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Това вече 5-о издание на Bahrain 
International Airshow се проведе от 14 
до 18 ноември 2018 г. в авиобаза „Сак-
хир“. За първи път авиошоуто се състоя 
прeз ноември, а не както досега през 
януари, за да се избегне съвпадането 
по време с други изложения в региона. 
То явно е правилно, тъй като участни-
ците са със 70% повече, а изложената 
авиационна техника също отбелязва 
най-голям ръст досега.

На 14 ноември 2018 г. авиошоуто 
бе открито от Негово Величество крал 
Хамад бин Иса ал Халифа, което под-
чертава значимостта на събитието за 
Бахрейн.

За всe по-голямата популярност на 
изложението говори голямото присъст-
вие от страна на САЩ както на статич-
ната експозиция, така и при демонстра-
циите в полет. Най-интересната част 
бе прелитането над изложението на 
изтребител F-35B (stealth) от авиацион-
ната ескадрила VMFA-211, базирана на 
кораба USS Essex (LHD-2). VMFA-211 
действа от USS Essex едва от септем-
ври 2018 г., като въздушен удар е из-
вършен за първи път от F-35B на 27-и 
същия месец. Сред другите участници 
от САЩ са AV-8B Harrier (ескадрила 
VMA-223), MV-22B Osprey (VMM-166), F-
15E Strike Eagle (от авиобаза Mountain 
Home) и MH-53E (HM-15). Коментирай-
ки сътрудничеството със съюзниците, 
командващият на кралските ВВС на 
Бахрейн, генерал-майор Хамад бин Аб-
дула Ал Халифа, заявява: „Ние трябва 
да изградим колективна ПВО над полу-
острова, интегрираща всички страни“. 

„Ясно е, че всички ВВС и ВМС (в ре-
гиона) трябва да работят заедно, като 
най-добрият подход е да се действа 
като многофункционални сили“, добавя 
генерал-лейтенант Джоузеф Гостела, 
командващ ВВС на Централното ко-
мандване на САЩ.  

През цялото време на авиошоуто 
демонстрациите в полет бяха открива-
ни от кралските ВВС на Бахрейн с пре-
литане на три F-16C и три F-5E, кои-
то действат от авиобаза „Шейх Иса“. 
За съжаление, това бе единственото 
участие на бахрейнските ВВС в демон-
стративните полети. И това не е повод 
за гордост, тъй като те имат модерен и 
разнообразен авиационен парк.

Статичната експозиция на ВВС на 
Бахрейн обхваща многообразна ави-
ационна техника – от старата до най-
новата. Изтребителното авиокрило от 
авиобаза „Шейх Иса“ показа F-16 и F-5, 
а тренировъчното авиокрило -  Hawk 
Mk.129. В момента ВВС на страната 
имат на въоръжение от 2000 г. 23 изтре-
бителя F-16, а от 2021 г. ще стартира 
доставката на 16 самолета от най-но-
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вата модификация F-16V Block 70 (14 
едноместни и два двуместни). Новите 
изтребители изцяло ще заменят оста-
релите вече F-5, които са доставени в 
средата на 80-те години и оттогава се 
експлоатират от 6-а тактическа изтре-
бителна авиационна ескадрила.

Вертолетното авиокрило показа два 
AH-1F от 9-а ескадрила, дислоцирана 
в авиобаза „Рифа“. Всички намиращи 
се на въоръжение вертолети AH-1F в 
Бахрейн ще бъдат модернизирани от 
турската компания Turkish Aerospace 
Industries (TAI). Програмата за модер-
низация включва „стъклена кабина“ 
(същата, която ТAI разработи за T-129). 
Първият модернизиран AH-1F вече е 
доставен на бахрейнските ВВС, а оста-
налите ще се модернизират в Бахрейн. 
По време на авиошоуто бе съобщено, 
че страната е сключила договор на 
стойност 921 млн. US$ за закупуване 
на 12 вертолета AH-1Z Viper. Хеликоп-
терите ще бъдат доставени в периода от 
края на 2022 до началото на 2023 г.

На авиошоуто бяха показани също 
девет UH-60M на бахрейнските ВВС, 
Bell 412EP, Bo105 и единственият в 
експлоатация  BAe146. Звезда в ста-
тичната експозиция на авиационна 
техника на Бахрейн бе военнотранс-
портният C-130J. Самолетът с борден  
№ 702 (предишна регистрация ZH886 
от Royal Air Force) е първият от два-
та, които са ремонтирани от  Marshall 
Aerospace (в Кембридж), и доставката 
бе извършена в първия ден от авиошо-
уто. Това е и първият в света C-130J, 
който преминава в експлоатация от 
ВВС на една страна в друга.

В демонстрациите в полет участва-
ха множество самолети и вертолети и 
на гостите на шоуто. От тях най-впе-
чатляващи бяха наскоро придобитите 
Су-30СМ на руската демонстрацион-
на група за висш пилотаж „Русские 
витязи“, както и изтребителите F-16 и 
Mirage 2000 от ВВС на ОАЕ. За първи 
път в авиошоуто участва и италианска-
та демонстративна група за висш пи-
лотаж Frecce Tricolori, която лети със 
самолети  MB339.

От търговска гледна точка нямаше 
много дебюти. Забелязваше се отсъст-
вието на обявения за участие в програ-
мата вертолет AH-1Z, който бе предста-
вен само с макет.

Независимо от всичко авиационно-
то изложение Bahrain International Air 
Show показа нарастващия си потен-
циал в региона.

Следващото издание на BIAS ще се 
състои от 19 до 21 ноември 2020 година.
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