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 2017للطيران شركة أرنولد ديفنس تطرح قاذفات صواريخ محمولة على منصات جوية في سوق الدفاع بالشرق األوسط بمعرض دبي 

 قاذفات الصواريخورد تو عتصن   مقرها في سانت لويس شركة عالميةوهي  –تعرض شركة أرنولد ديفنس األمريكية  :2017نوفمبر  12دبي، 

ملم اللذين يتميزان بالخفة  70 بوصة/ 2.75 عيار M260و LWL-XIIأنظمة األسلحة الجديدة الخاصة بها من طرازي  - بوصة 2.75 عيار

 . 2017نوفمبر  16 – 12باإلمارات العربية المتحدة في الفترة من للطيران وذلك في معرض دبي  ،الفائقة

 2.75 عيارمليون قاذفة صواريخ  1.1عت الشركة أكثر من وقد صن، تُعد شركة أرنولد ديفنس المورد األكبر على مستوى العالم لقاذفات الصواريخ

تصمم الشركة وتصنع  .للجيش األمريكي والبحرية األمريكية والقوات الجوية األمريكية والعديد من العمالء من حلف الناتو 1961بوصة منذ 

 قاذفات الصواريخ التي يمكن تخصيصها حسب الحاجة لتناسب أي حجم أو وزن أو سعة أو عامل شكلّي للمنصات الجوية أو األرضية أو البحرية.

لصالحية الطيران قسى المعايير األمريكية هي مطابقة ألوة، عها باستخدام تقنية قتالية مجّربصواريخ أرنولد ديفنس وتصني فاتيتم تصميم قاذ

 60عن  ا  فائق الخفة الذي ال يزيد وزنه كثير ( 1584)المعروض في المنصة رقم  LWL-XII القاذف المنتجات الجديدة للشركة من .والسالمة

ذو  M261و قذائف، 7ذو الـ (C13, 945)المعروض في المنصة رقم  M260ومن المنتجات األخرى األساسية  غ. وهو فار( كجم 27)رطالً 

المغطى بطبقة حرارية وقاذف  قذائف 7ذو الـ LAU-68وكذلك طراز  ،من قِبل مروحيات الجيش األمريكي وهما شائعا االستخدام قذيفة 19الـ

و  LAU-131من طرازي  قذائف 7الـ اتذ ةعل الحرارياالمش ات إطالقحاويوالذي يستخدمه الجيش األمريكي؛  LAU-61الصواريخ الرقمي 

SUU-25 القوات الجوية األمريكية. اتستخدمهي تال 

ولد يعكف فريق أرن. من قِبل الطيرانعادة يُستخدم  إلعاقة تقدم العدوبوصة كسالح  2.75 عياروقد جرت العادة على استخدام أنظمة الصواريخ 

النموذج  عن ُكشف الستاروقد . 2018في قذائف، والذي سيُطرح  4الـ ذيموجه بالليزر ال الذكي FLETCHER على تصميم قاذف اً ديفنس حالي

 DSEI) معدات الدفاع واألمن الدولي ) في معرض القوات الخاصة الُمستخدم من قبلو المحمول على مركبة FLETCHER قاذفالاألولي من 

وهو يستخدم تقنية الصواريخ الموجهة بالليزر المتقدمة لتلبية الطلب المعاصر على  ،هذ العام (AUSA)معرض رابطة جيش الواليات المتحدة و

 وذلك للقوات الخاصة والتقليدية. ة، كانت برية أو بحريالراجلة والمحمولة سواًء  المتكافئةالحروب غير 

، الصناعات الجويةديفنس أقدامها بشكل سريع في  ترسخ أرنولد، قال: "الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرنولد ديفنس، رغهاجيم وفي تصريح ل

بة في  اً ذا فنحن متحمسون جد، لحيث يجري استخدام أنظمة صواريخنا في المنصات الجوية على مستوى العالم لعرض تقنيتنا القتالية المجرَّ

  للطيران." معرض دبي

ومن خالل االبتكار والنزاهة وااللتزام والخبرة ، في العالم اً اعتمادية واألرخص ثمنأصيالً بتصنيع قاذفات الصواريخ األكثر  اً نحن ملتزمون التزام"

 "نواصل إنتاج أفضل قاذفات الصواريخ في العالم.، لفنية والتركيز على العمالء أوالً ا

 خالل النصف قرن الماضي." اً ت المقاتلة اليوم كما فعلنا دائمفإننا نحمي القوا وبالعمل معاً،"

ويمكن ترتيب ر، افنس متواجدين لشرح أنظمتهم للزوحيث سيكون موظفو أرنولد دي ،قاذفات صواريخ أرنولد ديفنس على هذه المنصاتشاهد 

 /مقابالت بموعد مسبق:اجتماعات

 قاذف M260 LW  في  ضومعرأرنولد ديفنس منAAL Group  945)إير فريت أفييشن ليمتد(/ليما أفييشن ليمتد، المنصة رقم ،

C13 

  شاهد طرازLWL-XII  1584 لمنصة رقمافي بن هالل للمشاريع، أرنولد ديفنس من 

 

 -انتهى-

 .المحررينالتعليق على الصورة ومعلومات االتصال ومالحظات  قراءةل  2انظر صفحة 
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أرنولد  شركة من مهداة)الصورة  M261بقاذفات صواريخ أرنولد ديفنس عم، ُمجهزة طائرات أباتشي تنطلق في مهمة د التعليق على الصورة:

 ديفنس(

 

 :للطيران جهة االتصال بأرنولد ديفنس في معرض دبي

 تيموثي مور:

 مستشار تطوير األعمال

 416 1212 56 971+ مكتب: 

 7860 4551 971+: محمول

tmoore@arnolddefense.com 

 

 

 جهة االتصال اإلعالمية:

 جيمي كالرك 

 لالستشارات المحدودة Chamoisمدير ومؤسس شركة 

jamie@chamois-consulting.com 

+44 (0) 7376 080311 

 

 أرنولد ديفنس: شركة نبذة عن

للجيش األمريكي والبحرية األمريكية والقوات  1961بوصة منذ  2.75 عيارمليون قاذف صواريخ  1.1صنّعت شركة أرنولد ديفنس أكثر من 

وتُعد الشركة أكبر مورد في العالم لقاذفات الصواريخ للطائرات والسفن والمركبات الحربية. . الجوية األمريكية والعديد من العمالء من حلف الناتو

وهما شائعا االستخدام من قِبل مروحيات الجيش  يفةقذ 19ذو الـ M261وقذائف،  7ذو الـ M260طراز القاذف من المنتجات األساسية للشركة 

الذي يستخدمه الجيش األمريكي؛  LAU-61المغطى بطبقة حرارية وقاذف الصواريخ الرقمي  قذائف 7ذو الـ LAU-68األمريكي؛ وكذلك طراز 

 وات الجوية األمريكية.الق اي تستخدمهتال SUU-25و  LAU-131من طرازي  قذائف 7الـ اتذ ةعل الحرارياالمشحاويات إطالق و

 ،وهو فارغكجم(  27)رطالً  60عن  اً خفة الذي ال يزيد وزنه كثيرفائق ال LWL-12اآلن فتشمل طراز  ةأما قاذفات الصواريخ العصرية الموجود

تخصيصها حسب تصمم شركة أرنولد ديفنس وتصنع العديد من قاذفات الصواريخ التي يمكن قذائف. األربع  ذو الجديدة Fletcherذف اقالو

 الحاجة لتناسب أي سعة أو عامل شكلّي للمنصات الجوية أو األرضية أو البحرية.

وقد أدى تركيز موظفي أرنولد ص. عة لالختبار والمعايرة والفحتلتزم أرنولد ديفنس بأعلى معايير جودة اإلنتاج عن طريق تطبيق إجراءات موس

نجحت الشركة في وقد ، لمعايير إدارة الجودة المرموقة من المنظمة الدولية  ISO-9001ديفنس على الجودة إلى حصول الشركة على شهادة 

الواقع مقرها في جنوب سانت لويس بوالية ، يعمل لدى الشركة. 2003عام الذ من على الشهادة كل عام السنوية التصديق على إعادة الحصول

 اً،اآلالف من قاذفات الصواريخ سنويوخبراء في مراقبة الجودة يصنعون  اتإلكترونيومهندسو  ولّحامون صنِّعون محترفونم ،ميزوري األمريكية

 .2013من لوكهيد مارتن في عام  "شركة صغيرةأفضل على جائزة " وقد حصلت الشركة

النزاهة وااللتزام والخبرة ومن خالل االبتكار و. في العالم اً ريخ األكثر اعتمادية واألرخص ثمنتلتزم شركة أرنولد ديفنس بتصنيع قاذفات الصوا

 صل الشركة إنتاج أفضل قاذفات الصواريخ في العالم.اتو، لفنية والتركيز على العمالء أوالً ا

www.arnolddefense.com  

 :Chamoisنبذة عن 

Chamois كاملة من شركات إلى شركات ومن شركات إلى عمالء، يقع مقرها في جنوب  اتهي شركة استشارية للتسويق واالتصاالت تقدم خدم

يعمل فريقنا في مجموعة كبيرة من القطاعات منها الهندسة والدفاع والطاقة . غرب المملكة المتحدة ولديها العديد من العمالء في مختلف القطاعات

مالئنا من أجل وضع وتنفيذ استراتيجية تسويق وعالقات عامة لمساعدتهم في نحن نعمل مع ع. والسيارات ورياضة السيارات والبحرية والترفيه

 تحقيق أهدافهم وجذب أعمال جديدة وتحقيق النمو.

http://www.arnolddefense.com/
http://www.arnolddefense.com/
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نحن نفخر بقدرتنا على االندماج . المخصصة إلى عقود تقديم الخدمة التي يتم تعهيدها بالكامل اتلكنها مرنة وتتراوح من االستشار خدماتنا شاملة

 رسم مالمحونحن ن، له ميزانية ،اً كان أو كبير اً صغيرط، أن كل نشا دركإننا ن ج.والعمل معها من أجل تعزيز النتائلداخلية بالشركات مع الفرق ا

 وذلك لتحقيق أكبر عائد على االستثمار.، الميزانيةتلك عملنا بطريقة تلبي احتياجات العمالء في حدود 

consulting.com-www.chamois  

http://www.chamois-consulting.com/
http://www.chamois-consulting.com/

