
تدريب النخبة

شافهاوزن، 15 أكتوبر 2020 – تعتبر مدرسة سالح مقاتالت البحرية (TOPGUN) التي تقوم فيها البحرية األمريكية على تدريب أفضل الطيارين 
البحريين، قصة نجاح أمريكية كالسيكية. منذ أن تأسست عام 1969، قامت بتدريب أفضل الطيارين البحريين في أمريكا على أن يصبحوا طيارين أفضل، 

وقبل كل شيء، مدربين رائعين.

تفاعال منها مع أدائهم خالل حرب فيتنام، قررت قيادة البحرية األمريكية 
تطوير عقيدة تكتيكية جديدة للقتال الجوي. تم إنشاء مدرسة سالح مقاتالت 
البحرية  الجوية  بالمحطة   1969 مارس   3 في   (TOPGUN) البحرية 
السابقة ميرامار في سان دييغو، كاليفورنيا. كل شهرين، تم تدريب أربعة 
القتال  تكتيكات  على  هناك  فانتوم   F-4 المقاتلة  على  العاملين  من   أطقم 
لنقل  وحداتهم  إلى  يعودون  التدريبية،  الدورة  من  االنتهاء  وبعد  جو-جو. 
خبراتهم العلمية إلى اآلخرين. وقد ثبت أن هذا المفهوم مفيد للغاية، لدرجة 
برنامج  دمج  تم   ،1996 عام  في  هذا.  يومنا  حتى  سارًيا  ال يزال  أنه 
 (NSAWC) الجوية  والحرب  البحرية  الضربات  مركز  في   TOPGUN
إلى  اسمه الحًقا  تغير  والذي  نيفادا،  بوالية  البحرية  الجوية  فالون  بمحطة 

.(NAWDC) مركز تطوير القتال في مجال الطيران البحري

في الوقت الحالي، يقوم برنامج TOPGUN بتنظيم حوالي ثالثة إلى أربعة 
الدورة  تصميم  تم  السنة.  في  أسبوًعا  عشر  اثني  مدتها  دراسية  فصول 
لتدريب الطيارين ذوي الخبرة وطواقم الطيران. وهي تشمل جميع جوانب 
الجوي  القتال  على  التدريب  ويعد  المقاتلة.  الطائرات  وتقنيات  تكتيكات 
 TOPGUN القتال المباشر(، حيث يوضع المتدربون في مواجهة مدربي(
الطيران  إتقان مهارات  االقتصار على  بداًل من  أساسًيا.  المهرة، عنصًرا 
لألفراد، يكمن تركيز الدورة في تعليم كل متدرب كيف يصبح مدرًبا أفضل. 

ورغم اقتصار برنامج TOPGUN على تدريب عدد قليل من األشخاص 
المختارين، فإن معرفتهم وخبراتهم ستتدفق إلى جميع المقاتلين التكتيكيين 

واألطقم الجوية داخل سالح البحرية ومشاة البحرية األمريكية.

منذ تأسس برنامج TOPGUN عام 1969، تخرج أكثر من ألف مشارك 
بنجاح من البرنامج. وهم جزء من دائرة حصرية ويمكن القول بأنهم من بين 
أفضل الطيارين المقاتلين في العالم. يعتبر برنامج TOPGUN بالنسبة لهم 
أكثر من مجرد تدريب عسكري، كما أنه تدريب يمكنهم االستفادة منه في 
حياتهم اليومية. إن السعي لتحقيق التميز وتقبل الفشل والتعلم منه ليست سوى 

بعض الدروس التي يستفيدها الخريجون عند مغادرتهم لصحراء نيفادا. 
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التنزيالت

يمكن الحصول على صور مجموعة TOPGUN من الموقع 
 press.iwc.com

لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين 
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في 
شافهاوزن. كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة 
الجيب  أفضل ساعات  السويسرية لصنع  الساعات  في صناعة  والحرفية 
في عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد 
للساعات  المركزي  اإلنتاج  أيضاً  أنشأ  بل  فحسب،  سي  دبليو  أي  لدار 

الميكانيكية في سويسرا.

على مدار 150 عاًما من تاريخها، قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر آي دبليو سي رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، وهي 
الساعات المصنوعة من  التقنية لعلب  التصميم فائق  متخصصة حالًيا في 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتنيوم®.  التيتانيوم  ألومينيدات  مثل  متطورة،  مواد 
»الشكل يتبع الوظيفة« أكثر من الزخرفة، تجسد إبداعات الدار السويسرية 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

تنتقي دار أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على 
التي صممت لتستمر لألجيال.  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل، باإلضافة إلى توفير 
بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك أي دبليو سي أيًضا مع المنظمات 

التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.
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