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 January 2020 31| |الثاني العدد ||   املصري العسكري الشأنوتحلل  || ترصد دورية شهرية تصدر نهاية كل شهر 

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440, info@almarsad.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 ية ر املص   الحربية   حوادث سقوط الطائرات ماذا وراء   
 افتتحها السيسي ليست جديدة   التي   قاعدة برنيس العسكرية  
 أول ظهور للواء محمد أمين نصر بعد خروجه من املجلس العسكري  
   ي تسريب اللواء حسن الروين تحليل   
 قتال”   999اإلعالن رسميًا عن الوحدة”   
 MiG-29Mظهور رسمي ملقاتالت   
 لدولة اإلمارات   ST-100 / ST-500املدرعة املصرية   
 ينفذ تدريبات بحرية يف البحر املتوسط الجيش املصري   
 خامسًا: القرارات العسكرية التي صدرت يف شهر يناير  

 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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 المرصد العسكري

أوضاع الجيش  ويحلل يرصد
وتطورات البنية والتركيب، 

 والتسليح والتدريب،
 والعالقات املدنية العسكرية.

 محمود جمالإعداد: 

 

"خدمـات إعالمية، ومضـامين، 
وتقـارير رصـدية ومعلومـاتية 

  "حليلية، وطبع ونشر الكتبوت

 املشرف العام
 ورــد عاشـخال

 املرصد بوابات
 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات
 

 

 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
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 تمهيد:

 أواًل: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسكرية: 
 تسريب اللواء حسن الرويني: -1

 تعليق: 

 

 

 

 

 الرابطتسريب مكملين، ، التسريب الكامل لعضو المجلس العـسـكري اللواء حسن الرويني 

يناير، نون بوست، تاريخ   25العسكرية والتحول الديموقراطي في مصر بعد ثورة    -قات المدنية  قراءة في كتاب العال 
 الرابط م،2018سبتمبر  10تاريخ الدخول  م،2016يوليو  03النشر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/watch?v=EBCFEvxGapU
https://www.noonpost.org/content/12114
https://www.noonpost.org/content/12114
https://www.noonpost.org/content/12114


3 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 January 2020 31 ||العدد الثاني 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة برنيس العسكرية:-2

 تعليق: 

يناير  15حمد بن زايد، اليوم السابع، تاريخ النشر السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بحضور الشيخ م  
 الرابطم، 2020يناير  31م، تاريخ الدخول 2020

خرائط االنتشار، دراسة كنت كتبتها منذ عام ونصف، وكنت ذكرت بها كل القواعد الجيش المصري: التكوين و  
 الرابطاجدة داخل الدولة المصرية، العسكرية المتو 

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/2020/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/4587453
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
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 جلس العسكري:املأول ظهور للواء محمد أمين نصر بعد خروجه من -3

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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 تعليق: 

م، تاريخ الدخول 2020يناير  04مدبولي يتجول في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة اإلدارية، الوطن، تاريخ النشر  
 الرابطم، 2020يناير  31

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4514158
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 حوادث سقوط الطائرات:-4

 تعليق: 

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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 قتال”: 999اإلعالن رسميًا عن الوحدة” -5

قتال” التي شاركت في تنفيذ عدد من المهام ضمن المناورة االستراتيجية”   999اإلعالن رسميا وألول مرة عن الوحدة”   
 الرابط م،2020يناير  31م، تاريخ الدخول 2020يناير  12، شبكة األخبار، تاريخ النشر  .“2020قادر 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://lccnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-999-%D9%82%D8%AA%D8%A7/
http://lccnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-999-%D9%82%D8%AA%D8%A7/
http://lccnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-999-%D9%82%D8%AA%D8%A7/
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 للمؤسسة العسكرية: قات الخارجية ثانيًا: العال
 :1وليبيامصر -1

 الرابطجمال، المعهد المصري للدراسات،  لسيسي ودعم حفتر الدوافع والوسائل، محمودا 

ظهور أسلحة مصرية ألول مرة على أراضي ليبيا.. هل تحدث مواجهة بين مصر وتركيا على الحدود الغربية؟،  
 الرابطم، 2020يناير  17م، تاريخ الدخول 2019ديسمبر  11روسيا اليوم، تاريخ النشر 

تدخل التركي، ترجمة ترك برس، تاريخ ي ينقل دبابات ومدرعات إلى ليبيا لمنع الموقع إسرائيلي: الجيش المصر  
 الرابطم، 2020يناير  17م، تاريخ الدخول 2019ديسمبر21النشر 

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%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://arabic.rt.com/middle_east/1067542-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://www.turkpress.co/node/67196
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م، تاريخ 2019ديسمبر  30 وسائل إعالم مصرية: حفتر يزور القاهرة خالل ساعات، العربية نت، تاريخ النشر 
 الرابطم، 23019 يناير 14الدخول 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2019/12/29/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 مصر والواليات املتحدة:-2

صور.. عقيلة صالح من منصة البرلمان: قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا، اليوم السابع، تاريخ  
 الرابط م،2019يناير  15م، تاريخ الدخول 2019يناير  12النشر 

النجم الساطع" والشراكة االستراتيجية تتصدر مباحثات وزير الدفاع ورئيس األركان بقائد القيادة المركزية األمريكية،  "
 الرابطم، 2020يناير  31ل م، تاريخ الدخو 2020يناير  27بوابة األهرام، تاريخ النشر 

مليار دوالر حجم المساعدات العسكرية لمصر منذ اتفاق كامب ديفيد، بوابة األهرام، تاريخ  50جوناثان كوهين:  
 الرابطم، 2020يناير  31م، تاريخ الدخول 2020يناير  28الدخول 

يناير  28رئيس »العربية للتصنيع« يبحث مع سفير أمريكا التعاون بمجاالت الصناعة، أخبارك، تاريخ النشر  
 الرابط م،2020يناير  31م، تاريخ الدخول 2020

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/2020/1/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/4583536
https://www.youm7.com/story/2020/1/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/4583536
https://www.youm7.com/story/2020/1/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/4583536
http://gate.ahram.org.eg/News/2364301.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364809.aspx
https://akhbarak.net/articles/38443743-رئيس-العربية-للتصنيع-يبحث-مع-سفير-أمريكا?sec=egypt&src=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://akhbarak.net/articles/38443743-رئيس-العربية-للتصنيع-يبحث-مع-سفير-أمريكا?sec=egypt&src=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://akhbarak.net/articles/38443743-رئيس-العربية-للتصنيع-يبحث-مع-سفير-أمريكا?sec=egypt&src=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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   ثالثًا: التسليح:
 :MiG-29Mظهور رسمي ملقاتالت  -1

اير ين 22وفد من الكونجرس األمريكي يزور شمال سيناء.. ويشيد بجهود مكافحة اإلرهاب، الوطن، تاريخ النشر  
 الرابطم، 2020يناير  31م، تاريخ الدخول 2020

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4538048
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 Su-35مميزات الطائرات -2

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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  MEKO-A200 الفرقاطة مصرية طراز -3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://army-tech.net/forum/index.php?threads/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-meko-a200.17629/
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 مارات:لدولة اإل ST-100 / ST-500املدرعة املصرية  -4

 :ARX-160البندقية  -5

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/omar_hatem1/status/1220014209246945280
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   رابعًا: التدريبات العسكرية:
 الجيش املصري ينفذ تدريبات بحرية يف البحر املتوسط:-1

 :2020تدريبات قادر -2

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/2975665/1/بالصور..-القوات-البحرية-تنفذ-عملية-برمائية-وعددًا-من-الرمايات-بالبحر-المتوسط
https://www.youm7.com/story/2020/1/13/القوات-الجوية-تنفذ-مهام-قتالية-على-كافة-الاتجاهات-الاستراتيجية-فى/4585044
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 تعليق: 

 :16تدريب مرجان -3

 خامسًا: القرارات العسكرية: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/4538070
http://gate.ahram.org.eg/News/2350954.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2350954.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2350954.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2364128.aspx
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 سادسًا: 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/2989083/1/التحالف--بدء-جسر-طائرات-الرحمة-للمرضى-من-اليمن-إلى-مصر-والأردن
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2976283/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2976283/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2976111/1/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%C2%A0%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12012020&id=1400623c-4b7d-4faa-ad79-0c83c2c1c76d
https://www.youm7.com/story/2020/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9/4584434
https://www.youm7.com/story/2020/1/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/4594180
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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://www.youm7.com/story/2020/1/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/4605445
https://www.arabyoum.com/breaking_news/13166798/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2990204/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2990855/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2990855/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2990855/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/4550336
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   سابعًا: 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/2020/1/5/القوات-المسلحة-تهنئ-الأخوة-المسيحيين-بمناسبـة-الاحتفال-بعيد-الميلاد/4574126
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2979621/1/شاهد--أحدث-أسلحة-القوات-المسلحة-تشارك-في-المناورة--قادر-2020-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2981517/1/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2983742/1/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2983643/1/%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9..-%D9%86%D8%B5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3-
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2983643/1/%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9..-%D9%86%D8%B5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3-
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/2983643/1/%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9..-%D9%86%D8%B5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3-
https://arabi21.com/story/1240561/أكاديمي-إماراتي-يهدد-بإرسال-جيش-مصر-لليبيا-ناشطون-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2983904/1/-الفريق-التراس----سيماف--سيضاهي-أفضل-المصانع-العالمية..-و-مدبولي---لن-نستورد-أية-عربة-مرة-أخرى
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   ثامنًا: الفاعليات العسكرية:

  

(1) . 

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/دم-جنودنا-مش-للبيع-حملة-ترفض-توريط-الجيش-المصري-في-حرب-ليبيا
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1460065
https://www.elwatannews.com/news/details/4541090
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1466866
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2982622/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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