
وكان الهدف من ذلك الو�صول اإىل تفوق جوي بقدرات 
متقدمة للتناف�س مع  F ،14-F-16 و F / اأ. 18 من 
و�صو -  الأمريكية، فكال  ميغ - 29  املتحدة  الوليات 
ولكن  ما،  حد  اإىل  الأ�صا�صي  الت�صميم  نف�س  لهما   27
هناك فرق كبري ومذهل بني هذه الطائرات الرو�صية، قد 
الأ�صخا�س ملاذا  العديد من  تعرفه لأول مرة. ويت�صاءل 
اختارت م�رص مقاتالت "ميغ"، حيث اأعلنت رو�صيا عن 
توريدها 50 مقاتلة من طراز "ميغ – 29" مل�رص، بينما 
يرى بع�س الأ�صخا�س اأن "�صوخوي" اأف�صل من "ميغ"، 
قبيل  من  ي��اأت  مل  ميغ  ملقاتالت  م�رص  اختيار  ولكن 
الت�صابه والختالف بني  ال�صدفة، هيا بنا نتعرف على 

املقاتالت الرو�صية �صوءا كانت "ميغ" اأو "�صوخوي".
 الفرق بني مقاتالت "ميغ" و"�صوخوي":

الرابع  اجليل  مقاتالت  من  مقاتلة  طائرة   :29  – ميغ 
باعرتا�س  تقوم  اأنها  اأي  اجل��وي��ة،  لل�صيطرة  �صممت 
وقامت  �صوخوي،  طائرات  عك�س  اجل��و،  يف  املقاتالت 
اأكتوبر �صنة  باأول طريان جتريبي لها يوم ال�صاد�س من 
من  جو-جو  �صواريخ  �صتة  حمل  وت�صتطيع   ،1976
 30 ومدفعا  اأر-60  �صواريخ  اإىل  اإ�صافة  اأر-73  طراز 
مم وقد �صممت للقيام مبهمات التفوق اجلوي والدفاع 
الفرق   :34 – �صوخوي  الأر�صي.  الهجوم  اجلوي وحتى 
اأنها مقاتلة -  "ميغ" هي  بني هذه املقاتلة ومقاتالت 
املقاتالت  ا�صقاط  ت�صتطيع  ل  اأنها  )اأى  حديثة  قاذفة 
الأخرى(، وتعنى اأنها ل ت�صتطيع ال�صيطرة اجلوية عك�س 
مقاتلة "ميغ – 29". و"�صو-34" حتمل داخلها قنابل 
�صميت  لذلك  العدو،  راأ�س  ت�صقطها على  الإنفجار  �صديدة 

الطائرات.  اإ�صقاط  ت�صتطيع  ل  فهي  القاذفة،  باملقاتلة 
وهي  املهام  متعددة  الطائرة  ه��ذه  تعد   :35  – ميغ 
وت�صنيع  ت�صميم  مت  وقد  ميغ-29،  من  مطورة  ن�صخة 
اجليل  من  وهي  اأي�صا،  ميكويان  مكتب  يف  امليغ-35 
مقاتلة  اأنها  على  ت�صنف  حيث  املقاتالت،  من   4.5
الإقالع  عند  الأق�صى  الوزن  لأن  وذلك  الوزن  متو�صطة 
اخلا�س بها قد زاد بن�صبة 30% عن وزنها ال�صابق مما 

اأخرجها من ت�صنيف الطائرة اخلفيفة، وهي تعمل على 
عندما  "�صوخوي"  طراز  من  القاذفة  املقاتالت  تاأمني 

تقوم بعمليات جوية.
لالأهداف  خم�ص�صة  هجوم  طائرة   :24  – �صوخوي   
الأر�صية، اأي اأنها تقوم بنف�س مهام طائرات "�صو-34" 
مبهام  والقيام  الأخرى  املقاتالت  اإ�صقاط  ت�صتطيع  ول 
قبل  من  اإن�صاوؤها  مت  حيث  الرو�صية،  "ميغ"  مقاتالت 

 1974 عام  اخلدمة  ودخلت  ال�صوفيتي،  الحتاد  قوات 
وما زالت حتى الآن موجودة، لذلك ف�صلت هذه الطائرات 
فى مواجهة مقاتالت "اإف – 16" الرتكية لأنها لي�صت 

اعرتا�صية ول ت�صتطيع اإ�صقاط الطائرات.
الت�صابه بني مقاتالت "ميغ" و"�صوخوي":

ميغ – 25: هي طائرة اعرتا�صية فائقة ال�رصعة اأي اأنها 
اأي�صا يف  اإ�صقاط الطائرات الأخرى، ا�صتخدمت  ت�صتطيع 
مكتب  يف  الطائرة  �صممت  والق�صف.  التج�ص�س  مهام 
من  التجريبية  الن�صخة  حلقت  ال�صوفييتي،  ميكويان 
عام  اخلدمة  ودخلت   ،1964 عام  مرة  لأول  الطائرة 
ورادارها  ماخ   3.2 البالغة  الق�صوى  ب�رصعتها   .1970
امليغ-25  �صكلت  جو-جو،  �صواريخ  واأربعة  القوي 
القوات اجلوية الأمريكية  تهديدا كبريا للغرب، مما دفع 
تختلف   :30  – �صوخوي   .15  - اإف  بالطائرة  بالرد 
"�صوخوى"،  طراز  من  العائلة  باقي  عن  املقاتلة  هذه 
لأنها طائرة مقاتلة ثنائية املحرك، قادرة على حتقيق 
ال�صيطرة يف اجلو )اأي انها ت�صتطيع اإ�صقاط الطائرات مثل 
الأهداف  جميع  اإىل  ال�رصبات  وتوجيه  ميغ(،  مقاتالت 
املعادية يف �صتى الظروف اجلوية با�صتخدام ال�صواريخ 
هذه  تت�صابه   :27 – �صوخوي  املوجهة   وغري  املوجهة 
مقاتلة  طائرة  فهى   ، ميغ  مقاتالت  من  اأي�صا  الطائرة 
�صنعها  الأخ��رى(،  الطائرات  اإ�صقاط  ت�صتطيع  اأنها  )اأي 
ت�صميم  ومت  حاليًا،  ورو�صيا  �صابقًا،  ال�صوفيتي  الحتاد 
الطائرات  �صو-27 كمقاتلة تفوق جوى وذلك ملواجهة 
اإف-14  مثل  ال�صبعينيات،  يف  ظهرت  التي  الأمريكية 
واأف\ فالكون  واإف-16  اإيجل،  واإف-15  كات،  توم 
يف  كان  ال�صوفيتى  الحت��اد  اأن  حيث  هورنت  اأي-18 

و�صع غري مت�صاو من حيث القوة اجلوية مع اأمريكا.

لماذا اختارت مصر مقاتالت "ميغ" ولم تختر "سوخوي"؟
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الفروف: واشنطن لن تقصف كوريا الشمالية 
ألنها متأكدة من امتالكها قنبلة نووية

 

 

الدفاع الروسية تنشر أدلة على تواطؤ القوات األميركية 
مع "داعش" في دير الزور

عمان تطرد داعية هنديًا بسبب السعودية وقطر!

وكالت � متابع��ة: ن���رصت وزارة الدف��اع الرو�صية �صورا تدل عل��ى تواجد اآليات تابعة 
للقوات الأمريكية اخلا�صة يف املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة تنظيم "داع�س" يف ريف دير 
ال��زور ال�صم��ايل. واأعلنت الوزارة يف بيان ن�رصته اليوم الأحد على ح�صابها الر�صمي يف 
"في�صب��وك" اأن الق��وات الأمريكية ت�صمن لعنا�رص "قوات �صوريا الدميقراطية" املرور 
دون اأي عوائق عرب مواقع ل�"داع�س" على طول ال�صفة الي�رصى لنهر الفرات واأو�صحت 
ال��وزارة اأن ال�ص��ور الت��ي مت ن�رصه��ا التقط��ت من اجل��و يف مناط��ق انت�ص��ار "داع�س" 
خ��الل فرتة ما ب��ني 8 و12 �صبتمرب/اأيلول اجلاري، وتظه��ر العديد من عربات "همر" 
الأمريكي��ة عند النق��اط املح�صنة التي اأقامها التنظيم. واأ�ص��ارت الوزارة اإىل غياب اأي 
اآث��ار لقتح��ام الق��وات الأمريكية هذه املواق��ع اأو ق�صف طريان التحال��ف الدويل لها، 
وحت��ى اتخاذ عنا�رص اجلي�س الأمريكي اأي اإجراءات وقائية حلماية مواقعهم، م�صيفة 
اأن��ه "ل ميك��ن لذلك اأن ي��دل اإل على اأن الع�صكري��ني الأمريكيني ي�صع��رون بالأمان يف 
املناط��ق اخلا�صع��ة لالإرهابي��ني"، ح�ص��ب البيان. جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن ه��ذه لي�صت 
التهام��ات الأوىل الت��ي توجهه��ا وزارة الدف��اع الرو�صية اإىل الع�صكري��ني الأمريكيني 
بالتواط��وؤ م��ع منظمات اإرهابي��ة يف �صوريا، حي��ث كانت مو�صكو ق��د حملت الوليات 
املتح��دة، قب��ل اأي��ام، امل�صوؤولية ع��ن الوقوف وراء هج��وم �صنه م�صلح��و "هيئة حترير 
ال�صام" )"جبهة الن�رصة"( على مواقع للجي�س ال�صوري يف ريف حماة ال�صمايل ال�رصقي 

قرب احلدود الإدارية مع حمافظة اإدلب.

وكالت � متابع��ة: ط��ردت ُعمان الداعية الهندي، �صليمان ب��ن طاهر احل�صيني الندوي، 
بع��د حما���رصة األقاها يف كلية العل��وم ال�رصعية الثالث��اء 19 �صبتمرب/اأيلول اجلاري. 
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان، اأم�س، اإن الداعية خرج عن ن�س املحا�رصة باأ�صلوب 
ل يتف��ق مع مب��ادئ ال�صلطنة ونهجه��ا و�صيا�صتها. وهاجم الداعي��ة ال�صعودية وبع�س 
الدول الإ�صالمية، مت�صائال كيف ميكن اأن تتحالف مع اأمريكا والرئي�س ترامب، م�صككا 
يف الوق��ت ذات��ه باأحقي��ة دول املقاطع��ة يف قرارها �صد قطر، مدعي��ا اأنه متت معاداة 
الدوح��ة فق��ط لأنها "ت��اأوي حما���س والقر�ص��اوي والإخ��وان". ون�رصت كلي��ة العلوم 
ال�رصعي��ة تغريدة ع��رب ح�صابها على "تويرت" قال��ت فيها اإنها اعت��ادت ا�صتقبال دعاة 
وعلم��اء ومفكري��ن وباحثني من خمتل��ف الجتاهات، موؤكدة اأن ه��وؤلء ال�صيوف اإمنا 

يعربون عن اآرائهم ووجهات نظرهم، وهم ل يعربون بال�رصورة عن راأي الكلية.

وكالت � متابع��ة: قال وزير اخلارجي��ة الرو�صي �صريغي لفروف، اإن الوليات 
املتح��دة ل��ن تق�ص��ف كوريا ال�صمالي��ة لأنها متاأك��دة من امت��الك بيونغ يانغ 

اأ�صلحة نووية.
و���رصح لف��روف يف ب��ث برنامج "ح�ص��اد الأ�صب��وع" يف قن��اة "ان تي يف" 
التلفزيوني��ة الرو�صي��ة، الي��وم الأح��د، اأن الولي��ات املتحدة كانت ق��د ق�صفت 
الع��راق لأن��ه كانت تتوف��ر لديها املعلوم��ات الدقيق��ة اأنه ل توجد اأي��ة اأ�صلحة 

للدمار ال�صامل يف هذا البلد".
وي��رى الوزي��ر اأن الأمريكيني لن يق�صفوا كوريا ال�صمالي��ة لأنهم يعرفون بدقة 
اأن��ه توج��د لديها قناب��ل نووية، موؤك��دا اأن جميع بلدان الع��امل توافق على هذا 

التحليل.

اأ�ص��در اجلي���س الأمريك��ي كتابا درا�صي��ا حول التكتي��ك الرو�صي 
لإجراء احلرب الهجينة وكذلك اأ�صاليب ردعه.

وتن��اول الكت��اب الدرا�ص��ي ب�ص��كل خا���س العملي��ات الع�صكري��ة 
الرو�صي��ة يف اأوكراني��ا و�صبه جزيرة الق��رم، بالإ�صافة اإىل تقدمي 
املعلومات حول املعدات الع�صكرية الرو�صية واملجالت ال�صعيفة 

للقوات الرو�صية التي ميكن اأن ي�صتخدمها اجلي�س الأمريكي.
وكتبت �صحيفة "ذي ناي�صنل انرت�صت" اأن الكتاب بعنوان "احلرب 
الرو�صية للجيل اجلديد" من 68 �صحفة، مت اإ�صداره يف دي�صمرب/

كانون الأول 2016، ون�رص موؤخرا على �صبكة الإنرتنت.
واعتم��ادا عل��ى نتائ��ج حتلي��ل العملي��ات الرو�صي��ة يف اأوكرانيا 
والقرم، تو�صل موؤلفو الكتاب اإىل ا�صتنتاج مفاده اأن ال�صرتاتيجية 
الرو�صية تعتمد على حتقيق تغيري ال�صلطة يف منطقة ما عن طريق 
التوح��د م��ع "القوى الدمي��ة" املحلي��ة ولي�س ع��ن طريق حتقيق 
النت�ص��ار الع�صك��ري الع��ادي. وم��ن املمك��ن اأن يعتم��د املوقف 
الرو�ص��ي على ا�صتخ��دام كل الأ�صاليب والنف��وذ املتوفرة لتحقيق 

تغيري نظام احلكم.
واأ�ص��ار الكت��اب اأي�ص��ا اإىل اأن رو�صي��ا ب��داأت ا�صتخ��دام الأ�صل��وب 
الأمريك��ي لتغطية �صاح��ة املعركة مب�صاعدة الطائ��رات املاأهولة 

واأنظمة بدون طيار للك�صف عن قوات العدو التي من املمكن فيما 
بعد اإزالتها بالطريان واملدفعية.

وم��ن بني الأ�صي��اء ال�صعيف��ة لدى اجلي���س الرو�صي، ذك��ر موؤلفو 
الكتاب عدم وجود حافز بني املجندين الرو�س، و�صعف اخلدمات 
اللوج�صتية، بالإ�صافة اإىل دعم قوي ولكن غري دقيق من الطريان 

واملدفعية.
وحذر الكت��اب اجلي�س الأمريكي من ق��درة و�صائل الدفاع اجلوي 
واملع��دات الع�صكرية الإلكرتوني��ة الرو�صية، م�صريا يف الوقت ذاته 
اإىل اأن ع��دد ه��ذه املعدات قليل��ة للغاية وهي تتمرك��ز يف مدينة 

كالينينغراد الرو�صية ويف اأوكرانيا و�صوريا.

تنظر حكومة اليابان يف اإمكانية ن�رص منظومات 
دف��اع �صاروخ��ي اأمريكي��ة م��ن ط��راز "اأيجي���س 
اآ�صور" على ال�صاحل الغربي للبالد، حلماية نف�صها 
م��ن �صواري��خ كوري��ا ال�صمالي��ة، ح�صبم��ا ذكرت 

�صحيفة "اأ�صاهي"، الأحد.
وقال��ت ال�صحيفة اإنه ميكن النتهاء من ن�رص هذه 
املنظومات عل��ى ال�صاحل الغرب��ي لبحر اليابان، 

بحل��ول عام 2023. واأ�صارت اإىل اأنه ميكن ن�صب 
ه��ذه ال��درع ال�صاروخي��ة يف اثنتني م��ن القواعد 
الع�صكري��ة العديدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية 

على ال�صاحل الغربي للبالد.
وتدر���س حكومة الياب��ان حاليا ���رصاء جممعات 
الدف��اع ال�صاروخي التابع��ة ل� "اآيجي���س اآ�صور". 
وقد طلبت وزارة الدفاع اليابانية بالفعل ميزانية 
قيا�صي��ة لل�صن��ة املالي��ة القادم��ة )ابت��داء م��ن 1 
اإبريل/ني�ص��ان 2018( ب�صب��ب تدهور الو�صع يف 

�صبه اجلزيرة الكورية.
وم��ن املفرت���س اأن تخ�ص���س ج��زءا م��ن اأم��وال 
ه��ذه امليزاني��ة القيا�صية ل�رصاء ه��ذه املنظومات 

ال�صاروخية امل�صادة لل�صواريخ.
وذكر اخلرباء اأن اثنتني من هذه املنظومات التي 
تق��در قيم��ة الواح��دة منها بنح��و 80 ملي��ار ين 
)حواىل 728 مليون دولر اأمريكي( تكفى حلماية 
كام��ل اأرا�ص��ي الياب��ان م��ن هج��وم �صاروخ��ي 

حمتمل اأو من �صقوط �صاروخ بالي�صتي عليها.

اإىل مكات��ب الإق��رتاع  الي��وم الح��د،  توج��ه الأمل��ان، 
للم�صارك��ة يف النتخاب��ات الربملاني��ة الت��ي �صيخت��ار 
خالله��ا الناخب��ون برملان بالده��م اجلدي��د، و�صتحدد 

نتائج تلك النتخابات ا�صم م�صت�صار البالد اجلديد.
ال�صرتاك��ي  احل��زب  مر�ص��ح  �صولت��ز  مارت��ن  ويعت��رب 
مناف���س  اأق��وى  امل�صت�ص��ار،  ملن�ص��ب  الدميوقراط��ي 
للم�صت�ص��ارة احلالي��ة اأنغي��ال مريكل، الت��ي تقود جمددا 
التحال��ف النتخاب��ي للح��زب امل�صيح��ي الدميقراط��ي 

واحلزب امل�صيحي الجتماعي البافاري.
ويبل��غ ع��دد اأ�صح��اب احل��ق بالت�صوي��ت يف ه��ذا البلد 
الأوروب��ي 61.5 مليونا من اأ�ص��ل 82.6 مليون ن�صمة، 

ميثل امل�صلمون بينهم نحو 5 ماليني.
ويت��م اختيار النواب وفق نظ��ام انتخابي ميزج ما بني 
الغالبي��ة والن�صبية، عل��ى اأن تعطي ا�صتطالع��ات الراأي 
ف��ور اإغ��الق مراك��ز الت�صوي��ت موؤ���رصات وا�صح��ة اإىل 
ت�صكيلة املجل�س املقبل، قب��ل بدء �صدور النتائج تباعا 

خالل الليل.
وم��ن املق��رر اأن يجتمع الربملان اجلدي��د بعد 30 يوما 
على انتخابه، اأما قرار ت�صكيل احلكومة اجلديدة في�صدر 
بعد ع��دة اأ�صابيع ورمبا عدة اأ�صه��ر. ومن بني التكهنات 
تكوي��ن ائت��الف كب��ري يف اأملاني��ا يف الف��رتة املقبل��ة، 
يجم��ع ب��ني احلزب��ني الكبريي��ن وهم��ا ح��زب الحتاد 
امل�صيح��ي الدميقراطي واحل��زب ال�صرتاكي الدميقراطي 

كما هو احلال الآن.

قال وزير اخلارجية ال�صعودي عادل اجلبري، اإن 
زيارة العاهل ال�صع��ودي امللك �صلمان بن عبد 

العزيز اإىل رو�صيا �صتكون زيارة تاريخية.
و���رصح اجلب��ري لوكالة "نوفو�صت��ي" الرو�صية 
لالأنب��اء اأن مو�صك��و والريا�س تعم��الن ب�صكل 
وثي��ق يف جم��ال مكافح��ة الإره��اب ولديهما 
الإقليمي��ة  امل�ص��اكل  م��ن  مت�صاب��ه  موق��ف 
والدولي��ة. وتاب��ع: "نعمل ب�صكل وثي��ق للغاية 
يف جمال الأم��ن ملكافحة التطرف والإرهاب، 
ولدين��ا روؤي��ة مت�صابهة للم�ص��اكل والتحديات 
املوج��ودة يف املنطق��ة والع��امل. وي�صع��ى كال 
البلدي��ن للت�صوي��ة ال�صلمي��ة للن��زاع يف �صوريا 
عل��ى اأ�صا�س بيان جنيف وق��رار 2254 لالأمم 

املتحدة".  
واأ�ص��ار الوزي��ر اإىل اأن البلدي��ن ياأم��الن اأي�صا 
بت�صوي��ة الق�صي��ة اليمني��ة عل��ى اأ�صا���س قرار 
2216، كم��ا يوؤي��دان اإن�صاء دول��ة فل�صطينية 
يف ح��دود ع��ام 1967 وعا�صمته��ا القد���س 

ال�رصقية.
ويف املج��ال القت�صادي اأكد اجلبري اأن رو�صيا 
وال�صعودي��ة تهتم��ان ب�ص��وق النف��ط امل�صتق��ر، 
وتتم�ص��كان بتعزيز وتعمي��ق العالقات يف كل 

املجالت.

الجيش األميركي يصدر كتابًا حول الحرب مع روسيا

اليابان تدرس نشر نظام دفاع صاروخي أميركي للحماية
من كوريا الشمالية

انطالق االنتخابات 
البرلمانية األلمانية

الجبير: زيارة العاهل 
السعودي إلى روسيا 

ستكون تأريخية

وكاالت ـ متابعة
المانيا ـ وكاالت

وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

ترامب يهدد بإزالة كوريا الشمالية من الوجود
وّج��ه رئي���س اأم��ريكا، دونال��د ترام��ب، تهدي��دا 
وجوديا لكوريا ال�صمالي��ة، وهدد باأنها لن تكون 
قادرة عل��ى البقاء، اإذا ما نف��ّذت التهديدات التي 
اأطلقه��ا وزي��ر خارجيته��ا يف اجلمعي��ة العام��ة 

م�صاء ال�صبت.
وق��ال ترامب يف موقعه على تويرت "لقد ا�صتمعت 
للت��و خلط��اب وزي��ر خارجي��ة كوري��ا ال�صمالي��ة 
ل��دى الأمم املتح��دة: اإذا كان ي�ص��ور اأفكار رجل 
�صواريخ �صغ��ري )زعيم كوري��ا الدميقراطية كيم 

جونغ - اونا( فاإنها لن ت�صتمر طويال".
وق��ال الوزي��ر الك��وري ال�صم��ايل، ري يون��غ هو، 
اإن كوري��ا الدميقراطي��ة ت�صع��ى جاه��دة لتحقيق 
التكاف��وؤ الع�صك��ري م��ع الوليات املتح��دة، واإن 
الق��وات النووي��ة يف بيون��غ يان��غ ت�ص��كل عامال 
رادع��ا ح���رصا. وف��ى الوق��ت نف�ص��ه ح��ث الوزير 
"التفك��ري  عل��ى  املتح��دة وحلفاءه��ا  الولي��ات 
مرت��ني" قب��ل القي��ام با�صتف��زازات ع�صكرية �صد 

بالده.
وق��ال الوزي��ر اإن ترام��ب "�صخ���س خمت��ل عقليا 
م�ص��اب بجن��ون العظمة وملك الك��ذب" واأ�صاف 
اإن��ه "رجل ع�صاب��ات اأطلق جملة كلم��ات عنيفة 
ومته��ورة" �ص��د كوري��ا ال�صمالي��ة.  واعت��رب اأن 
ترامب ي�صكل اليوم "اأك��رب تهديد لل�صالم"، قائال: 
"اإذا ما هاجمن��ا الوليات املتحدة ف�صيكون هو 

امل�صوؤول عن ذلك".
وبنف���س الطريقة والأ�صل��وب رّد ترامب على وزير 
خارجي��ة بيونغ يانغ، قائ��ال اإن كوريا ال�صمالية 
لن تكون قادرة على البقاء على قيد احلياة لفرتة 
طويلة، اذا كان وزير خارجية هذه اجلمهورية قد 
ع��رّب يوم ال�صبت يف كلمته اأم��ام العامة للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة عن موقف قيادة البالد.

أميركا ـ وكاالت 

ت�سنع رو�سيا العديد 
من املقاتالت الرائعة 

والقوية، حيث ي�ستهر 
الدب الرو�سي ب�سناعة 

مقاتالت "ميغ" و 
مت  "�سوخوي" اللتني 
اإعدادهما عام 1970 
يف �سركتي ميكويان 

)ميغ( و�سوخوى 
)�سو( .

وكاالت ـ متابعة
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