف جم�ل الت�صنيع املتك�مل لأنظمة 
التوجيه الدقيق. اأم� لتوفري احللول املُتعلقة ب�لإ�صتخب�رات واحلرب 

.SIGNAL الإلكرتونية، فلدى املجموعة �رصكة �صيجن�ل
:PSDSARC مركز الأمري �ضلطان للدرا�ضات والبحوث الدفاعية

ي��ه��دف امل��رك��ز اإىل تطوير وحت�صني ودع���م ال��ت��وج��ه���ت الدف�عية 
والأمنية للمملكة العربية ال�صعودية، انه يجري ويطور اأبح�ثً� نوعية 
عر�ض  وال�صرتاتيجية.   والأمنية  الدف�عية  ب�ملج�لت  تتعّلق  وتقنّية 
املركز يف »�صوفك�ض الأردن« للمّرة الأوىل الط�ئرة املُ�صرّية دون طّي�ر 
Sky Guard، التي تعترب ط�ئرة تكتيكية متعّدد الأدوار  �صك�ي غ���رد 
دون طّي�ر، وهي م�صممة ملهم�ت الإ�صتط�ع واملُراقبة. مدير ع�م املركز 
الدكتور �ضامي رحيمة اأ���ص���ر اإىل  اهتم�م الكثري ي��ن بهذه الط�ئرة 

ويتوقع فر�ض ق�دمة لت�صديره� اإىل دول �صديقة.
:AM General اأ.م. جرنال

ل�إ�صتخدام  العرب�ت  اأن���واع  ملختلف  املنتجة  الأمريكية  ال�رصكة 
الع�صكري والتج�ري على حٍد �صواء. ال�رصكة ن�َلت �ُصهرة ع�ملية بعد  
اإنت�ج عرب�ت ه�مفي املدرعة HUMVEE، وهي تعر�ض اليوم العربة 
الأل��غ���م  ُت��ق���وم  التي   HUMVEE Saber التكتيكية اخلفيفة  امل��ط��ورة 
وحتمي من الكم�ئن  MRAP، كم� ت�صتمّر ه�مفي بتقدمي التح�صين�ت 

التي ُتلّبي الإحتي�ج�ت املُتغرية يف قط�ع الدف�ع و�صن�عة العرب�ت.

:NEXTER نك�ضرت

ال�رصكة الفرن�صية املُنتجة ملختلف اأنواع العرب�ت املدرعة واملدافع 
والذخ�ئر، عر�صت يف »�صوفك�ض« جم�صم�ت بع�ض منتج�ته� اإىل ج�نب  
نظ�م الروبوت من خط اإنت�ج NERVA ملهم�ت الك�صف املو�صع، كونه 
ي�صتخدم للك�صف الكيمي�ئي AP4C، والك�صف الإ�صع�عي SGP1 اإ�ص�فة 
اإىل ك�مريا ُت�ص�عد بك�صف وحتديد مواقع اإط�ق الن�ر. كم� عر�صت يف 
الب�ح�ت اخل�رجية للمعر�ض دب�بة لوكلري Leclerc ُم�صتخدمة ح�ليً� مع 

اجلي�ض الأردين.

املوقع اجلديد ملعر�ض �ضوفك�ض يف العقبة

عر�ض مركز المري �ضلطان طائرات دون طيار متنوعة

دبابة لوكلري من نك�ضرت لدى اجلي�ض الردين
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اأعماله يف فندق »اأنرتكونتيننتال«/العقبة  اإفتتح املوؤمتر 
بح�سور ع��دد من كبار �سباط ال��ق��وات املُ�سّلحة الأردن��ي��ة 
و�سخ�سيات  ال�سديقة،  ال��دول  من  الع�سكرية  والبعثات 

ر�سمية و�سناع القرار من حول العامل.
مدير عام املركز الأردين للت�سميم والتطوير، ومدير �رشكة معر�ض 
وموؤمتر معّدات العمليات اخلا�سة »�سوفك�ض«، العميد �ملهند�س �أمين 
�لبطر�ن. األقى كلمة الإفتتاح ُمرّحبًا باحل�سور ، وموؤكدًا على اأن هذا 
املوؤمتر يعترب من اأبرز منا�سبات القوات اخلا�سة، كونه متخ�س�سًا يف 
معّدات العمليات اخلا�سة والأمن الداخلي، وهو يوفر من�ّسة ملُ�ساركة 
�سّناع القرار والقادة وامل�سوؤولني الع�سكريني لتباُدل اخلربات العملية 
التهديدات  لتحييد  حقيقية  ���رشاك��ات  اإىل  الفر�ض  وحتويل  والنظرية 

املُ�ستقبلية.
تخّلل املوؤمتر ثالث جل�سات تعاقب على الكالم فيها �سباط وُخرباء 

من القوات املُ�سّلحة الأردنية ومن الدول ال�سديقة وفقًا ملا يلي:

- �جلل�ضة �لأوىل: كانت ب��اإدارة �لعميد �لركن عز�م �لرو��ضه 
قائد الكلية امللكية للدفاع الوطني، وحتّدث فيها �لعقيد نائل �ضقري�ت  
قائد جمموعة امللك عبد اهلل الثاين للقوات اخلا�سة الذي حدد   موا�سفات 
والكفاءة  الليونة  منها  مهماتها،  يف  اخلا�سة  القوات  لنجاح  اأ�سا�سية 
القوات  ا�ستخدام  اأ�ساليب  اإىل  اأ���س��ار  كما  ال�سغري،  التقنية واحل��ج��م 
اخلا�سة يف مواجهة الإرهاب حيث التعاون مع قوات �سديقة وحليفة من 

اأُ�س�ض جناح العمليات.
الباك�ستانية،  اخلا�سة  ال��ق��وات  قائد  عديل رحماين  �للو�ء  ت��اله 
Maj.Gen. Adil Rehmani، الذي تناول دور قوات العمليات اخلا�سة 
يف مواجهة املنظّمات املتطّرفة، واأهمية  و�سع ال�سرتاتيجية الوطنية 
وال��دول��ي��ة لفر�ض القانون ع��رب ا�ستخدام ال��ق��وة  املنا�سبة حلجم قوة 
العنا�رش املتطرفة، وتخفي�ض وق��ت الإ�ستباك ق��در املمكن بعد حتديد 

دقيق لالأهداف.
- �لكلمة �لثالثة يف �جلل�ضة �لأوىل: كانت للجرن�ل بريان فنتون 
Gen.Bryan Fenton قائد القوات اخلا�سة الأمريكية، الذي تطرق اإىل 
جمالت التعاون يف اطار قوات عمليات خا�سة �ساملة ملواجهة الأخطار 
النا�سئة، حيث اأّكد  على �رشورة معرفة املهمة اأوًل والعمل يف اإطار تعاون 
مع القوات اخلا�سة للدول احلليفة، والتن�سيق مع املواطنني يف املناطق 

املعّر�سة للخطر وبالتايل توفري احلماية لهم.
- �جلل�ضة �لثانية: اأداره���ا �لعميد �لركن حامت �لزعبي، نائب 
رئي�ض املركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات، وحتّدث فيها �جلرن�ل نك 
بريي Maj.Gen.Nick Perry مدير الوحدات الع�سكرية املتخ�س�سة، 
ال��ذي تناول مو�سوع تناف�ض القوى العظمى حول ا�ستخدام القوات 

�مل�ضاركون يف موؤمتر قو�ت �لعمليات �خلا�ضة
بتاريخ 31 ت�ضرين �لثاين/�أكتوبر 2022 �إنطلقت فعاليات 
موؤمتر قادة  �لعمليات �خلا�ضة يف �ل�ضرق �لأو�ضط بح�ضور 
رئي�س  هيئة �لأركان �ملُ�ضرتكة �لأردنية �للو�ء يو�ضف �أحمد 
�حلنيطي، وذلك يف �ملنطقة �لقت�ضادية �خلا�ضة يف �لعقبة 
مُب�ضاركة ممثلني عن 38 دولة حول �لعامل، وح�ضورممثلني 
�مل��ع��ّد�ت  ب�ضناعة  متخ�ض�ضة  �ضركة   300 م��ن  �أك��ر  ع��ن 

و�لأنظمة �لدفاعية.

:MESOC مؤمتر قادة العمليات اخلاصة يف الشرق األوسط

أهّمية تطوير الصناعات الدفاعية
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اخلا�سة يف ال�رشق الأو���س��ط، ُم�سريًا اإىل تاأثري ال��دول الكربى يف دور 
القوات اخلا�سة، واأهمية التدّخل يف كيفية ا�ستخدام هذه القوات وفق 

ا�سرتاك اأكرب عدد ممكن لفر�ض القوة.
 Brig. Gen.Pierre فاي�ضي  بيار  للجرن�ل  كانت  �لتالية  �لكلمة 
Vaysse نائب قائد القوات اخلا�سة الفرن�سية الذي حتّدث يف كفاءة  قوات  
العمليات اخلا�سة خالل ظروف اأمنية معّقدة، موؤكدًا على دور اجلنود 
يف القتال واأهّمية اإعدادهم خالل متارين م�سابهة، مثل اإن��زال املظّليني 
والعمل يف قوارب �رشيعة والإنزال من الطوافات. واأن القوات املُ�سّلحة 

الفرن�سية توفر امل�ساعدة والدعم لقوات العمليات اخلا�سة.
للجرن�ل �لأمريكي  �لكلمة �لأخ��رية يف �جلل�ضة �لثانية كانت 
�ملُتقاعد جون نكل�ضون US.General (Ret) John Nicholsan، والرئي�ض 
ال�رشق  يف   »  Lockheed  Martin م��ارت��ن  »لوكهيد  ل�رشكة  التنفيذي 
م��وؤك��دًا على اأهمية اإ�ستخدام امل��ع��ّدات والأ�سلحة املتطورة واحلديثة، الأو���س��ط، ال��ذي تطّرق اإىل حتّديات وفر�ض ق��وات العمليات اخلا�سة، 

و����رشورة العمل املُ�سرتك م��ع ق��وات العمليات اخلا�سة ال�سديقة يف 
مواجهة وحماربة الإرهابيني.

- �جلل�ضة �لثالثة و�لأخ��رية اإن��ع��ق��دت ب����اإدارة �لعميد �لركن 
�ضفيان �ل�ضليحات قائد الكلية امللكية الع�سكرية، وكان اأّول املتحدثني 
فيها �جلرن�ل جو�ر �يدهامي Maj.Gen. Joar Eidhein من القوات 
اأنظمة  اأهمية  ت��ن��اول  ال��ذي   ،COM NORSCOM الرنوجية  املُ�سّلحة 
واملُراقبة  والتج�ّس�ض  والكمبيوتر  والت�سالت  وال�سيطرة  القيادة 
ال��ق��وات اخلا�سة، م��وؤك��دًا على ا�ستمرار  C4IS يف  ُم�ستقبل عمليات 
التناف�ض لتطوير  تكنولوجيات ه��ذه  الأنظمة وكيفية اإ�ستخدامها من 

قبل قوات العمليات اخلا�سة.
ت���اله �لدكتور �أج �ب���د�لت Dr. Aj  Abdallat  ال���ذي حت���ّدث يف 
مو�سوع الذكاء ال�سطناعي والإ�ستخدام املعقول يف عمليات القوات 
ال��ذك��اء ال�سطناعي  اأن اختيار العمل يف جم��ال  اإىل  ُم�سريًا  اخلا�سة، 
ي�ساهم يف مواجهة التحديات الأمنية بحلول �سهلة توفر عماًل اأف�سل من 

ا�ستخدام القوة املفرطة.
�لكلمة �لأخرية كانت للو�ء حممد �أبو �لفتوح همام قائد القوات 
اخلا�سة امل�رشية ال��ذي ا�ستعر�ض خ��ربات ق��وات العمليات اخلا�سة 
يف مواجهة املنّظمات الإرهابية يف �سحراء �سيناء، ُم�سريًا  اإىل خماطر 
العبوات النا�سفة )IEDs( التي ا�ستخدمها الإرهابيون بكرثة، كما اأّكد 
على اأهمية اإج��راء التمارين املُ�سرتكة يف القوات اخلا�سة  ال�سديقة، 
 ،)UAVs( والإ���س��ت��ع��داد  لكيفية مواجهة الأن��ظ��م��ة املً�����س��رّية ع��ن  ُبعد

والأنظمة الإلكرتونية املتطورة.

تنويه
ي�ضّر �لعميد �لركن �لدكتور �ضليم �أبو ��ضماعيل، مدير 

حترير جملة »�لدفاعية«، �أن يتقّدم بكامل �ل�ُضكر و�لتقدير 
من �للو�ء �لركن يو�ضف �أحمد �حلنيطي رئي�س هيئة 

�لأركان �ملُ�ضرتكة للقو�ت �ملُ�ضّلحة �لأردنية، مُبنا�ضبة 
جناح موؤمتر قادة  �لعمليات �خلا�ضة يف �ل�ضرق �لأو�ضط  

MESOC، حيث �أبدى �ضّباط �لقو�ت �ملُ�ضّلحة كفاءة عالية 
يف �إد�رة جل�ضات �حلو�ر وعمقاً يف  �ملعارف �لع�ضكرية 

و�لتكنولوجيا �حلديثة.

مدير عام موؤمتر ومعر�س �لعمليات �خلا�ضة �لعميد �ملهند�س �أمين �لبطر�ن 
يلقي كلمة �لأفتتاح

بع�س �مل�ضاركني يف �ملوؤمتر

�للو�ء  �لركن يو�ضف �أحمد �حلنيطي مع مدير حترير جملة »�لدفاعية« 
�لعميد �لركن �لدكتور �ضليم �أبو ��ضماعيل
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يتكّيف النظام Pantsir -S1 ADMGS بنجاح 
م��ع ه���ذه ال��وظ��ائ��ف ن��ظ��رًا مل�����س��ارك��ة  ال�سالح 
ال�����س��اروخ��ي وامل��دف��ع��ي ب��ق��وة مل���دى 20 كلم 
وارت��ف��اع 15 كلم، م��ع رادار ب�رصي لك�سف 
الأه�����داف واأن��ظ��م��ة ت��وج��ي��ه ل��الأ���س��ل��ح��ة.ل��دى 
ال��ن��ظ��ام ح��م��ول��ة ذخ��ائ��ر م��ه��م��ة: 12����س���اروخ 
�سطح - ج���و  و 1400 طلقة م��دف��ع ع��ي��ار 30 
ذات  �ساحنة  هيكل  على  مثبتة  جميعها  ملم، 

ق����درة ح����وايل 20 ط��ن��ًا. ن��ظ��ام ال�����س��الح يتيح 
الإ�ستباك مع اأه��داف متحّركة، ويوفر دفاع 
ال��وح��دات  اإىل جانب  الثابتة  لالأ�سياء  ج��وي 
امل��ت��ح��رك��ة  ن���ظ���رًا اإىل ال��ت��ح��دي يف م��واج��ه��ة 
اأنظمة  املخاطر اجل��دي��دة واملُ�ستقبلية ) مثل 
درون��ز ال�سغرية ج��دًا، ال�سواريخ اجلوالة 
ال��ت��ي ت��ف��وق ���رصع��ة ال�����س��وت(، ف��ق��د ط��ورت 
���رصك��ة »KBP الرو�سية «، ال��ت��ي حت��وز على 

اأ�سلحة الدقة العالية، اجليل اجلديد من نظام 
الدفاع اجلوي ال�ساروخي واملدفعي ق�سري 
Pantsir - S1M.مقارنة م��ع الإن��ت��اج  امل���دى 
 املت�سل�سل للنظام Pantsir - S1، ف��اإن النظام
اأر���ض  Pantsir - S1M ي�ستخدم ���س��واري��خ 
-ج��و SAM ذات �رصعة عالية مع ق��درة على 
الإ�ستباك حتى م�سافة 30 كلم وارتفاع 18 كلم، 
مع راأ���ض حربي يعمل بدفع على �سكل �ستارة 
�ساغطًا غيمة ذات كثافة عالية تت�سظى اأمام 
ال��ه��دف بعد اأم���ر الإر����س���ال. ه��ذا الأم���ر يوفر 
مثاًل فعاًل للهدف، نظرًا ل�رصعة احلركة التي 
  SAM تفوق �رصعة ال�سوت منحت لل�ساروخ
بعد اإق��الع��ه، وال��ت��ب��اط��وؤ اخلفيف على امل��دى 

Pantsir-S1M نظام  بانتسري
للدفاع اجلوي قصري املدى

نظام الدفاع اجلوي Pantsir - S1 يف ملتقى اجلي�ش 2022

 اإن نظام الدفاع اجلوي ال�صاروخي واملدفعي Pantsir - S1، هو ق�صري املدى 
يوفر حماية ثابتة �صّد الأخطار املحمولة جوًا، واأن هدف الت�صميم الرئي�ش لهذا 
النظام هو جمابهة الأ�صلحة ذات الدقة العالية: اأوًل غارات ال�صواريخ اجلوالة 

واأ�صلحة الطائرات الآهلة.
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وانتظام  املُقبل،  للهدف  امل�سافة  وال�رصعة 
امل��خ��رق��ن على  ال��ه��دف م��ع منطقة تغطية 

�رصعات �ساربة فائقة العلّو.
نظام  يف  اأدخ���ل���ت  ال��ت��ي  التح�سينات  اإن 
ال�سالح اجل��دي��د  Pantsir - S1M ل تنطوي 

ع��ل��ى ت��ق��دمي اأمن����وذج ال�����س��الح SAM اجل��دي��د 
ف���ق���ط، ب��غ��ي��ة حت�����س��ن ف��ع��ال��ي��ة اإ���س��ت��خ��دام 
ال�����س��اروخ SAM ال��ق��ي��ا���س��ي، ي��ج��ب تطوير 
نظام ال�سيطرة: عدد الأهداف املحددة بتعقب 

ب�سيط يف نظام الرادار تزداد حتى اأربعة.

 Pantsir تتاألف عربة قتال النظام اجلديد
S1M - من الأنظمة الفرعية امل�سممة حديثًا 

التالية:
هوائين  م��ع �سفيفن  البحث  رادار   -  
مرحلن )PAAs(، نظامن بث والتقاط، نظام 

نظام الدفاع اجلوي اجلديد Pantsir - S1M يف ملتقى اجلي�ش 2021

اإطالق �صاروخ من النظام Pantsir - S1 يف منطقة التجارب
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2D للم�سح الإل��ك��روين بالإرتفاع وال�سمت، 
البال�ستية،  الأه����داف  ك�سف  فر�سة  ت��وف��ر: 
خا�سة نظرًا ل�ستخدام نظام بحث القطاع، 
زي��ادة مدى الك�سف حتى 80 كلم وزي��ادة عدد 
الأه�����داف املكت�سفة ح��ت��ى 80 ه���دف، زي���ادة 
الأ�سا�سية  الأق�سام  لوفرة  نظرًا  الإعتمادية 

للهوائي PAA مع اأجهزة البّث والإلتقاط.
 )TTR ( رادار التعّقب متعّدد الإ�ستغال -
م��ع زي���ادة �سطح ال����رادار )PAA(، وزي���ادة 
قوة البث يوفر: زيادة الك�سف ومدى حيازة 
الأهداف مع RCS =1m2   ملّرة ون�سف، زيادة 
ح��زم��ة ال��ب��ث والإل���ت���ق���اط م���رت���ن، تخفي�ض 
اأخطاء تعّقب الهدف، ويف نف�ض الوقت تعقب 

جيد لأربعة اأهداف.
- نظام اإل��ك��روين ب�رصي )OES( يوفر 
ع��زم اأوت��وم��ات��ي و�سبه اأوت��وم��ات��ي لل�ساروخ 
واإحداثيات الهدف يف حزمة ب�رصية، ُمراقبة 
املجال اجلوي والبحث وعن الأهداف بوا�سطة 
ال��ه��دف. يتاأّلف النظام  امل�سغل، تقي�ض م��دى 
الب�رصي )OES( من ت�سوير حراري، واأقنية 
تلفزيونية، وجهاز ليزري لقيا�ض امل�سافات، 

وم�ست�سعر  اأوت��وم��ات��ي،  ت��ل��ف��زي��وين  متعقب 
ال�ساروخ  لتحديد متركز  اإل��ك��روين  ب�رصي 
SAM. هكذا يوفر نظام )OES( العمل حتت 
ظ��روف �سفافية منخف�سة ل��الأج��واء. اإن مدى 
اأداء ال��ن��ظ��ام يتخطى م���دى روؤي����ة الأر���س��اد 
اجل��وي��ة ب��� 5 - 10 م���رات، بحيث ميكن ك�سف 
الأهداف وحتديد جبهة الأهداف، واإحداثيات 

الإ�سقاطات اجلانبية بدقة حمددة.
ي��ت��األ��ف الأمن�������وذج امل���ت���ح���ّرك م���ن ن��ظ��ام 
Pantsir - S1M م��ن: ع��رب��ة ق��ت��ال )مب��ع��دل 6 
عربات لكل بطارية( مع نوعن من ال�سواريخ 
�سطح - ج��و، طلقات عيار 30 ملم، عربة نقل 
وحتميل )واح��دة لكّل عربتي قتال(، اأ�سول 

لل�سيانة وم�ساعدات تدريب.
اإن ت�����س��م��ي��م امل��ف��ه��وم امل��ع��ي��اري لنظام 
�سا�سي  ي��رك��ب على  اأن  م��ن  بانت�سري، ميكنه 
ع����رب����ات م���دول���ب���ة وجم�����ن�����زرة، اإىل ج��ان��ب 
ا�ستخدامه كاأمنوذج ثابت. املفهوم املعياري 
يجعل ا�ستعمال النظام ممكنًا حلماية حفارات 
ال���ب���رول، والدارات احل��ي��وي��ة، والأ���س��ي��اء 
النقاط.  من  وغريها  التكتيكية   - الع�سكرية 

اإن نتائج الإدم��اج لنظام ال�سالح يف نظام قائم 
خدمة  يف  واللوج�ستية  وال��ت��دري��ب  لل�سيانة 
عميل معن، هو بتكلفة منخف�سة. هذه الفكرة 
للعمل يف ظ��روف  ال��ن��ظ��ام  مت��ك��ن تخ�سي�ض 
جغرافية حمددة وفقًا لتطبيقات العميل، واأن 
بيئة تطبيق نظام الدفاع اجلوي ال�ساروخي 
وامل��دف��ع��ي احل��دي��ث، يتطلب اإدم���اج���ًا ك��ام��اًل 
لأ����س���ول ح��ي��ازة ال��ب��ي��ان��ات يف ن��ظ��ام ال��دف��اع 

اجلوي املوّحد للعميل.
اإن ت���وف���ر ك��م��ب��ي��وت��ر م��ت��اأ���س��ل ل��ر���س��م 
للمنطقة  رقمية  ي�ستخدم خرائط  اخل��رائ��ط، 
يف ال��ن��ظ��ام، يتيح تخطيط اأوت��وم��ات��ي ف��ّع��ال 
للمهمة، اآخذًا يف احل�ساب الظروف اجلغرافية 

والطبوغرافية اخلا�سة للعميل.
نظام ال�سالح Pantsir - S1M من اجليل 
اجل��دي��د، ذو فعالية ع��ال��ي��ة يف ���س��د ال��غ��ارات 
حيث   ،HPW لالأ�سلحة  واملتقّدمة  املعا�رصة 
جتعل منه مكونًا رئي�سيًا لنظام دف��اع جوي 
ق�سري امل���دى. وح��ّل منقطع النظري لت�سكيل 
نظام دف��اع جوي ل ي�ستغني عنه وك��اٍف حتت 

ظروف اقت�سادية حقيقية.

اأول اإنطالق النظام Pantsir - S1 يف ملتقى اجلي�ش 2018
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بتاريخ 9  ت�سرين ثاني/نوفمبر 2022 اإفتتح الأمير �سلمان 
بن حمد  اآل خليفة ولّي العهد رئي�س مجل�س الوزراء، نيابة 
عن عاهل البحرين الملك حمد بن عي�سى اآل خليفة، معر�س 
ال�سخير  قاعدة  في  انطلق  الذي  للطيران  الدولي  البحرين 
الجوية في دورته ال�ساد�سة بتنظيم وزارة النقل والإت�سالت 
والقوات الجوية الملكية البحرينية، وهو ي�ست�سيف حوالي 
مئة بعثة ع�سكرية من مختلف دول العالم بهدف التوا�سل 
مع ال�سركات العار�سة و�سّناع القرار والروؤ�ساء التنفيذيين 
في قطاع الطيران. كما �ساركت 120 �سركة وموؤ�س�سة ُمنتجة 
بعر�س  ف�سائية،  الجو  بال�سناعات  ال�سلة  ذات  للأنظمة 
اأحدث منتجاتهم على م�ساحة  14000 مترًا مربعاً في قاعدة 

ال�سخير الجوية.
لقد بات المعر�ض من�صة رئي�صية للقاء اأبرز ال�صناعيين في 
المنطقة، وهو يوّفر فر�صًا لإقامة عالقات را�صخة اإ�صافة 
لل�صوق  ال��رائ��د كبوابة عبور  البحرين  اإل��ى تمتين موقع 
الإقليمية الأكبر . وفي هذا المجال ُي�صار اإلى ح�صور كبير لل�صركات 
ال�صعودية والإماراتية العاملة في قطاع الطيران، ولنا ع��ودة لحقة 

لهذه ال�صركات.
الأمير �سلمان اأّك��د على اأن البحرين عبر م�صيرتها الممتدة في 
من  العديد  ا�صتقطاب  م��ن  تمّكنت  وال��م��وؤت��م��رات  المعار�ض  �صناعة 
الفعاليات الكبرى، منّوهًا بما ي�صهده معر�ض البحرين الدولي للطيران 
من ُم�صاركة دولية وا�صعة اأّك��دت على ما حققه  من �صمعة على�صعيد 

المعار�ض الدولية المتخ�ص�صة في مجال الطيران.
ولّي العهد جاَل على اأجنحة ال�صركات العار�صة وتوّقف مليًا في 
جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عر�صت ال�صركات المنتجة 
لالأنظمة الدفاعية اأحدث منتجاتها. وخالل جولته اأ�صاد بالنجاح الذي 
حّققه المعر�ض خالل ع�صر �صنوات منّوهًا بجهود ممثل الملك رئي�ض 
الهيئة العليا المنظمة للمعر�ض ال�سيخ عبد اهلل بن حمد اآل خليفة 
واأع�صاء اللجنة على ح�صن التنظيم، كما قّدم  ال�صكر للوزراء والأجهزة 

الحكومية لم�صاهمتهم في اإنجاح المعر�ض.
تجدر الإ�صارة اإلى اأن العرو�ض الجوية اليومية �صاركت فيها ثالث 
فرق بهلوانية هي: فريق الأ�صهم الحمر Red Arrows التابع ل�صالح 
 Fursan Al Emarat الجّو الملكي البحريني، وفريق فر�صان الإم��ارات
 Saudi من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق ال�صقور ال�صعودي
Hawks، كما قّدمت طائرات حربية منوعة عرو�صًا للمناورات والحرب 

الجوية.

:BIAS 2022 معرض البحرين الدولـي للطريان
اإ�صتقطاب ال�رشكات العاملية املتخ�ّص�صة يف �صناعة الطريان

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة حلظة افتتاح املعر�س
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اأبرز ال�سركات العار�سة:
فيما يلي �صيتم التطّرق اإل��ى اأب��رز  ال�صركات العار�صة والمنتجة 

لالأنظمة الدفاعية الجو ف�صائية وفقًا لما يلي:
:Raytheon Technologies رايثيون تكنولوجيز

ه��ي ال�صركة الأميركية ال��رائ��دة ف��ي  اإن��ت��اج مختلف ال�صواريخ 
واأنظمة ال��دف��اع الجوي وال����رادارات،  في معر�ض البحرين عر�صت 
 مج�ّصمات بع�ض المنتجات، لكن ق�صم »رايثيون مي�صلز اأن��د ديفين�ض
 Raytheon Missiles & Defense« عر�صت اأحدث ُمنتجاتها وهو الرادار
 GhostEye  MR، اإن��ه ال���رادار المتقّدم للدفاع الجوي وال�صاروخي 
متو�ّصط المدى، وقد تم  ت�صميمه لكت�صاف وتتبع وتحديد التهديدات 
الجوية بدءًا من �صواريخ كروز والطائرات بدون  طّيار اإلى الطائرات 

التقليدية والمروحيات.
الم�صح  اأو���ص��ف��ي��ف   AESA بتقنّية   GhostEye ال�����رادار  يعمل 

الإل��ك��ت��رون��ي ال��ن�����ص��ط ال����ذي ي��ل��ع��ب دورًا م��ه��ّم��ًا ف���ي ت��ع��زي��ز ق���درات 
ال�������ص���اروخ ال���م���ت���ق���ّدم  NASAMS ل���ل���دف���اع ال���ج���وي ل��م��واج��ه��ة 
ال��ج��ي��ل ال���ج���دي���د م���ن ال���ت���ه���دي���دات، ون���ظ���ام ����ص���واري���خ ج���و - جو 
 م��ت��و���ص��ط��ة ال����م����دى ال���م���ت���ق���ّدم���ة ذات ال���ن���ط���اق الأو������ص�����ع اأم������رام

.AMRAAM - ER 
:Boeing بوينغ

ال�صركة الأميركية الرائدة عالميًا في اإنتاج الطائرات التجارية، 
تعتبر من ال�صركات الُمنخرطة في اإنتاج الطيران الحربي وال�صواريخ 
والذخائر العائدة له، لم تعر�ض منتجًا جديدًا اإذ كانت بع�ض طائراتها 
الحربية �صمن الطائرات الجاثمة على اأر���ض المطار التابعة ل�صالح 

الجو البحريني.

ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان يزور املعر�ض

اإىل  و���س��ل   2022 ث��اين/ن��وف��م��ر  ت�سرين   10 بتاريخ 
البحرين رئي�س دولة المارات العربية املتحدة، يف زيارة 
اإىل اململكة حل�سور التمرين البحريني الماراتي املُ�سرتك 

ملكافحة الإرهاب )جلمود 3(.
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البحرين اإ�سطحب 
�سيفه الكبري ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف جولة على 
معر�س البحرين الدويل للطريان، وتوقفا يف جناح دولة 
المارات العربية املتحدة حيث مّت الإطلع على اأحدث 
اإجنازات ال�سركات واملوؤ�س�سات الوطنية الماراتية التي 
تعر�س جمموعة من املنتجات املتطّورة يف جمال الطريان. 
بدوره ال�سيخ حممد بن زايد اأ�ساد مب�ستوى تنظيم املعر�س 

ُمتمّنياً ململكة البحرين دوام التقّدم والإزدهار.

الرادار GhostEye انتاج رايثيون

Kc-46A تعمل بوينغ على ت�سويق طائرة ال�سهريج

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة وال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف �ساحة املعر�س
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على هام�ض المعر�ض عقدت ال�صركة طاولة ُم�صتديرة لالإعالميين 
ت��ح��ّدث فيها ك��ّل م��ن ري��ك ليما�ستر Rick Lemaster رئي�ض تطوير 
للدفاع  بوينغ  ف��ي  والت�صويق  العالمية  المبيعات  واإدارة  الأع��م��ال 
والف�صاء والأم���ن، وفن�سنت لوغ�سدون Vincent Logsdon   نائب 
رئي�ض ق�صم  تطوير الأعمال للدفاع والف�صاء والأمن، حيث تّم التطّرق 
اإل��ى دور Boieng وح�صورها في ال�صرق الأو���ص��ط، وه��ي تعمل على 
ت�صويق ط��ائ��رة ال�صهريج KC - 46A ال��م��ت��وّف��رة حاليًا ل��دى بع�ض 
 Chinook الدول الخليجية، اإ�صافة اإلى طائرة النقل العمودي �صينوك

الم�صتخدمة في عّدة  جيو�ض عربية.
:Bell  Helicopters ِبل للطواقات

لقد كان معر�ض البحرين الدولي للطيران، ُمنا�صبة ل�صركة »ِبل 
Bell« لعر�ض طوافة فايبر Bell AH - IZ Viper للمّرة الأول��ى، وهي 
الطوافة الأول��ى التي �ُصّلمت ل�صالح الجو الملكي البحريني وعر�صت 
في �صاحات المطار. ُي�صار اإلى اأن �صركة »ِبل« اأعلنت على هام�ض معر�ض 
ال��ق��وات الجوية الملكية  2018، ع��ن عقد م��ع  البحرين للطيران ع��ام 
البحرينية ل�صراء 12 طوافة ط��راز AH -IZ بقيمة 912 مليون دولر 
اأميركي، وحتى هذا التاريخ ت�صّلمت البحرين �صت طوافات على اأن 

ت�صلم الطوافات الباقية في وقت قريب.
قائد القوات الجوية البحرينية اللواء ال�سيخ حمد بن عبد اهلل اآل 
خليفة، اأ�صار في هذه المنا�صبة، اإلى اأن الطوافات الجديدة �صوف تعمل 
اإلى جانب اأ�صطول طوافات كوبرا Cobra التي تّم تطويرها، الأمر الذي 

�صيح�ّصن ُم�صاهمة البحرين في م�صوؤولية الأمن في منطقة الخليج.

:Leonardo ليوناردو

ل��دى ل��ي��ون��اردو  ���ص��راك��ات مهّمة ف��ي البحرين، ت�صمل تزويدها 
ال��م��ن��ّوع��ة، وه��ي عر�صت ف��ي معر�ض البحرين  ال��ُم��راق��ب��ة  رادارات 
ل��ل��ط��ي��ران ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات م��ت��ع��ّددة ل��ل��ُم��راق��ب��ة وال���دف���اع ف��ي الخليج 
العربي، اإل��ى ذل��ك تقّدم ليوناردو من�صات جوية متعّددة المهام مثل 
التكتيكي،  الع�صكري  للنقل  المنا�صبة   C-27J Spartan النقل  طائرة 
التي   ،M-346 ال��م��ت��ط��ّورة  ال��ت��دري��ب  ط��ائ��رة  لت�صويق  ت�صعى  ك��م��ا 
و�صفها نائب رئي�ض ليوناردو في ال�صرق الأو�صط اأيطالو رو�سيني 
اإل��ى  ُم�صيرًا  ال��ُم��دم��ج،  التدريب  حلول  اأف�صل  باأنها   ،Italo Rossini
اأن���ه ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى عميل واح���د ي�صتخدم ه���ذه ال��ط��ائ��رة ح��ال��ي��ًا في 
الخليج ���ص��وف ي��ك��ون ع��دد اأك��ب��ر م��ن ال���دول عينها على ه��ذه الطائرة 
 ف��ي وق��ت ق��ري��ب. ال�صيد رو�سيني اأع���رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب���اأن الطائرة

البحرينية  الملكية  الجوية  للقوات  المثالي  الحّل  M -346 قد تكون 
لتدريب طيارينها.

:EDGE اإيدج
البحرين  معر�ض  ف��ي  �صاركت  الم��ارات��ي��ة  ال�صناعات  مجموعة 
الجوية  قدراتها  ا�صتعر�صت  الأول���ى، حيث  للمّرة  للطيران  ال��دول��ي 
الع�صكرية في المعر�ض خالل ثالثة اأي��ام. عر�صت »اي��دج« مجموعتها 
ال��وا���ص��ع��ة م��ن ال��ع��رب��ات ال��م��درع��ة وال��م��رك��ب��ات الم�صتقلة والأن��ظ��م��ة 
الموّجهة بدقة، وهي ب�صفتها مجموعة رائدة في المنطقة للتكنولوجيا 
المتقدمة للدفاع وغ��ي��ره م��ن ال��م��ج��الت، ت��ه��دف »اي���دج« اإل���ى تعزيز 
�صراكاتها �صمن منظومة الدفاع الإقليمية، وعر�ض منتجاتها وحلولها 
ف��ي منطقة دول مجل�ض ال��ت��ع��اون الخليجي وخ��ارج��ه��ا ف��ي الأ���ص��واق 

العالمية.
متقّدمة  كانت  »اي���دج«  عر�صتها  التي  الدفاعية  المنتجات  اأب���رز 
وتغطي م��ج��الت الأنظمة الُم�صتقلة وال��ذخ��ائ��ر الموجهة ب��دّق��ة. فقد 
الموّجهة بدقة  الأنظمة  « مجموعة من   HALCON  « عر�صت �صركة 
والذخائر المتجولة منها HUNDER و Desert Sting و SABER، كما 
TARIQ« مجموعة من الذخائر المعيارية  عر�صت �صركة »ال��ط��ارق  
بعيدة المدى الموّجهة بدّقة. اإل��ى ذلك عر�صت ADASI مجموعة من 
RASH 1H الموّجهة بدقة  الذخيرة  ذل��ك  ف��ي  الم�صتقلة بما   الأنظمة 

.RASH 2M و RASH 2H و

طوافة Bell AH - IZ Viper لدى �سلح الجو الملكي

M -346 تعمل ليوناردو على ت�سويق طائرة التدريب
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:Lockheed Martin  لوكهيد مارتن

والجو  الدفاعية  الأنظمة  اإن��ت��اج  في  ال��رائ��دة  الأميركية  ال�صركة 
الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة  ف��ي  مواقعها  تمتين  على  تعمل  ف�صائية، 
عبر ���ص��راك��ات مثمرة م��ع ع���ّدة دول اأب��رزه��ا مملكة البحرين، اإذ اأن 

 البحرين كانت اأول دول��ة في المنطقة ح��ازت على الُمقاتلة المتطورة
F -16 Block 70   التي تنتجها لوكهيد مارتن.

مدير ال�صتراتيجية وتطوير الأعمال في ال�صر ق الأو�صط جاريد 
طوما�س  Jared Thomas اأ�صاد بح�صن العالقات مع البحرين خالل 40 
عامًا واأن هذه العالقات يتّم تمتينها من خالل عدة برامج ت�صمل التدريب 
والتمارين، ُي�صار اإل��ى اأن ال�صركة عر�صت اأم��ام ال��زّوار م�صبه تدريب 

.F-16 Block 70 / 72  خا�ض بغرفة قيادة الُمقاتلة
:Roketsan روكت�سان

ال�����ص��رك��ة ال��ت��رك��ي��ة ال����رائ����دة ف���ي اإن���ت���اج م��خ��ت��ل��ف اأن�����واع 
ال��ج��وي مج�ّصمات  البحرين  ف��ي معر�ض  ال�����ص��واري��خ، عر�صت 
اأبرزها ال�صاروخ  و�صور لعدد من الأنظمة ال�صاروخية والتي 
من  اإط��الق��ه  يمكن  ن�صبيًا  قليلة  تكلفة  ذو  اإن���ه   .CIRIT �صيريت 
من�صات اآهلة وغير اآهلة برية وبحرية وجوية، وي�صتخدم ك�صالح 
المتحّركة   اأو  الثابتة  المدرعة،  وغير  المدرعة  ل��الأه��داف  م�صاد 

بدقة �صرب عالية.
ُي��غ��ّط��ي ه��ذا ال�����ص��اروخ ال��ف��ج��وة التكتيكية م��ا بين القذائف 
ال�����ص��اروخ��ي��ة ال��م��وّج��ه��ة وال�����ص��واري��خ ال��م��وّج��ه��ة ال��ُم�����ص��ادة 
للدبابات، الأمر الذي يمّيزه عن باقي الأنظمة المناف�صة من حيث 
اأداءه العالي اإ�صافة اإلى المدى الأطول مقارنة من �صواريخ من 
فئته. اإلى ذلك يمكن ا�صتخدام CIRIT مع روؤو���ض حربية منوعة 
وفقًا لمتطلبات ُم�صتخدميه، اأي اأن الروؤو�ض متعددة الأغرا�ض 

�صفقات املعر�ض

يف  ختام  فعاليات معر�س البحرين الدويل للطريان، 
نّظمته وزارة املوا�سلت والت�سالت والقوات  الذي 
ال�سيد  اأعلن مدير املعر�س  البحرينية،  اجلوية امللكية 
يو�سف حممود عن عقود و�سفقات جرت خلل املعر�س 
بقيمة 1.8 مليار دولر اأمريكي، ُم�سريًا اإىل ح�سور 225 
بعثة ع�سكرية ومدنية و 76 طائرة ُم�ساركة، واأكرث من 
50.000  زائر مل�ساهدة منتجات 186 �سركة عار�سة من 33 

دولة حول العامل.
ال�سيد حممود اأعرب عن اأمله يف ازدياد عدد ال�سركات 
والطائرات املُ�ساركة يف معر�س البحرين اجلوي املُقبل 

يف دورته ال�سابعة عام 2024.

مدير تطوير اعمال روكت�سان Roketsan م�سطفى اودوبا�س Mustafa Odabas امام 
Cirit طوافة ل�سلح الجو البحريني مزودة ب�سواريخ

�سورة المقاتلة F -16 Block 70 في جناح لوكهيد مارتن
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ت�صمل ال��م�����ص��اد ل���ل���دروع، وال��م�����ص��اد  
الإنفجار  لالأ�صخا�ض، والمحرق، وذو 

العالي.
ُي�����ص��ار اإل����ى اأن ال���ق���وات ال��ج��وي��ة 
ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ق���د اق��ت��ن��ت ه��ذا 
ال�����ص��اروخ م��ن��ذ م����ّدة، وه���و ُي�صتخدم 
ك�صالح فّعال على متن طوافات كوبرا   

Cobra لدى هذه القوات.

:BAE Systems  ب . اأ.اإي �سي�ستمز
عر�صت في معر�ض البحرين الجوي 
اإح��دى اأب��رز منتجاتها من الطوافات اأي 
الطوافة هوك Hawk MK 129 التي يوجد 
منها ف��ي دول مجل�ض ال��ت��ع��اون الخليجي 
حوالي 200 طوافة، والتي ت�صتخدم حاليًا 
ف��ي ���ص��الح ال��ج��و البحريني، اإ���ص��اف��ة اإل��ى 
للقوات  التابعة  الحمر  الأ�صهم  فرقة  اأن 
العرو�ض  في  �صاركت  البحرينية  الجوية 
�صت  با�صتعمال  با�صتعمال  البهلوانية 
Hawk T1، فيما فرقة العرو�ض  طائرات 
ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ت��اب��ع��ةل��ل��ق��وات ال��ج��وي��ة 
ال�����ص��ع��ودي��ة ���ص��ارك��ت ب��ا���ص��ت��ع��م��ال �صبع 

.Hawk  MK 63  طائرات
اإلى ذلك وعلى هام�ض المعر�ض وّقعت 
ب.اأ.اإي �صي�صتمز على ُم��ذّك��رة تفاُهم مع 
المتخ�ص�صة    »  Inzpire »اأنزباير  �صركة 
في تدريب الطيارين با�صتخدام م�صبهات 
الإت��ف��اق  ه��ذا  بموجب  الوهمية.  الحقيقة 
���ص��وف ت��ع��م��ل ال�����ص��رك��ت��ان م���ع���ًا  لتطوير 
التدريب الع�صكري للجيل الُمقبل، بحيث 
يقّدم خبراء Inzpire تجارُبهم في خدمات 
ل�صركة  الُم�صتقبلي  العمالني  ال��ت��دري��ب 

.BAE  Systems

:L3 Harris ل 3 هاري�س
ه��ي ال�صركة الأميركية ال��رائ��دة  ف��ي تكنولوجيات ج��و ف�صائية 
ودفاعية، ت�صّلم حلوًل ُمتكاملة وفقًا لمتطلبات الزبائن. في معر�ض 
البحرين الجّوي عر�صت مجموعة من التكنولوجيات اأبرزها النظام 
 Viper الرقمية  الإلكترونية  ال��ح��رب  ووح���دة   BRU-57/A ال��ذك��ي 
Shield المنتجة خ�صي�صًا للُمقاتلة F - 16 Viper كنظام ي�صتخدم في 

حالت الحرب الإلكترونية.
اإن ال��ت��ع��اون م��ا بين �صركة »لوكهيد م��ارت��ن«  وال��ق��وات الجوية 
 ،F - 16 Block 70 /72 الأميركية ، اأدى اإلى اإنتاج هذا النظام للُمقاتالت

بحيث يوفر قدرات هجومية ودفاعية للحرب الإلكترونية.
:WDS معر�س  الدفاع العالمي

ما بين 6 و 9 اآذار/م��ار���ض 2022 اإنعقد معر�ض الدفا ع العالمي 
في الريا�ض في دورت��ه الأول��ى وحقق نجاحًا كبيرًا، كيف ل والمملكة 

العربية ال�صعودية من اأكبر الدول العالمية المنفقة على الأمور الدفاعية 
وهي حّلت في المرتبة ال�صاد�صة عالميًا عام 2022 بعد الوليات المتحدة 
وال�صين والهند ورو�صيا وبريطانيا، اإ�صتنادًا لموؤ�ص�صة اأبحاث ال�صالم 
العالمية SIPRI، وهي ت�صتورد ما ن�صبته 80 % من ال�صالح من الوليات 

المتحدة الأميركية.
ه��ذا ال��واق��ع دف��ع بكبريات ال�صركات العالمية الُمنتجة لالأنظمة 
الدفاعية اإلى الُم�صاركة في معر�ض الدفاع العالمي، الرئي�ض التنفيذي 
معر�ض  خ��الل  اأ���ص��ار   Andrew Pearcy بير�سي  اأن���درو  للمعر�ض 
البحرين الدولي للطيران، عن ا�صتعداد المنّظمين للتح�صير للدورة 
الُمقبلة التي حددت ما بين 4 و 8 �صباط/فبراير 2024  وتوقع بير�سي 

اأن يكون المعر�ض الثاني اأكبر بن�صبة 25 % من المعر�ض الأول.
 » SAMI اأن �صركة »ال�صناعات الع�صكرية ال�صعودية  اإل��ى  ُي�صار 
GAMI« كان لكّل منهم جناح  و»الهيئة العامة لل�صناعات الع�صكرية 
خا�ض في البحرين للترويج لقدرات ال�صناعات الدفاعية ال�صعودية اإلى 

جانب معر�ض الدفاع العالمي.

معر�ض البحرين الدويل للطريان عام 2024:

بريطانيا  يف  للطريان  ال��دويل  »فارنبوره  معر�س  بني  ما  ال�سراكة  اإط��ار  يف 
Farnborough Air Show«، ومعر�س »البحرين الدويل للطريان BIAS«، وا�ستمرارًا 
للتعاون ما بني اإدارة املعر�سني، مّت التوقيع على اتفاق يق�سي مُب�ساركة معر�س 
»فارنبوره« يف تنظيم معر�س البحرين املُقبل ما بني 13 و 15 ت�سرين ثاين/نوفمر  

.2024
وزير املوا�سلت والإت�سالت ونائب رئي�س اللجنة املنّظمة ملعر�س البحرين 
الدويل للطريان املهند�س كمال بن اأحمد حممد، وّقع الإتفاق مع الرئي�س التنفيذي 
Gareth Rogers، وذلك بح�سور  ملعر�س »فارنبوره الدويل« ال�سيد غاريت روجرز 

مدير معر�س البحرين ال�سيد  يو�سف حممود.



49 الدفاعية - ت�رشين الثاتي / نوفمرب - كانون الأول / دي�سمرب 2022

ال�شيخ  اللواء  البحرينية  امللكية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ق��ائ��د 
حمد بن عبد اهلل اآل خليفة األقى كلمة الإفتتاح الرئي�سية 
ف���رّح���ب ب���ال���رع���اة واحل���ا����ري���ن ومم���ّث���ل���ي ال�����رك��ات 
العار�سة، ُم�سريًا اإىل اأهّمية انعقاد هذا املوؤمتر يف ظّل اإنت�سار الأ�سلحة 
القاتلة غري الآهلة، والهجمات ال�سيربانية التي توؤثر على احلكومات 
والقت�ساد واملوؤ�س�سات ال�سحية يف بع�ض ال��دول. هذا بالإ�سافة اإىل 
تنامي تكنولوجيا الأ�سلحة التي تفوق �رعة ال�سوت والقادرة على 
جتّنب اأنظمة الدفاع اجل��وي احلالية، والتي باتت خطرًا حقيقيًا على 
الأمن الدويل والإ�ستقرار خا�سة اإذا ما و�سلت هذه الأ�سلحة اإىل اأيدي 

املجموعات الإرهابية.
اللواء اآل خليفة اأّك��د على اأهمية تعاون جميع ال��دول الباحثة عن 
ال�سالم و�سيانة الأم��ن والإ�ستقرار، يف منع انت�سار اأو تطور اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل والأ�سلحة غري التقليدية.
خ��الل ث��الث جل�سات تعاقب على ال��ك��الم �سباط ق���ادة يف ال��ق��وات 
اجلو  لالأنظمة  املُنتجة  ال�����رك��ات  بع�ض  وممّثلي  والبحرية  اجل��وي��ة 

ف�سائية.
 General Gray اجلل�شة الأوىل اأدارها اجلرنال غاري نورث -

ُم�سلطًا ال�سوء  م��ارت��ن«،   North (Ret)نائب رئي�ض �ركة »لوكهيد 
على اأهمية القوة اجلوية يف احلرب احلديثة وُم�سريًا اإىل النزاع ما بني 

رو�سيا واأوكرانيا.
 Major اأّول املتحّدثني يف هذه اجلل�سة كان اللواء دايفيد هاري�س
General David Harris نائب قائد القوة اجلوية ال�سابعة ونائب قائد 
القوات املُ�سرتكة يف القيادة الأمريكية املركزية، الذي تناول مو�سوع 
تعاون الطريان احلربي يف القوة اجلوية احلديثة، موؤكدًا على اأهمية 
وتطور  التكنولوجيا،  تنامي  ظ��ّل  يف  التن�سيق  وح�سن  الت�����س��الت  

:MAPS 2022 مؤمتر قادة القوات اجلوية يف املنامة
القوات اجلوية يف ع�رص التحّولت والأمتتة والإندماج

جانب من احل�شور يف قاعة املوؤمتر

قائد القوات البحرينية اللواء ال�شيخ حمد اآل خليفة يلقي كلمة الفتتاح

بتاريخ 8 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2022 اإنعقد يف البحرين 
موؤمتر قادة القوات اجلوية يف دورته الرابعة بح�شور ح�شد 
من �شباط القوات اجلوية البحرينية ومن الدول ال�شديقة، 
وعدد كبري من القادة احلاليني وال�شابقني. وقد افتتح املوؤمتر 
 »SEGMA« ال�شيد ريا�س قهوجي الرئي�س التنفيذي ل�شركة
وُمرّحباً   واملُ�شاركني  ال��رع��اة  �شاكرًا  للموؤمتر  املنظمة 

باحل�شور.
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.UCAVs   سواريخ �ربات الدقة والطائرات املُقاتلة دون طّيار�
 Air �شامب�شون  مارتن  اجل��وي  الفريق  ك��ان  الثاين  املتحدث 
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  م�ست�سار   Marshal Martin Sampson
 DEWS لل�رق الو�سط، حيث تطّرق اإىل دور اأ�سلحة الطاقة املوّجهة
لأنظمة  احللول  اأ�سا�سيات  من  وه��ي  للدونز،  الت�سّدي  يف  وفعاليتها 
ال��دف��اع اجل���ّوي وال�����س��اروخ��ي امل��دم��ج )IMAD( يف مقاومة الأنظمة 

اجلوية احلربية غري الآهلة  C - UAS  والتي تعترب حتديًا عامليًا خطرًا.
العميد عبد اهلل النعيمي  الكلمة الثالثة كانت ُم�سرتكة ما بني 
قائد ال�رطة اجل��وي��ة يف ال��ق��وات اجل��وي��ة البحرينية، والعقيد علي 
حممود ممثل البحرين يف التحالف الإ�سالمي الع�سكري �سّد الإرهاب، 
بعد عر�ض �سور وم�ساهد ملختلف اأنواع ال�سواريخ والدرونز، اأ�سار 
العميد النعيمي اإىل اأن القوة اجلوية تعترب الأكرث اإغ��راًء لل�سيا�سيني 
عند التفكري با�ستخدام القوة الع�سكرية، وذلك ب�سبب ذراعها الطويل 
وقيودها املحدودة ونتائجها ال�ريعة. كما اأ�سار اإىل حتديات وخماطر 

ا�ستخدام القوة اجلوية �سيا�سيًا واإعالميًا وع�سكريًا واقت�ساديًا.
 Heidi اجلل�شة الثانية كانت ب���اإدارة ال�شيدة هيدي غرانت -
Grant رئي�سة تطوير الأعمال يف �ركة »بوينغ Boeing«، التي طلبت 
اإىل الأم���ن ودور خمتلف الأنظمة يف مواجهة  م��ن املتحدثني التطّرق 
التحديات احلالية واملُ�ستقبلية، واأهّمية اإدماج املن�سات الربية واجلوية 

والبحرية.
 Vice املُتحّدث الأول يف ه��ذه اجلل�سة ك��ان الأم��ريال براد كوبر
املركزية  الأمريكية  البحرية  ال��ق��وات  قائد   Admiral Brad Cooper
البحرية  ال��ق��وات  ال��ذي تناول كيفية تقّدم  وقائد الأ�سطول اخلام�ض 
الأمريكية يف حتقيق الأمن البحري الإقليمي من خالل متتني ال�راكات 
وت�ريع التحديث ف��وق وحت��ت البحر. الأم��ريال كوبر اأ�سار اإىل اأن 
�سواطيء ال�رق الأو�سط متنامية ومتتد مل�سافة 8000 كلم، واأن املياه 
حرجة لقت�ساديات الدول، وبالتايل على اجلميع التعاون يف اطار  قوات 
ُم�سرتكة واإدخال تكنولوجيات جديدة بغية حتقيق ال�سيطرة البحرية يف 

ال�ر ق الأو�سط.
 Air Marshal الكلمة الثانية للماري�شال اجلوي �شرنيفا�شان
S. Srinivasan   ُم�ساعد قائد القوات اجلوية الهندية للنقل والطوافات 

ال��ذي تناول م�ساألة ال��ت��زّود بالوقود ج��وًا وعمليات النقل والق�سف، 
الآه��ل��ة وا�ستخدامها كمن�سات  غ��ري  الأنظمة  ت��ط��ّور دور  اإىل  اإ�سافة 
هجومية ، كما اأ�سار املاري�شال �شرينيفا�شان اإىل اأمكانية تزويد هذه 

الأنظمة بالوقود جوًا تو�ساًل اإىل ا�ستخدامها ك�سهريج لنقل الوقود.
املُتحّدث الأخري يف هذه اجلل�شة كان اللواء وال�شري اأروجو 
Major General Walcyr Araujo رئي�ض اللوج�ستية والدعم يف القوات 
اجل��وي��ة ال��ربازي��ل��ي��ة، ال��ذي حت��دث يف مو�سوع ال��دع��م اجل���ّوي القريب 
ومدى تخفي�ض تكلفة الطائرات امل�ستخدمة خالله، ُم�سريًا اإىل فعالية 
الطائرات اخلفيفة يف عمليات الدعم القريب كونها توفر يف ا�ستخدام 

الوقود.
- اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ال��ث��ة اأداره����������ا ال�����ش��ي��د ري���ا����س قهوجي 
 وك�����ان امل���ت���ح���دث الأول ف��ي��ه��ا ال��ع��ق��ي��د اجل���وي ���ش��ل��م��ان ا���ش��ام
Air Commodore Salman Aslam مدير مركز الذكاء الإ�سطناعي 
والواقع الإفرتا�سي للتدريب املُتقّدم على الطائرات الآهلة 
وغ���ري الآه���ل���ة، م���وؤك���دًا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��م وال��ت��دري��ب على 
امل�سبهات لتح�سني مهارة الطّيارين وُم�ستخدمي الطائرات 

امل�سرية.
الكلمة الثانية كان للماري�شال اجلوي اأندرو بولفورد 
Air Marshal Sir Andrew Pulford كبري م�ست�ساري �ركة 
لطائرة  املُ�ستقبلي  ال�سكل  ت��ن��اول  ال��ذي   ،»BAE Systems«
القتال وتطّور الطائرات ال�سبحية واأ�سلحة الأر���ض - جو 
بعيدة امل��دى، خا�سة يف احل��روب ال�سيربانية وم��ع الأ�سلحة 

الفرط  �سوتية.
املتحّدث الأخري يف اجلل�شة الثالثة: كان العقيد الطّيار 
مي�شال ال�شيفي قائد القوات اجلوية اللبنانية، الذي تناول 
مو�سوع اإدماج القوات اجلوية يف النطاق البحري وذلك على 
�سوء عملية تر�سيم احل��دود البحرية بني لبنان وا�رائيل، 
ُم�سريًا اإىل القدرات احلالية للقوات اجلوية والقوات البحرية 
ل��الأمم  التابعة   UNIFIL اليونيفيل  ق���وات  ودور  اللبنانية 

املتحدة.

مدير حترير الدفاعية مع قائد القوات اجلوية اليحرينية

جل�شة حوار ما بني املتحدثني يف املوؤمتر
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خال ل  معر�ش رابطة اجلي�ش الأم��رك��ي AUSA ال��ذي انعقد يف 
وا�شنطن ما بني 10 و 12 ت�رشين اول/اأكتوبر 2022، حقق ال��رادار 
GhostEye MR اإن���ت���اج ���رشك��ة »راي��ث��ي��ون ل��ل�����ش��واري��خ وال��دف��اع 

Raytheon Missiles & Defense، جناحًا 
كبرًا منذ انطالقته الأوىل.

ك��ب��ر مهند�شي ال��رن��ام��ج وامل��دي��ر 
ال��ت��ق��ن��ي ل��ق�����ش��م راي���ث���ي���ون ل��ل�����ش��واري��خ 
 والدفاع يف �رشكة »رايثيون تكنولوجيز

Raytheon Technologies« ال�شيد كارل 
هارتفورد Carl Hartford، اأ�شار اإىل اأنه 
من ال�شعب اأن ن�شّدق اأنه قد مّرت �شنة 

واحدة منذ تقدمي هذا الرادار اجلديد.
اإن النظام GhostEye MR هو رادار 
متطور متو�شط امل���دى ل��ل��دف��اع اجل��ّوي 
ويتعّقب  يلتقط  ك��ون��ه  وال�����ش��اروخ��ي، 
وي��ح��ّدد جمموعة وا�شعة م��ن الأخ��ط��ار، 
بدءًا من ال�شواريخ اجلوالة والطائرات 
دون ط���ّي���ار ح��ت��ى ال���ط���ائ���رات املجنحة 
وال��ط��واف��ات ذات الأج��ن��ح��ة ال�����دوارة. 
الرمي  واإدارة  املراقبة  م�شت�شعر  واأن 
على 360 درجة دائرية، يقوى الرتابط امل�شرتك مع م�شت�شعر الدفاع 
 LIAMDS �اجلوي وال�شاروخي على ارتفاع منخف�ش، اأو املعروف ب

الذي تنتجه رايثيون لل�شواريخ والدفاع ل�شالح اجلي�ش الأمركي.

ب��ت��اري��خ 23 ت�����رشي��ن اأول/اأك���ت���وب���ر 2022 اأطلقت 
الأ�شطول  قيادة  يف  ال�شعودية  امللكية  البحرية  القوات 
ال��غ��رب��ي، امل��ج��م��وع��ة الأوىل م��ن ق����وارب ال���دوري���ة ذات 
ال�����رشع��ة ال��ع��ال��ي��ة م��ن ال��ف��ئ��ة امل��ت��و���ش��ط��ة اإن���ت���اج �رشكة 

.French Couach كوات�ش الفرن�شية«
ق���ائ���د الأ����ش���ط���ول ال���غ���رب���ي الأم�����رال يحيا بن 
حممد ع�سري، رف���ع ال��ع��ل��م ف���وق امل��ج��م��وع��ة الأوىل 
م��ن ال��ق��وارب، م��وؤ���رشًا اإىل دخولها يف اخل��دم��ة الفعلية 
ل���الأ����ش���ط���ول، وذل�����ك ب��ح�����ش��ور ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
فلوران  الدكتور  ك��وات�����ش«  ن��اف��ال  »�شانتيه  ل�����رشك��ة 
ون��ائ��ب   ،Dr. Florent Battistella باتي�ستيال 
 ال���رئ���ي�������ش ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����الأع����م����ال ال����دول����ي����ة ل�����رشك��ة

.Hyun Soo Lee ال�شيد هيون �سويل » LEG NEX « 
الأمرال ع�سري قال:» اإن هذه القوارب هي اإ�شافة 

نوعية لقدرات القوات البحرية امللكية ال�شعودية، و�شوف ت�شاهم يف 
رف��ع اجلهوزية الع�شكرية والأمنية، وتقوي ق��وات الأم��ن البحري 
للمملكة،  املنطقة، وحماية امل�شالح احليوية وال�شرتاتيجية  ه��ذه  يف 
�شرًا اإىل الإهتمام الدائم والدعم الغر حم��دود للقيادة ال�شعودية  ُمٌ
احلكيمة، والأمر وزير الدفاع لتطوير القوات املُ�شّلحة خلدمة البالد.

ُي�شار اإىل اأن قوارب كوات�ش، تتمّيز بت�شميمها الفريد من نوعه 
واملتقّدم، و�رشعة حمركاتها العالية التي جتعل منها خفيفة ولّينة 
خالل املناورات البحرية. اإىل ذلك القوارب جمّهزة باأنظمة مدفعية 
تغّطي 360 درجة مئوية ، ونظام متطور من ال�شواريخ عالية الدقة 

لالإ�شتهداف وال�رشب.

القوات البحرية السعودية ُتدّشن الدفعة األوىل من قوارب كواتش

الرادار غوست  أي من رايثيون يكتسب قوة دفع

اأحد القوارب ال�سريعة Couach بعد ان�سمامها اإىل �سالح البحرية ال�سعودية

الرادار GhostEye انتاج رايثيون
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ب��ت��اري��خ 10 ت�رشين اأول/اأك��ت��وب��ر 
2022 اأطلقت جرنال اأتوميك�ش لالأنظمة 
 General Atomics Aeronautical اجلوية
 Gray اأح����دث اأمن����وذج خل��ط ،Systems
Eagle م��ن اأنظمة ال��ط��ائ��رات دون طّيار 
GE - 25M، الذي يجلب تقاربًا مفتوحًا 
ولالأنظمة   )MOSA( املعيارية  لالأنظمة 
متعددة العمليات )MDO(، بغية التقّدم 

ال�رشيع يف مواجهة الأخطار.
 GE - 25M يف اإ�شم M يعتر احلرف
مبثابة حت��دي��ث ال��ن��ظ��ام وف��ت��ح هند�شات 
الأر�شية،  والأنظمة  الطائرة  يف  جديدة 
وراب�����ط ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��ق��ّدم��ة، واأن��ظ��م��ة 
ال��دف��ع والإط������الق، الأم����ر ال����ذي ُي�شر 
اإىل اإ���ش��اف��ة ق���درات ج��دي��دة ت��وف��ر درءًا 
واإمكانية  الإلكرتونية  الأ�شلحة  ملخاطر 
الإ����ش���ت���خ���دام الإ���ش��ت��ك�����ش��ايف ل��ل��م��واق��ع 

ال�شعبة.
نائب رئي�ش برامج اجلي�ش يف جرنال اأتوميك�ش GA- ASI دون 
كاتيل  Don Cattell اأ�شار اإىل اأن النظام اجلديد GE - 25M يت�شّمن 
الأر�شية،  والأنظمة  الطائرة  لهند�شات   )MOSA( مفتوحًا  تقاربًا 

بحيث متكن اإدماجًا �رشيعًا للحمولت ومعدات الإت�شالت اإ�شافة 
اإىل قدرات الذكاء الإ�شطناعي وتعّلم الآلة )AI/ML(، وهذا الأمر 
يخف�ش من فرتة عمل املُ�شت�شعر ومطلق النار، ويوّفر زيادة يف املدى 

ودرء املخاطر.

 ب���ت���اري���خ 12 ت�����رشي��ن اأول/اأك����ت����وب����ر 2022 اأع���ل���ن���ت ���رشك��ة
» L3 Harris Technologies« عن تلّقيها طلبي اإنتاج بقيمة 235 مليون 
للقادة  رادي���و حممولة  باأجهزة  الأم��رك��ي  اجلي�ش  لتزويد  دولر، 

والع�شكريني.
 اإن اأج���ه���زة ال��ق��ي��ادة AN/PRC - 163 وال���رادي���و امل��ح��م��ول
AN/PRC - 158 هي جزء من برنامج الأجهزة املحمولة و�شغرة 
احلجم للجي�ش الأم��رك��ي، واأن طلبي الإن��ت��اج اجل��دي��دن �شيوفران 

قدرات �شبكية كبرة ملهمات متعددة للمحاربني يف امليدان.
 Dana دان��ا مهرنت L3Harris  رئي�شة اأن��ظ��م��ة الإت�����ش��الت يف
Mehnert اأ�شارت اإىل اأن اأجهزة الراديو التي �شت�شّلم وفقًا لهذين 
الطلبني، تزود اجلنود ب�شبكات وقائية، ومتكن اإدماج اأنظمة اجلندي 

والعربات بات�شالت خالل التحّرك.
اإن اجلهاز AN /PRC - 158 يت�شّمن اأجزاء بهدف ا�شتخدامه 
كجهاز متحّرك ويوفر ات�شالت عر ال�شواتل خ��الل التحرك، اأما 
اجلهاز AN/PRC - 163 فهو راديو يحمله اجلندي وميكن من تبادل 
املعلومات يف اط��ار �شل�شلة القيادة �شعودًا ون��زوًل، وبالتايل تاأمني 
ات�شالت غر حمددة من خالل ال�شوت والبيانات �شمن ال�شبكات 

التكتيكية املدجمة للجي�ش مع الدول احلليفة.

ل 3 هاريس تزّود اجليش األمريكي بأجهزة راديو حممولة

جنرال أتوميكس لألنظمة اجلوية تطلق غراي إيغل جديد

AN/PRC - 163 جندي مزود بجهاز الراديو

Gray Eagle الطائرة دون طيار
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خ���الل ل��ق��اء م��ع جم��م��وع��ة LynKEU لرنامج 
 )EDIDP( تطوير ال�شناعات الدفاعية الأوروب��ي��ة
الذي جرى يف قر�ش يومي 28 و29 اأيلول /�شبتمر 
لإط���الق  ديناميكية  عملية   MBDA ن��ّف��ذت   ،2022
�شاروخني اأكرون AKERON   MP لإظهار قدرات 
ال��رم��ي م��ا ب��ع��د خ��ط ال��ن��ظ��ر )BLOS ( وع��ل��ى م��دى 

متو�شط.
اإنها امل��ّرة الأوىل التي يتّم فيها رمي ال�شاروخ 
بكامل �شل�شلة عمليات ال��رم��ي م��ا بعد خ��ط النظر، 
 .AKERON MP وا�شتخدام �شاروخ حقل املعركة
اإط��الق ال�شاروخني من على برج IMPACT مدمج 
يف عربة �شاربا SHERPA، ل�شتهداف هدف حمدد 
)UAV( ومن  طّيار  دون  بوا�شطة طائرة �شغرة 
خالل ربط اأمن �شيراين، كما اأنها املّرة الأوىل التي 
تنّفذ فيها رماية اإىل ما بعد خط النظر من عربة مدرعة.

 ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رشك��ة »MBDA« اأري����ك ب��راجن��ر 
Eric Béranger ق��ال يف ه��ذه املنا�شبة: »اإن جن��اح ه��ذه ال��رم��اي��ات 
الأوروب��ي��ة  القتال  ق���درات  لتنفيذ  ثابتة  اأول خ��ط��وة  ه��ي  التدليلية 

BLOS،  وال���ذي يعتر ح��رج��ًا يف جمال  التلقائية ال��ري��ة بوا�شطة 
ت��دّل على امل�شاهمة  اأوروب����ا،  اجلغرافية ال�شرتاتيجية على ح��دود 

.»AKERON    MP الأ�شا�شية ل�شاروخ

AKERON MP م.ب. د.أ. جتري رمايات ناجحة للصاروخ

ك��ّل من جامعة  اأعلنت   2022 14 ت�رشين ثاين/نوفمر  بتاريخ 
خليفة للعلوم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف اأب���و ظ��ب��ي، و���رشك��ة »ل��ي��ون��اردو 
Leonardo الي��ط��ال��ي��ة«  للجو ف�شاء وال��دف��اع والأم����ن، ع��ن توحيد 
الإنكليزية  باللغات  ت��دري��ب  وب��رام��ج  �شهادات  تقدمي  بغية  قواهما 
والعربية، وذلك من خالل اأكادميية الأمن ال�شيراين يف جامعة خليفة، 
وه��ي ُم��ب��ادرة ترتكز على امتياز اأب��ح��اث اجلامعة ومدعومة بطاقة 

جتدد  من�شة  ليوناردو للمدى ال�شيراين.
اإن موقع اأكادميية الأم��ن ال�شيراين جلامعة خليفة، يف احلرم 
الرئي�ش جلامعة خليفة، �شوف يقّدم �شهادات وبرامج تدريب كاملة 
باللغتني الإنكليزية والعربية، بالإ�شافة اإىل ُمبادرات تدريبية خا�شة 

م�شّممة لتلبية اإحتياجات املوؤ�ش�شات واملنّظمات يف دولة الم��ارات 
العربية املتحدة.

ال�شفر الإيطايل يف دولة المارات العربية املتحدة لورنزو فانارا 
Lorenzo Fanara اأ�شار اإىل اأن ه��ذه الإتفاقية توؤكد على الإهتمام 
الكبر الذي توليه ليوناردو يف اإيطاليا للعالقة مع الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة، م��وؤك��دًا على اأن الأم���ن ال�شيراين يعتر حت��ّدي��ًا رئي�شيًا  

للدولتني.
ب���دوره، ن��ائ��ب  رئي�ش جامعة خليفة الدكتور ع��ارف �سلطان 
  Leonardo احلمادي عّر عن �رشور اجلامعة بال�رشاكة مع ليوناردو

ال�رشكة الرائدة عامليًا يف جمالت اجلو ف�شاء والدفاع والأمن.

»Sherpa  حلظة اإنطالقه من عربة »�سربا  AKERON  MP  سار وخ�

رئي�س جامعة خليفة الدكتور عارف احلمادي وال�سفر الأيطايل  لورنزو فانارا بعد توقيع الأتفاق

تعاون جامعة »خليفة« وشركة »ليوناردو« يف برامج التدريب
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بتاريخ 26 ت�رشين اأول/اأكتوبر 2022 اإختارت القوات اجلوية 
اإت�شالت  اأجهزة  لتطوير   »Collins Aerospace« الأمركية �رشكة 

حديثة لالإ�شتقبال )CVRi2( ل�شتمرارية 
 )SAOC( م��رك��ز عمليات حم��م��ول ج���وًا

ُم�شتقبلي.
هذا العقد لفرتة اإداء )POP( م��ّدة 30 
اأم��رك��ي،  دولر  مليون   42 بقيمة  �شهرًا 
لتطوير اأويل �شي�شاعد يف حتديث ق��درات 
النووية  وال�شيطرة والت�شالت  القيادة 

.)NC3( ل�شالح اجلو الأمركي
اأيرو�شباي�ش  كولينز  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 
وم��دي��ر ع��ام احل��ل��ول امل��دجم��ة جون �ساب 
John Sapp ، اأ���ش��ار اإىل اأن كولينز تقّدم 
حمطاتها م��ن ال����رتددات املنخف�شة ج��دًا 
)VLF(، م��ن��ذ ع���ق���ود، وه�����ذه امل���ع���دات 
ُم�شتلزمات  لتلبية  ت�شميمها  مّت  اجلديدة 
مركز SAOC  بكل �رشامة، واأ ن الهند�شة 
احلديثة Open VPX �شوف ت��زود القوات 
اجلوية الأمركية بقدرات اإ�شافية للتاأكد من اأن املُقاتلني جمّهزين 

مبا يلزم لتلبية مواجهة الأخطار الأكر التي تهدد الوطن.

كولينز أيروسبايس تطور نظام إتصاالت لسالح اجلو األمريكي

م��ط��ل��ع ���ش��ه��ر ت�����رشي��ن ث���اين/
القاعدة  اإىل  و�شلت   2022 نوفمر 
ال���ب���ح���ري���ة امل���������رشي����ة يف م��ي��ن��اء 
ال��ف��رق��اط��ة الأوىل  الإ����ش���ك���ن���دري���ة 
 Meko A-200 امل��ن��ت��ج��ة يف اأمل��ان��ي��ا
بعدما مّت ت�شليمها ر�شميًا اإىل القوات 
�شهر  منت�شف  امل�����رشي��ة  البحرية 
ت�����رشي��ن اأول/اأك���ت���وب���ر امل��ا���ش��ي، 
وهي اإحدى اأربع فرقيطات ُم�شابهة 

.»ALAZIZ« وحتمل اإ�شم العزيز
ب��ن��اء فرقاطة العزيز يف  لقد مّت 
اأح���وا����ش ���رشك��ة » تاي�شن ك��روب 
 Thyssen Krupp Marine البحرية 
يف اأملانيا، وهي جمّهزة  لتاأمني �شفن 
ال�شحن وت��ق��دمي ال��دع��م الإن�����ش��اين 
الثانية  اأم��ا الفرقاطة  عند احلاجة، 
ف�شيتم  بناءها  يف م�رش و�شتحمل 

.»Al Qadir« اإ�شم القادر
ل������دى ه������ذه ال���ف���رق���اط���ة ع����ّدة 

خ�شائ�ش تقنية واأن��ظ��م��ة ���ش��الح حديثة متكنها م��ن حتقيق جميع 
املهّمات القتالية خالل احلرب وال�شلم، وتعتر اإ�شافة تقنية كبرة 

لقدرات القوات البحرية امل�رشية العاملة يف البحر الأبي�ش املتو�شط 
والبحر الأحمر.

أول فرقاطة أملانية الصنع تنضّم إىل القوات البحرية املصرية

 طائرة تابعة ل�سالح اجلو الأمركي مزّودة مبركز SAOC  لالإت�سالت

Meko A-200 حفل ت�سلم الفرقاطة طراز
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خ��الل �شهر مت���وز/ يوليو 2022 اإخ��ت��ارت املفو�شية 
الأوروبية الإق��رتاح املقّدم من التحالف الذي تقوده �رشكة 
و   ،»Fincantieri »فينكانتري  م��ع   »Naviris نافري�ش   «
 ،»Navantia  و»ن��اف��ان��ت��ي��ا »Naval Group ن��اف��ال غ���روب«
 ،)MMPC( لإنتاج فرقيطة دورية معيارية متعددة الأدوار
وب��ع��د ه���ذا ال��ق��رار وّق���ع ال��روؤ���ش��اء التنفيذيني لل�رشكات 
الأرب��ع اإتفاقية حتالف مبدئية خ��الل معر�ش »يورونافال 
العا�شمة  ق��رب  »لوبورجيه«  يف  انعقد  ال��ذي   »Euronaval
الفرن�شية باري�ش م��ا ب��ني 18 و 21 ت�رشين اأول/اأك��ت��وب��ر 

2022، وذلك بغية تنفيذ طلب املفو�شية الأوروبية.
ال��ه��دف ال��وا���ش��ح لق����رتاح ال��ت��ح��ال��ف يق�شي بتمتني 
اأوا���رش التعاون ما بني �شناعات بناء ال�شفن الأوروب��ي��ة، 
 European Patrol  من خالل تطويرهم معًا ال�شفينة اجلديدة

)Corvette )EPC، اأو فرقيطة الدورية الأوروبية. 
معقولة،  باأ�شعار  ُمبدعة،  ذكية،  �شفينة   EPC �شتكون 

ُم�شتدامة، ذات تباُدل ت�شغيلي ولينة، م�شممة لتلبية جمموعة وا�شعة 
من املهمات يف عامل متطور با�شتمرار،  واأن ال�رشكات املن�شوية يف هذا 

التحالف �شوف تعمل حتت راية ال��دول الأوروبية الأرب��ع، ايطاليا، 
.)PESCO( فرن�شا، اإ�شبانيا واليونان وب�شعار التعاون الدائم البناء

 توقيع إتفاقية حتالف أولية
 إلنتاج فرقاطة دورية أوروبية

اأع������ل������ن������ت �������رشك������ة »ه����اف����ل���������ش����ان 
HAVELSAN« عن اإع��ادة ت�شميم وتطوير 
  BAHA طائرتها املُ�شّرة عن ُبعد دون طّيار
UAV، ل��ق��د ج����رت اإخ���ت���ب���ارات ال���ط���ران 
ح��دي��ث��ًا ع��ل��ى امل��ن�����ش��ة م��ع اأ���ش��ك��ال حم�شنة 
وف��ق��ًا لت�شميم ج��دي��د، وال�����رشك��ة ت��وؤك��د اأن  
BAHA لي�شت حاًل مطورًا للقوات املُ�شّلحة 
الرتكية فقط، لكنها اإح��دى الأنظمة الذاتية 
بتقنيات عالية التي تقّدمها هافل�شان للدول 
ال�شديقة واحلليفة، واأن هذا املنتج عر�ش 
على  عّدة دول يف منا�شبات ومعار�ش منوعة 
فيما ل تزال التجارب والدرا�شات التدليلية 

ُم�شتمّرة.
لدى »بها« اجلديدة عّدة اأ�شكال، اإحداها 
الأكرث اأهمية هي تلك التي ت�شتطيع الطران 
خالل اأحوال جوية لي�شت يف الواقع �شاحلة 

للطران، مثل اجلو البارد ج��دًا وه��ذا بف�شل 
ال�شكل الغر منفذ للمياه والتي يتيح لها ال��ط��ران يف ح��الت املطر 

والثلج.

اإىل ذلك، جتهز »بها« بكامرات متقدمة واأنظمة كهرو - ب�رشية 
تتيح ك�شف الأهداف على م�شافات اأبعد، بالإ�شافة اإىل اأنظمة م�شادة 

للت�شوي�ش.

هافلسان تعيد تصميم طائرة
»بهـا BAHA« دون طّيـار

ممثلو الدول الأربع يوقعون الإتفاق

 الطائرة دون طّيار »BAHA« اإنتاج هافل�سان
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بتاريخ 4 اآب/ اأغ�شط�ش 2022 اأطلقت �رشكة 
بنجاح   »Lockheed Martin م��ارت��ن  »ل��وك��ه��ي��د 
ف�شائي  م����دار  اإىل   SBIRS GEO -6 ال�����ش��ات��ل 
�����ش ل���الإن���ذار املُ��ب��ك��ر ع��ن ال�����ش��واري��خ.  وامل��خ�����شّ
الأمركية  املتحدة  للوليات  الف�شائية  ال��ق��وات 
�شتبداأ التوا�شل من اليوم مع ال�شاتل ال�شاد�ش 
املرتكز يف الف�شاء واملتزامن مع الأر����ش بنظام 

اأ�شعة حتت احلمراء.
اإن����ه ال�����ش��ات��ل ال��ن��ه��ائ��ي يف �شل�شلة ب��رن��ام��ج 
ث��ري��ا  م���ع  ���ش��رت��ب��ط   GEO -6 اأن  اإذ   ،SBIRS
الأمركية،  الف�شائية  للقوات  التابعة  ال�شواتل 
واملخ�ش�شة لالإنذار املُبكر عن ال�شواريخ كونها 
جم��ّه��زة مُب�شت�شعرات ُم��راق��ب��ة واأج��ه��زة م�شح 

بوا�شطة الأ�شعة حتت احلمراء.
ي��ع��ت��ر ال�����ش��ات��ل GEO - 6 ن��ق��ط��ة اإن���ط���الق 
ن���ح���و اإن���������ذار وق����ائ����ي ����ش���اروخ�������������������ي ���ش��ي��ت��ّم 

النظ���ام املُ��ق��ب�����������ل م��ن  ب��ه ع��ر اجلي����ل   ال��ت��������زّود 
OPIR GEO، اأي النظام ال��دائ��م ف��وق ال��روؤو���ش والعامل بالأ�شعة 
حتت احل��م��راء، واأن  ال�شاتل SBIRS GEO -6 يتجاوب مع اأوام��ر 
القوات الف�شائية الأمركية كما خمطط لها، وهو يدور اليوم يف مداره 

وفقًا لنظام دفعه اخلا�ش، وتعمل ُم�شت�شعراته على جميع البيانات 
املطلقة،  ال�شواريخ  بك�شف  الأم��رك��ي��ني  للع�شكريني  ت�شمح  التي 
ودعم الدفاع ال�شاروخي البال�شتي، ومتّدد جمع املعلومات التقنية 

الإ�شتخباراتية، وبالتايل تقوية الوعي الظريف حول حقل املعركة.

 لوكهيد مارتن تطلق ساتل
 لإلنذار امُلبكر عن الصواريخ

ال�ساتل SBRIS GEO - 6 اإنتاج »لوكهيد مارتن«

اأعلنت �رشكة  L3 Harris Technologies  مطلع 
�شهر كانون اأول/ دي�شمر 2022، عن تزويد وحدة 
اإط��الق ���ش��اروخ جافلني Javelin CLU امل�شتخدم 
يف ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ني الأم���رك���ي���ني وال���ق���وات 
ال�شديقة، مب�شت�شعر متطّور يعمل بال�شعة حتت 
احل��م��راء وُي�����ش��اع��د يف تخفي�ش ال��وق��ت املطلوب 

لالإ�شتباك مع  الهدف.
اإن وح���دة اإط����الق ال�����ش��اروخ CLU ت��ط��ّوره��ا 
 Raytheon Missiles رايثيون لل�شواريخ والدفاع
Defense &، وهي نظام يرتكز على الكتف ويوفر 
يقظة مو�شعية، وُمراقبة وحتديد الهدف وقدرات 
تكنولوجيا  واأن  ���ش��اروخ جافلني،  لتوجيه  بدئية 
امل�شت�شعر اجلديد باأ�شعة حتت احلمراء، هي اأخّف 
واأعلى اأداًء واأقل تكلفة من احللول املوجودة حاليًا، 

وتلّبي متطلبات النظام.
اأما ُم�شت�شعر L3 Harris  فاإنه يطّور عمل وحدة اإطالق ال�شاروخ 
مل��دى طويل بتقنيات الأ�شعة حتت احلمراء التي مّت تطويرها وفقًا 
احل��م��راء،  حت��ت  باأ�شعة  امل�شت�شعر  تكنولوجيا  ت�رشيع  ل��رن��ام��ج 
ال��ذي يرعاه اجلي�ش الأم��رك��ي وال��ق��وات اجلوية وال��ق��وات البحرية 

الأمركية.
كري�ستني    L3 Harris رئي�شة ق�شم الإل��ك��رتو - ب�����رشي��ات يف 
املوجة  تكنولوجيا  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت   Kristin Houston هيو�ستون 
الو�شطى بالأ�شعة حتت احلمراء توفر فوائد كبرة للكا�شفات بعيدة 

املدى، وهذه التكنولوجيا تزيد قدرة اجلندي على الإ�شتمرارية.

ل 3 هاريس تزّود نظام إطالق صاروخ جافلني مبستشعر متطّور

L3 Harris مزّود مب�ست�سعر متطّور من Javelin ساروخ جافلني� 
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ب��ت��اري��خ 15 ت�����رشي��ن ث��اين/ن��وف��م��ر 2022 ع��ّي��ن��ت ���رشك��ة 
بيغوزي  لورنزا  ال�سيدة  اليطالية«   Fincantieri »فينكانتري 
عليها  حيث  للمجموعة،  اإت�����ش��الت  كمديرة   Lorenza Pigozzi
اإفادة الرئي�ش التنفيذي للمجموعة ال�سيد بياروبرتو فوجليارو 
تن�شيق  ع��ن  م�شوؤولة  تكون  و���ش��وف   ،  Pierroberto Folgiero

الت�شالت التجارية وهوية املجموعة والعالقات الإعالمية.
لدى لورنزا بيغوزي خرة طويلة يف الت�شالت والعالقات 
املوؤ�ش�شاتية يف القطاع املايل، كونها �شبق اأن توّلت وظائف اإدارية 
يف ع���ّدة م�����ش��ارف، كما ك��ان��ت بروف�شور م�شاعد يف دورة درج��ة 

املاج�شتر يف مدر�شة  لوي�ش لالأعمال.
املدير التنفيذي ل�رشكة »فينكانتري«، بياروبرتو فوجليارو 
اأ�شار اإىل اأن اإ�شافة لورنزا اإىل فريق اإدارة Ficantieri �شُي�شاعد يف 

دعم اأهداف اأعمال املجموعة.

بتاريخ 12 ت�رشين اأول/اأكتوبر 2022 اأعلنت �رشكة »لوكهيد 
وليم�سون  مايكل  ال�شيد  تعيني  عن   »Lockheed Martin مارتن 
الأع��م��ال  لتطوير  ج��دي��د   رئي�ش  كنائب   Michael Williamson

وال�شرتاتيجية حول العامل.
وليم�سون يعمل حاليًا كنائب رئي�ش ومدير عام ال�شواريخ 
واإدارة ال��ن��ران  يف ال�رشكة، حيث ق��اد اأع��م��اًل ممتازة يف خمتلف 

امللفات.
 Frank ST. John فرانك جون  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ش 
اأ���ش��ار اإىل اأن الرتكيز على ال���ردع عامليًا ه��و ال��ي��وم اأك��ر م��ن قبل، 
واأن »لوكهيد م��ارت��ن« جتلب ق��درات ل مثيل لها لتطوير الدفاع 
يف عّدة دول حول العامل يف مواجهة املخاطر النا�شئة. واأن ال�شيد 
وليم�سون ه��و اأف�شل م��ن يقود التكنولوجيا يف ال��ق��رن احل��ادي 

والع�رشين بغية اإبقاء زبائن ال�رشكة يف جهوزية عالية.

»لوكهيد مارتن« تعنّي مايكل وليمسون 
نائب رئيس لتطوير األعمال

فينكانتريي تعنّي مديرة جديدة
 التصاالت املجموعة

لورنزا بيغوزيمايكل وليم�سون
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