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    كتها شار عّزز م ت ليوناردو  
ان  ف      2022معرض البحرين الدول  للطير

  الخليج العرب     تقنيات المراقبة والدفاع متعددة المجاالت ب 
 ف 

 

     –   2022/ 11/ 08المنامة،  
ان  أعمالتشارك "ليوناردو" ف  ة لمعرض البحرين الدول  للطير الذي ،  2022  الدورة العاشر

  العاصمة المنامة  يعقد  
ة من  ف    الجناح رقم )  ،الجارينوفمي     11إل    9خالل الفير

أحد   حيث يعتي  المعرض ،  (A24ف 
  والعسكريفعاليات المرتبطة بال برز أ

ان المدب   .الطير

اكات العىل تاري    خ حافل من  ليوناردو  وتستند   توريد راداري مراقبة  حيث قامت من قبل ب،  البحرين  مع مملكةهمة  مالشر
  ( Mode-S) ثانوية من طراز المراقبة  للأساسيير  وثالثة رادارات 

ان المدب  والقوات   ،البحرينيةتستخدمها شؤون الطير
.    وسالمة  كفاءةلتعزيز    الجوية الملكية البحرينية  

  وقت سابق من  إدارة المجال الجوي الوطن 
كة ف  هذا كما قامت الشر

"الطويلة"  بالعام   ة  السادسة واألخير البحرية  الوحدة   تسليم 
ّ
تمث   

تابعة    ا جزءل  النر لتحديث ست سفن  اتفاقية  من 
 وكذلك  للقوات البحرية الملكية البحرينية.  

ً
 هاما

ً
  المجال البحري محورا

ات ليوناردو المتقدمة ف  كانت تقنيات وخي 
   خالل المناقش 

ة    ت أثناءتمات النر التابعة للبحرية و   متعددةالمهام  ذات ال  (Thaon di Revel)سفينة  لالزيارة األخير
 . البحرين إلاإليطالية 

بو  والمتطوّ للتعريف  الجديدة  تخّط منتجاتها  ليوناردو  رة،  الحدث  ط  مجموعة واسعة من أحدث   ستعراضال خالل 
ت   

النر الدفاعيةتضمن  التقنيات     ،األنظمة 
ّ
متعد المراقبة  المجاالتووحدات  المحمولة جوا   اترادار و ،  دة   ،المراقبة 

 ة. ختلفمالتدريب ذات المهام الطائرات ، و وأنظمة الحماية الذاتية

  ت  تلبية االحتياجات الحاليةوفيما يتعلق ب
باستعراض  ليوناردو  م  و ستقجال الجوي،  المراقبة المستمرة للم  لمشالنر

  األبعاد  
ع  كشف  ول  ،((RAT 31DLرادار المراقبة ثالب  ة والشيعة الحركة،  وتصنيف وتتبُّ التهديدات الجوية الصغير

ة والتكتيكية الم كة مستشعر    وفر ة، تسيرّ مثل األنظمة الصغير يعد ة الذي  متعددذو المهام الالتكتيك     (TMMR)الشر
نطاق    نوعهاألحدث من   الكهروضوئية C  (C-Band)بصفات رقمية كاملة من  ات  الكامير إل جانب  يوفر  والذي   ،

(NERIO ULRخيارا فعاال للتعامل مع )  ة  الطائرات    حاالت (،  C-RAMوالصواري    خ المضادة والمدفعية والهاون )المسير
دات  تتطلب  حيث  

ّ
المهد التحرك  تلك  عىل  مع ك  . الشي    عنتشار  واال القدرة  الكامل  بتوافقه  الجهاز  يمتاز  ذلك 

والبن  التحتية    مرافق،وال  ،والحدود   ،المركباتو   المنصات  وحماية  لمراقبة اقصير المدى،    لدفاع الجوياستخدامات ا
 الحيوية. 

  جميع أنحاء العالم  الكاملة عىل تلبية احتياجات  قدرتها  تمتاز منتجات ليوناردو بو 
   ودعمها  القوات الجوية ف 

كافة  ف 
الذاتية.  المهام، وذلك عي    والحماية  الرادار  أنظمة  أبرز  توفير مجموعة متنوعة من  الرائدة  ومن    هذا المنتجات 

ف 
    ضمنالذي دخل الخدمة بالفعل  (  BriteCloudالمجال جهاز التشويش )

يطاب  ، كما يخضع سالح الجو الملك  الي 
ك  )للتق   الوقت الحال  مع طائرات سالح الجو األمير

عىل مستوى رائدة من نوعها  باعتباره أول تقنية  (  F-16ييم ف 
  إطار وذلك العالم، 

 . (FCT)ظام المقارنة األجنن   نف 

إل  وباإل  الواسعخيارات  ضافة  االستشعار    ةليوناردو  كةافإن    لمراقبة،واألجهزة  توفير منصات كاملة    لشر قادرة عىل 
  Next Generation)ة الجيل التال  نسخمن  ذات المهام المتعددة (C-27 J Spartan)طائرة ومتعددة المهام. 

( النر
اتها ب ت   أداء المهام العاجلة مثل ا تفرد بير  نظير

ومهام   ،والدوريات  ،واإلخالء الطن     ،لنقل العسكري التكتيك  المرونة ف 
 وعمليات مكافحة الحريق.  ،االستخبارات والمراقبة واالستطالع

ان     مجال الطير
  تم    (M-346)و    (M-345)طائرات  خياراتها من  خالل المعرض  ستعرض ليوناردو  سوف ت وف 

حنر النر
عىل استيفاء جميع متطلبات وذلك بفضل قدرتها  ربعير  دولة حول العالم،  طائرة تدريب أل  2000بيع أكي  من  اآلن  
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عىل الطائرات النفاثة بقدرات التدريب  خيار  من الجيل التال     (M-345)التدريب النفاثة    طائرة  توفر و ،  هج التدريبامن
اتيجية مماثلة لتلك الخاصة بمدرب   المحركات التوربينية عالية الطاقة  نموذجية ، كما يمكنها القيام بأدوار تشغيلية اسير

   
بخصائص تشغيلية مماثلة  (  M-346)  ما قبل التشغيل   تمتاز طائرات التدريب النفاثة  بدورها الهجوم الخفيف.  ة  حالف 
ا حيث  F-35)و    (Eurofighter Typhoon)الطائرات المقاتلة مثل  ما تمتلكه  ل  تعمل (، ووجدت هذه الطائرة إقباال كبير

  الوقت ال
  حال  مع القوات الجوية ف 

 من قبل اليونان.  ا مؤخر تم اختيارها  كما وقطر،   ،وبولندا  ،وسنغافورة ،إيطاليا ف 

ان (M-346) تعتي  الطائرة   المعهد الدول  للتدريب عىل الطير
  تأسس بالتعاون بير   (IFTS) المنصة الرئيسية ف 

النر
  حصلت عىل الطائرة حنر اآلن قطر، سنغافورة، ألمانيا،  

ليوناردو والقوات الجوية اإليطالية، ومن بير  الدول النر
اضية الحية الذي يمتلك القدرة عىل دمج جميع أنظمة   (LVC) واليابان. ويستفيد المعهد من نظام البنية االفير

اضية، وذلك إلعادة إنتاج السيناريوهات الطائرة بشكل صحيح مع  أجهزة المحاكاة األرضية والعنارص االفير
د. وتحتفظ النسخة التشغيلية  يالجدمن الجيل التشغيلية األكي  تعقيدا، إضافة لتعزيز فعالية التدريب للطيارين 

  تم تسليمها بالفعل ألول عميل دول  بجميع قدراتها التدريبية،
وبفضل أحدث المعدات  للطائرة الجديدة النر

ر خصيًصا لهذه الطائرة، مما يجعلها تكتسب   (Grifo) وأجهزة االستشعار الخاصة بها مثل رادار ليوناردو المطوَّ
 .فعالية إضافية كطائرة عمليات هجومية خفيفة

تفادت ليوناردو،  وباعتبارها مكّمال تكنولوجيا شامال إلدارة جميع المراحل التشغيلية عىل مستويات اتخاذ القرار، اس
 وذلك لتصميم نموذج 

ً
ر المدمج ذو الطاقة العالية لالستهداف المحمول جوا   تطوير اللير 

اتها المكتسبة ف  من خي 
ية وقدرته عىل 163نوع جديد لمحدد الهدف )   القتال للقوات الي 

ية، والذي أثبت كفاءته العالية ف  ( للقوات الي 
  الهجوم

ك تلبية متطلبات وحدة التحكم ف    المشير
وحدة منه   1000، حيث تم تسليم ما يزيد عىل (JTAC) النهاب 

 .دولة 29إل 

  سماء المنطقة، بما فيها  300وتحلق ما يزيد عىل 
كة ليوناردو ف  طائرة هليكوبير من كافة الطرازات التابعة لشر

ها. وقد  (NH90) و (AW189) و (AW169) و (AW139) أحدث الطرازات مثل  نجاحا   (AW139) أثبتتوغير
ق األوسط حيث توجد أكي  من    الشر

  جميع أنحاء المنطقة، حيث تغط   150منقطع النظير ف 
  الخدمة ف 

منها ف 
  مجاالت النقل، والخدمات الطبية الطارئة، والبحث واإلنقاذ، وإنفاذ القانون، والنقل البحري 

العديد من المهام ف 
 .والمهام الحكومية

 
 

ان والدفاع واألمن، وه  المجموعة الليوناردو    مجال الطير
 ف 
ً
كات الرائدة عالميا   مجال التكنولوجيا المتقدمة، وه  من الشر

كة عالمية ف    تمت هيكلتها  ؛ ه  شر
  إيطاليا. تتمتع ليوناردو، والنر

صناعية الرئيسة ف 
  كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والواليات المتحدة األمريكية، حيث تعإل 

  المشهد الصناع  ف 
كات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر  خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير ف   من خالل شر

ً
مل أيضا

ونيات الدفاعية، والمشاري    ع   Leonardo DRS "إس    مجال اإللكير
اكاتالمتخصصة ف  كة والشر   آر ") المشير

 "، و"تاليس ألينيا سبيس Telespazio "، و"تيليسبازيو MBDA "، و"إم ب   دي أيه ATR "إيه بر
Thales Alenia Space و"أفيو ،" Avio).    والطائ ،   مجاالت التكنولوجية والمنتجات، مثل طائرات الهليكوبير

تها وريادتها ف  رات، وأجزاء هياكل الطائرات،  ومن خالل تحقيق االستفادة القصوى من خي 
، والفضاء،    

اب  ونيات، واألمن السيي    بورصة ميالنو  واإللكير
كة ف  مليار يورو    1.8مليار يورو، وقامت باستثمار    14.1موحدة بلغت  حيث حققت عائدات    2021عام   (LDO) لألوراق المالية وتم إدراج الشر

  
ً
  مجال البحث والتطوير. كما كانت المجموعة جزءا

ت  2010منذ العام   (DJSI) من مؤشر داو جونز لالستدامة ف    عام ، واختير
  مؤشر  2021من بير  رواد االستدامة العالميير  ف 

. كما تم تضمير  ليوناردو ف 

MIB ESG . 
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