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  مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركةلوكهيد مارتن تناقش دعم المعارك في 
 
األسلحة دقيقة التصويب طويلة المدى ومهام الدعم الجوي  –تقدم شركة لوكهيد مارتن متحدثًا رئيسيًّا للحديث عن دعم المعارك 

 2016لعام  (JPF2)مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة في  –القريبة 
  

( JPF2يعلن مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة ): 2016إبريل  18 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
في اإلمارات العربية المتحدة عن أحد المتحدثين الرئيسيين الذي يقدمه الراعي الرئيسي؛ شركة لوكهيد مارتن. وقد  2016لعام 

نظام المدفعية  يتضمن نبذة عنخطابه سوف أكد السيد توم ستانتون؛ مدير تطوير األعمال الدولية بشركة لوكهيد مارتن، أن 
هو منصة إطالق صواريخ متحركة أثبتت أداءها في المعارك وتحظى بسمعة رائعة في ، و(HIMARS)الصاروخية المتنقل 

 . 2005االعتمادية في الخدمة منذ عام 
 

نظام المدفعية ٪ خالل السنوات العشرة الماضية، يظل 99، ومع معدل استعداد عملياتي وصل إلى وبحسب السيد توم ستانتون
ة األكثر اعتمادية والمستخدمة في الجيش األمريكي وسالح مشاة البحرية أحد األنظم (HIMARS)الصاروخية المتنقل 

. وقد أثبت نظام المدفعية الصاروخية المتنقل دعمه للقوات المحاربة األخف واألكثر انتقاالً. منصة والعمالء الدوليين األمريكية
األثقل الوصول إليها. وهي قابلة للنقل مما يسهل عملية نشرها في المناطق التي ال تستطيع المنصات  C-130 هي اإلطالق

وقد توسع نظام المدفعية الصاروخية المتنقل في تواجده الدولي ويخدم حاليًّا في عدد من األسواق العالمية، ومن ضمنها 
 اإلمارات العربية المتحدة، واألردن، وسنغافورة. 

 
ويمكن االعتماد عليه ألقصى درجة في القتال. ويقول السيد توم ستانتون، "لقد أثبت نظام المدفعية الصاروخية المتنقل إنه فعّال 

وما زلنا نتلقى اهتماًما كبيًرا من الدول التي تتطلب هذا األصل المتحرك والذي يمكن االعتماد عليه في أرض المعركة لدعم 
 األسلحة دقيقة التصويب طويلة المدى وأيًضا مهام الدعم الجوي القريبة."

 
المتنقل بالتحميل الذاتي، وهو قادر على إطالق العائلة الكاملة لذخيرة نظام إطالق الصواريخ نظام المدفعية الصاروخية يقوم 

أو صاروخ واحد  (GMLRS)؛ ومن ضمنها ستة صواريخ من نظام إطالق الصواريخ المتعددة الموجهة (MLRS)المتعددة 
الذخيرة والوحدات اإللكترونية ووحدات م التحكم في نظا بين. وتوجد قابلية للتبادل (TACMS)التكتيكية صواريخ المن نظام 

 نظام المدفعية الصاروخية المتنقل ونظام إطالق الصواريخ المتعددة الحاليلاالتصاالت التابعة 
(MLRS M270A1) وكذلك الطاقم والتدريب. يقدم نظام المدفعية الصاروخية المتنقل ،(HIMARS)  ،استجابة متزايدة

قم، وفعالية متزايدة ضد األهداف ذات التوقيت الحساس، وقد صممت المنصة القابلة للتكيّف بحيث تدعم وحماية متزايدة للطا
 حجرات األسلحة المختلفة في المستقبل وذلك لدعم العمليات التقليدية وعمليات القوات الخاصة في جميع أنحاء العالم.

 
ن القوات من االشتباك مع وهزيمة المدفعية، والدفاع الجوي بحيث يمك   (HIMARS)صمم نظام المدفعية الصاروخية المتنقل 

ناقالت المدرعات الخفيفة واألفراد، وكذلك دعم القوات المكثفة والموارد، وهو يستطيع االنتقال بعيًدا الكثيف، والشاحنات، و
ق. يمثل هذا التشغيل البيني عن المنطقة بسرعة عالية بعد إطالق الصواريخ، قبل أن تستطيع قوات العدو تحديد موقع اإلطال

 إمكانية هامة للجيوش ويضمن استمرارية النظام لعقود قادمة. 
 

في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، في نادي  2016لعام  (JPF2)مؤتمر مستقبل األسلحة دقيقة التصويب المشتركة يعقد 
 . 2016نوفمبر  16ضباط القوات المسلحة في 

  
 -نهاية-

 
 من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤتمر اإللكتروني:  للمزيد

http://www.jpf2firescon.com/ 

 لالتصال بخصوص البيان الصحفي 

 فيجويرا باربرا السيدة/ االسم:

 info@defenseservicesmarketingcouncil.com اإللكتروني: البريد

هو مؤسسة تسويقية تعمل على  (DSMC)| مجلس تسويق خدمات الدفاع  (DSMC)مجلس تسويق خدمات الدفاع الشركة: 

 زيادة نمو الشركات الدولية التي تعمل في مجاالت الدفاع والفضاء واألمن.
 

http://www.jpf2firescon.com/
http://www.jpf2firescon.com/

