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 2019باألسماء حركة تنقالت الجيش ديسمبر   
 اإلفراج عن الفريق سامي عنان: األسباب والتداعيات  
 تفاصيل ومستندات محاكمة ضباط بالجيش املصري  
 ماذا قال السيسي عن الجيش ومدنية الدولة  
 روسية يف مصر "  29للمرة الثانية.. تحطم مقاتلة "ميغ   
 عسكرة الدولة: الجيش يؤمم الحياة اإلعالمي  
 ظهور طراز جديد من عائلة مدرعات تمساح املصرية  
 تدريبات للبحرية املصرية يف البحر املتوسط  

 فى هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 أواًل: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسكرية
 :2019حركة ديسمبر -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعقيب: 

 المرصد العسكري

أوضاع الجيش   ويحلل يرصد 
وتطورات البنية والتركيب،  

  والتسليح والتدريب،
 والعالقات املدنية العسكرية.

 محمود جمال 

 

وتحليل  الرصد والتوثيق  ات خدم
ومتابعة مراكز البحث   املضمون

   استطالعات الرأيو

 المرصد المصـرى

 المرصد التركي

 المرصد اإليراني

 المرصد الخليجي

 المرصد العبري

 يالمرصد المغارب

 

 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
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 اإلفراج عن الفريق سامي عنان: -2

 :تعقيب

 تفاصيل ومستندات محاكمة ضباط بالجيش املصري:  -3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50886126
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50886126
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50886126
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
https://arabi21.com/story/1232131/عربي21-تنفرد-بتفاصيل-ومستندات-محاكمة-ضباط-بالجيش-ا
https://arabi21.com/story/1232131/عربي21-تنفرد-بتفاصيل-ومستندات-محاكمة-ضباط-بالجيش-ا
https://arabi21.com/story/1232131/عربي21-تنفرد-بتفاصيل-ومستندات-محاكمة-ضباط-بالجيش-ا
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 تعقيب: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الجيش ومدنية الدولة: -4

 " روسية يف مصر: 29للمرة الثانية.. تحطم مقاتلة "ميغ  -5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://eipss-eg.org/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
http://mubasher.aljazeera.net/news/السيسي-الجيش-مسؤول-عن-حماية-مدنية-الدولة-ومنع-سقوطها-فيديو
https://www.elwatannews.com/news/details/4498998
https://www.elwatannews.com/news/details/4498998
https://www.elwatannews.com/news/details/4498998
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2958453/1/المتحدث-العسكري--سقوط-طائرة-تدريب-بسبب-عطل-مفاجئ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2958453/1/المتحدث-العسكري--سقوط-طائرة-تدريب-بسبب-عطل-مفاجئ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2958453/1/المتحدث-العسكري--سقوط-طائرة-تدريب-بسبب-عطل-مفاجئ
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 طائرة مقاتلة روسية تابعة لسالح الجو املصريتحطم 

 ثانيًا: عسكرة الدولة: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/رويترز-تكشف-كيف-سيطرت-المخابرات-على-الإنتاج-التلفزيوني-في-مصر؟
http://mubasher.aljazeera.net/news/رويترز-تكشف-كيف-سيطرت-المخابرات-على-الإنتاج-التلفزيوني-في-مصر؟
http://mubasher.aljazeera.net/news/رويترز-تكشف-كيف-سيطرت-المخابرات-على-الإنتاج-التلفزيوني-في-مصر؟
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 العسكرية:ثالثًا: العالقات الخارجية للمؤسسة 
 مصر وليبيا: -1

 تعقيب: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1233416/في-زيارة-مفاجئة-حفتر-يصل-مصر-للقاء-السيسي
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-قادرون-على-الدفاع-عن-طرابلس/1687110
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-قادرون-على-الدفاع-عن-طرابلس/1687110
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-قادرون-على-الدفاع-عن-طرابلس/1687110
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/12/17/مصر-تقرر-تزويد-حفتر-بدبابات-لاقتحام-طرابلس
http://mubasher.aljazeera.net/news/لمواجهة-مرتزقة-حفتر-ليبيا-تطلب-من-تركيا-رسميا-الحصول-على-دعم-عسكري
https://arabic.rt.com/world/1072594-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/?fbclid=IwAR1WZh7_OfOimY1tUMIA5_24InC0ULfViv7OS2dxsYOOL80R1l7C1YRAGDE
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 حدة: مصر والواليات املت -2

 مصر وجنوب أفريقيا: -3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/صحافة-أجنبية/1526102-ديفينس-ويب--مصر-تعزز-تعاونها-العسكري-مع-جنوب-أفريقيا
https://masralarabia.net/صحافة-أجنبية/1526102-ديفينس-ويب--مصر-تعزز-تعاونها-العسكري-مع-جنوب-أفريقيا
https://masralarabia.net/صحافة-أجنبية/1526102-ديفينس-ويب--مصر-تعزز-تعاونها-العسكري-مع-جنوب-أفريقيا
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 مصر وإسبانيا: -4

 مصر والتشيك: -5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://sdarabia.com/2019/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84/
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 مصر والهند: -6

 مصر والجزائر: -7

 مصر وجيبوتي: -8

 اجتماعات اللجنة املتخصصة للدفاع واألمن والسالمة األفريقية: -9

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17122019&id=893eb2e1-4997-4f6e-a76d-e6f961170433
https://defense-arab.com/vb/threads/139126/
https://defense-arab.com/vb/threads/139126/
https://defense-arab.com/vb/threads/139126/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2969740/1/السيسي-يعزي-الجزائر-في-وفاة-رئيس-أركان-الجيش-الوطني-الشعبي
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1452732
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2964458/1/مصر-تستضيف-إجتماعات-اللجنة-المتخصصة-للدفاع-والأمن-والسلامة-الأفريقية
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 مصر وكينيا: -10

  رابعا: التسليح:
 ظهور طراز جديد من عائلة مدرعات تمساح املصرية: -1

• 

• 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2957093/1/وفد-كلية-الدفاع-الوطني-الكيني-يزور-مطار-القاهرة-الدولي
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2957093/1/وفد-كلية-الدفاع-الوطني-الكيني-يزور-مطار-القاهرة-الدولي
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2957093/1/وفد-كلية-الدفاع-الوطني-الكيني-يزور-مطار-القاهرة-الدولي
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• 

• 

• 

• 

• 

 : Nilesat-301مصر توقع عقد القمر الصناعي -2

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://www.defense-arabic.com/2019/12/19/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84/
https://egy-map.com/news/مصر-توقع-عقد-القمر-الصناعي-Nilesat-301-والذي-سيحقق-التكامل-مع-القمر-TIBA-1
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 خامسًا: التدريبات العسكرية
 تدريبات للبحرية املصرية يف البحر املتوسط: -1

 لقطتان لضابطين من القوات البحرية املصرية أثناء املشاركة يف تدريب بحري":-2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1526262-فيديو--البحرية-المصرية-تطلق-صاروخًا-مضادًا-للسفن-يصل-مداه-لـ130-كيلو
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1526262-فيديو--البحرية-المصرية-تطلق-صاروخًا-مضادًا-للسفن-يصل-مداه-لـ130-كيلو
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1526262-فيديو--البحرية-المصرية-تطلق-صاروخًا-مضادًا-للسفن-يصل-مداه-لـ130-كيلو
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 سادسًا: محاكم عسكرية:

 سابعًا: القرارات العسكرية:

 ثامنًا: اللقاءات والزيارات
 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2965806/1/السيسي-يلتقي-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربي-بشرم-الشيخ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2966542/1/رئيس-الرقابة-الإدارية-يلتقي-مدير-مكتب-الأمم-المتحدة-لمكافحة-الجريمة
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2967098/1/الفريق-محمد-فريد-يترأس-الاجتماع-الـ15-لرؤساء-الأركان-وقادة-أجهزة-الأمن-الأفارقة
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2967532/1/وزراء-الدفاع-الأفارقة-يجتمعون-في-العاصمة-الإدارية-برئاسة-الفريق-أول-محمد-زكي
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1527863-بالصور--تفاصيل-اجتماع-السيسي-بقيادات-الحكومة-ورئيسي-المخابرات-والرقابة-الإدارية
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1527863-بالصور--تفاصيل-اجتماع-السيسي-بقيادات-الحكومة-ورئيسي-المخابرات-والرقابة-الإدارية
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1527863-بالصور--تفاصيل-اجتماع-السيسي-بقيادات-الحكومة-ورئيسي-المخابرات-والرقابة-الإدارية
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1525740-بلاغ-للنائب-العام-بسبب-شائعة-وفاة-المشير-طنطاوي
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1525740-بلاغ-للنائب-العام-بسبب-شائعة-وفاة-المشير-طنطاوي
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1525740-بلاغ-للنائب-العام-بسبب-شائعة-وفاة-المشير-طنطاوي
http://gate.ahram.org.eg/News/2340289.aspx
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 تاسعًا: البيانات والتصريحات
 

 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2019/12/29/وزير-الدفاع-يتفقد-الكلية-الحربية-ويلتقى-الطلبة-المستجدين-وأسرهم/4565458
http://gate.ahram.org.eg/News/2339365.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/4/1682278/-فرص-واعدة-المتحدث-العسكري-ينشر-فيلم-ا-تسجيليا-عن-التنمية-في-دمياط
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/4/1682278/-فرص-واعدة-المتحدث-العسكري-ينشر-فيلم-ا-تسجيليا-عن-التنمية-في-دمياط
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/4/1682278/-فرص-واعدة-المتحدث-العسكري-ينشر-فيلم-ا-تسجيليا-عن-التنمية-في-دمياط
https://www.elwatannews.com/news/details/4491939?t=push
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/25/1694840/المتحدث-العسكري-ينشر-فيلما-تسجيليا-بعنوان-خطوة-على-الطريق-#Details-RelatedArticle
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/25/1694840/المتحدث-العسكري-ينشر-فيلما-تسجيليا-بعنوان-خطوة-على-الطريق-#Details-RelatedArticle
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/25/1694840/المتحدث-العسكري-ينشر-فيلما-تسجيليا-بعنوان-خطوة-على-الطريق-#Details-RelatedArticle
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30122019&id=c81247d8-1a6e-4143-b376-cb22052a6421
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39085
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 عاشرًا: الفاعليات العسكرية 

 

 

 

4. 

(1).  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2956930/1/رئيس--العربية-للتصنيع---زيارة-السيسي-حافز-كبير-لتطوير-منتجاتنا
https://masralarabia.net/اخبار-مصر/1526308-حكاية--مبادرة-إسكات-البنادق-أمل-أفريقيا-لإنهاء-الحروب
https://www.youm7.com/story/2019/12/17/الرئيس-السيسى-أنا-مسالم-جدا-ولكن-عندما-يفرض-عليا-القتال/4550124
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2956699/1/المنطقة-الشمالية-العسكرية-تنظم-حفل-زفاف-جماعي-لـ-50-شاب-وفتاة-من-الأكثر-احتياجا
http://gate.ahram.org.eg/News/2339259.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/12/29/1696557/القوات-المسلحة-تنظم-مؤتمر-الإدمان-الأول-للطب-النفسي-وعلاج-الإدمان
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2971960/1/خبير-عالمي-فى-علاج-العمود-الفقري-بدون-جراحة%C2%A0بمستشفى-المعادى-العسكري
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