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 مة التمثیل بجثة سیناوى تحلیل: الحض یلع الکراهیة وتغیر العقیدة وراء جری  

 جیش بفیروس کورونا ابات قیادات ال أسباب إص  

 2020مارس    03أسماء قیادات املجلس العسکري التي حضرت اجتماع   

 مصر الثالثة عاملًیا يف واردات السالح  

 يف التعامل مع أزمة کورونا   الجیش ئق عسکریة تکشف عدم شفافیة  وثا  

 ؟ ماذا عن صحة املشیر طنطاوي  

 رة مدیر املخابرات الي سوریا أسباب زیا  

 لسودانیة لدعم خلیفة حفتر. التحرکات املصریة ا  

 

 

 هذا العدد: يف

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 الجیش  یرصد ویحلل

وتطورات البنیة والترکیب، 

والتسلیح والتدریب، 

 العسکریة.والعالقات املدنیة 

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "لیلیة، وطبع ونشر الکتبوتح

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تمهید: 

 م، عدة تطورات، ونتابعها عىل النحو التايل:2020لعام  مارساملؤسسة العسكرية خالل شهر  شهدت

 

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة:
 أسباب إصابات قیادات الجیش بفیروس کورونا: -1

إصابته بف�وس   مدير إدارة املرشوعات الكربى بعد  ،اللواء شفيع عبد الحليم داوود  من  ٌل م ك2020خالل شهر مارس  توىف  

 1.بعد إصابته بف�وس كورونارئيس أركان إدارة املياه،  ،واللواء خالد فتح شلتوتكورونا، 

 تعليق:

إدارة املرشوعات الكربى بالهيئة الهندسية التابعة للجيش  قيادةكان يتوىل ركان حرب شفيع عبد الحليم داود، أاللواء 

اإلدارة كانت ترشف عىل عدة مرشوعات الفرتة املاضية، من   ؛وهي إدارة تتبع الهيئة الهندسية للقوات املسلحةاملرصي،  

 اللواء خالد فتحي شلتوتم. 1985كلية الفنية العسكرية عام ، واللواء شفيع خريج الأهمها مرشوع العاصمة اإلدارية

وهو خريج الكلية الفنية العسكرية عام  تتبع الهيئة الهندسية، أركان إدارة املياه، وهي أيضاً إدارة ئاسةر  كان يتوىل

 م.1987

حتى  املئاتبلغ  ك� نقلت مصادر عدد املصاب� بف�وس كورونا املستجد وسط صفوف جنود وضباط الجيش املرصي

داخل صفوف   باكوإر هناك حالة قلق  .لة تكتم كب�ة عىل حقيقة األمرعدد املصاب� يف تزايد مستمر، وهناك حا، و اآلن

القوات املسلحة بعد تزايد انتشار ف�وس كورنا وسط الضباط واملجندين، وهناك تحذيرات مشّددة لكل الضباط 

واملجندين وعائالتهم بعدم التحدث عن اإلصابات بأي شكل من األشكال، خاصة أن من كشف وفاة اللواء شفيع هو 

ن املستشفيات أ ونقل البعض  وهو ما جعلهم يف ورطة. وك،يسبنجل شقيقه "عادل"، بعدما كتب منشورا عىل الف

من و العسكري� فيها،  عزلم، صممت خصيصاً ل2020العسكرية امليدانية التي قام الجيش بإنشائها خالل شهر مارس 

 التي أنشئت بجوار مستشفى املعادي العسكري. املستشفى امليدا� العسكريضمن تلك املستشفيات 

 

م،  2020مارس    26م، تاريخ الدخول  2020مارس    23، اليوم السابع، تاريخ النرش  وفاة اللواء شفيع عبد الحليم داوود بعد إصابته بف�وس كورونا  1

 الرابط 

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/EGYDEFPORTAL/videos/2708475959281546/?__xts__%5b0%5d=68.ARBolEnAxlKSzrobKl1fzV0X0_lyriwW-WIEnoiAEmF3NFjhglfontBTYhODDWVgrRuLkARUHeBabb_5TqUqsMeEKFOrnQTx4LeEo-6pmNx-4khf_Tvne0xFOTLRNdRU33Np3pCX0A5Hus3XLrk3cnwazGmpv5xx_PLNl_xS8lCcBJJF8KU9exuRCE420_s08OW8h3PVGbYnoCOyOUE_R-cCS-XF6BnHPYLAmkhh19LG764sV0fmhl8Vi3RzDQzM5hOAK2QnAMMOq6tIM2a9TcJyZSX__bQLnwAKaRhLVSBpoZ_SD29xepuMFS5srWclgajwuZdi7tJiGkYeX25QIJuqSZpnjQ2cPqnO6g&__tn__=-R
https://www.youm7.com/story/2020/3/23/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4684103
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عىل مواقع التواصل االجت�عي والخاصة بكشف املصاب� بكورونا م، 2020خالل شهر مارس الوثيقة التي تم تداولها 

 حالة  وسببتسلحة،  تسبّبت يف حالة بلبلة واسعة داخل صفوف القوات املتلك الوثيقة  %، و 100داخل الجيش صحيحة  

 .بعض ضباط وأفراد القوات املسلحة من طريقة التعاطي مع أزمة كورونا، يف ظل حالة عدم الشفافيةعند امتعاض 

 

أعلن  مل �وتا خالل مشاركته� يف أع�ل مكافحة كورونا مبرص، حسب� واللواء خالد شلتوت داوود اللواء شفيع 

، أي قبل نزول بعض قوات الجيش م2020مارس  9 ته� بكورونا يوم، ألنه تأكد إصاببيان املتحدث العسكري

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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 17يف بعض املحافظات من أجل تعقيم بعض املنشآت املدنية بحوايل أسبوع� كامل�، حيث كان أول نزول للجيش يوم  

يس يحاول نظام السي . فتلك الوفيات مل تكن لها عالقة ال من قريب أو بعيد مبكافحة كورونايل، وبالتام2020مارس 

ة مزاعمه بأنهم يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل الوطن استغالل وفاة القيادي� بالجيش سياسيا من أجل مواصل

 .والشعب املرصي يف ح� أن الحقيقة عكس ذلك متاما

 من مهمة عمل  تشار كورونا داخل صفوف الجيش يرجع إىل أن ضابطا بالهيئة الهندسية للقوات املسلحة كان عائداً ان

تضح الحقا أنه كان ُمصابا بف�وس كورونا، لكن بعد أن كان قد قابل ابط  ا، وهذا الضخالل شهر فربايرطاليا  رسمية يف إي

قاما و ة إليطاليا، يطالعه� عىل نتائج زيارته الرسماللواء شفيع عبد الحليم داود، واللواء أركان حرب خالد شلتوت، إل 

فضال ،  1م 2020فرباير    23يوم    لتقي بالسييسار، والذي  اللواء أركان حرب إيهاب الفمبقابلة رئيس الهيئة الهندسية ا  كذلك

 2م.2020 مارس 3عن حضوره اجت�ع قادة الجيش يوم 

 

تم و ، فحوصات طبية وأجروا تحليل كوروناخضعوا ل م،2020مارس  3جميع القيادات العسكرية التي حرضت اجت�ع 

، وكانت بعد االجت�عونا السييس أجرى تحليل� كور . إيهاب الفأر الهندسية يس الهيئةالتأكد من سلبية تحاليل رئ

داخل اسرتاحة قيادة القوات الجوية بطريق العروبة يف منطقة   ،ك� نقلت مصادرنتائجه� سلبية، وقد قام بعزل نفسه  

 .مرص الجديدة مبحافظة القاهرة

 

مارس   26م، تاريخ الدخول 2020فرباير  23، مرصاوي، تاريخ النرش يوجه برسعة االنتهاء من مرشوعات تطوير محاور الطرق والكباريالسييس   1

 الرابط م، 2020

 الرابط م، 2020مارس  26م، تاريخ الدخول 2020مارس  03، املال، تاريخ النرش السييس يجتمع بقيادات القوات املسلحة يف وزارة الدفاع  2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/2/23/1729804/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
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 :2020س مار 03أسماء قیادات املجلس العسکري التي حضرت اجتماع 
 قائد املنطقة الغر�ية.  صالح سراياح  اللواء ا. -14 عبد الفتاح السي��ي -1

الفر�ق أول محمد ز�ي القائد العام وز�ر الدفاع  -2

 املصري 

 اللواء أحمد صفي املنطقة املركز�ة العسكر�ة. -15

 ليح اللواء ا.ح طارق زغلول رئيس هيئة التس -16 حجازي رئيس األر�ان. الفر�ق محمد فر�د -3

 شئون املالية رئيس هيئة أحمد الدمرداش اللواء ا.ح   -17 الفر�ق محمد عباس حل�ي قائد القوات ا�جو�ة. -4

وليد أبو ا�جد رئيس هيئة اإلمداد   اللواء ا.ح -18 الفر�ق محمد ع�� فه�ي قائد قوات الدفاع ا�جوي. -5

 والتمو�ن. 

 رق حسن رئيس هيئة شئون الضباط. ا.ح طا اللواء-19 الفر�ق أحمد خالد قائد القوات البحر�ة. -6

 اللواء ا.ح خالد مجاور مدير ا�خابرات ا�حر�ية. -20 الفر�ق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات. -7

 اللواء ا.ح ممدوح شاه�ن مساعد وز�ر الدفاع -21 وزارة الدفاع   اللواء ا.ح عماد الغزا�� أم�ن عام-8

 اللواء ا.ح محمد الدش قائد ا�ج��ة املوحدة. -22 هيئة التدر�ب. اللواء ا.ح يحيي طھ ا�حمي�� رئيس -9

 . العسكري القضاء  صالح الرو��ي رئيسح  اللواء ا. -23 قائد ا�جيش الثا�ي رفيق رأفت عرفاتاللواء ا.ح    -10

 اللواء ا.ح إ��اب الفار رئيس الهيئة الهندسية. -24 اللواء ا.ح خالد قناوي قائد ا�جيش الثالث -11

رئيس هيئة التنظيم    عادل عشماوي ح   اللواء ا. -25 ح فه�ي هي�ل قائد املنطقة الشمالية  اللواء ا. -12

 واإلدارة 

 ح أيمن �حاتھ قائد قوات حرس ا�حدود.  اللواء ا. -26 أشرف ا�حصري قائد املنطقة ا�جنو�ية  اللواء ا.ح -13

 وثائق عسکریة تکشف عدم شفافیة الجیش: -2

 عدم شفافية الجيش املرصي يف التعامل مع أزمة ف�وس كورنا:خالل شهر مارس تكشف عن تم الحصول عىل وثيقت� 

وثيقة عسكرية تحمل درجة "رسي جدا"، تكشف املناطق "املوبوءة" يف مرص تم الحصول عىل م، 2020مارس  27يف  -أ

وحدات الجيش بشأن  بف�وس كورونا املستجد، حيث أصدرت هيئة عمليات القوات املسلحة املرصية تعمي� لكل

اهرة)، واإلسكندرية (ش�يل املحافظات التي انترش فيها كورونا، وهي املنوفية (ش�يل القاهرة)، ودمياط (ش�يل الق

 1القاهرة)، واملنيا (صعيد مرص)، وقنا (صعيد مرص).

ية جراءات االحرتاز، مجموعة من اإل م2020مارس    26وإزاء تلك املناطق املوبوءة، قررت املؤسسة العسكرية، يوم  

 للحد من انتشار ف�وس كورونا املستجد داخل صفوف أفرادها من قادة وضباط ومجندين.

 

1 mahmoud gamal .twitter 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/mahmoud14gamal/status/1243833916894691328


  

 

6 | P a g e  

 المرصد العسكري
 March 2020 30 || العدد الخامس

 

 

 

 

 

 

قرر الجيش إيقاف اإلجازات للمتواجدين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك املناطق "املوبوءة"، ومد  فقد

) يوما، مع عزل 15اطني هذه املناطق ملدة (اإلجازات للمتواجدين خارج الوحدات (إجازة/ مأمورية) حاليا من ق

هذه الوثيقة  وط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.) يوما يف أماكن عزل مطابقة للرش 15العائدين من تلك املناطق (

حتى وأن تثبت متاما انعدام الشفافية لدى املؤسسة العسكرية ونظام السييس بشكل عام يف التعاطي مع أزمة كورونا، 

 1ملناطق أنها معزولة، لكن هذا جاء بعد ترسيب الوثيقة!رة الصحة عن تلك اأعلنت وزا

 

تجهيز مستشفى "مرص الجديدة العسكري"، يك تكون مقرا ، وكشفت عن 28الوثيقة الثانية تم الحصول عليها يوم -ب

ه قاعة املؤمترات مبدينة للحجر الصحي الستقبال حاالت العسكري� املُصاب� بف�وس كورونا املستجد، باإلضافة لتجهيز 

 العسكري، ليصبحا أيضا مقار للحجر الصحي.نرص يف محافظة القاهرة، ومستشفى املعادي 

، من إدارة الخدمات الطبية بهيئة اإلمداد والتموين التابعة م2020مارس    28املوافق    يوم السبت  الوثيقة أصدرت

ي"، وتعديل الخريطة العالجية لها بناًء عىل أوامر  للجيش املرصي، تفيد بإخالء مستشفى "مرص الجديدة العسكر 

 

  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  29، الوطن، تاريخ النرش : عزل مناطق باملنيا وبورسعيد والبحر األحمر واملنوفية ملنع تفيش كوروناالصحة 1

 الرابط  م،2020مارس 

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/4672841?sm=true&fbclid=IwAR2xCP65DtwfLt8sv2Z3UzeevCezydKBvatstSmj_7kdb1CWBIfLDro9RoU
https://www.elwatannews.com/news/details/4672841?sm=true&fbclid=IwAR2xCP65DtwfLt8sv2Z3UzeevCezydKBvatstSmj_7kdb1CWBIfLDro9RoU
https://www.elwatannews.com/news/details/4672841?sm=true&fbclid=IwAR2xCP65DtwfLt8sv2Z3UzeevCezydKBvatstSmj_7kdb1CWBIfLDro9RoU
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وتم توجيه الخطاب العسكري إىل املجمع   دارة الخدمات الطبية بالقوات املسلحة، مجدي أم� مبارك.صادرة من مدير إ 

الطبي ق م مبنطقة املعادي، وإىل مستشفى غمرة العسكري، وإىل مستشفى مرص الجديدة العسكري لالستجابة 

مرص الجديدة العسكري، لتنتقل  ووفقا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العالجية ملستشفى وبدء تنفيذها. للتعلي�ت

عائالت الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إىل تلقي الخدمة الطبية باملجمع الطبي ق م باملعادي، 

لوي مبستشفى مرص الجديدة يتم تحويلها إىل وعائالت رتبة (رائد) إىل مستشفى غمرة العسكري، وحاالت الغسيل الك

 م2020مارس  28املوافق  شارت الوثيقة إىل أنه يتم تنفيذ األوامر اعتبارا من يوم السبتوأ  مستشفى غمرة العسكري.

العسكرية مع ملف أزمة ف�وس كارونا   ةعدم شفافية تعامل املؤسستثبت  وتلك الوثيقة أيضاً    ولح� صدور أوامر أخرى.

أن أعداد ضباط ومجندي   ويؤكد  يثبترمبا    تجهيز أكرث من مكان عسكري للحجر الصحي ألفراد القوات املسلحة  ة.يالعامل

 .الجيش املُصاب� بف�وس كورونا كب�ة، وقد يكون بعضها خط�ة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم

 

  

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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 : الحض یلع الکراهیة وتغیر العقیدة وراء جریمة التمثیل بجثة سیناوى  -3

يف شبه جزيرة سيناء بالتمثيل بجثة أحد  املرصيضابط بالجيش يشهد قيام م، انترش فيديو 2020هر مارس ل شخال

 1األشخاص.

 تعليق:

متارس عىل الضباط الذين   كب�ة للغاية شحن هناك حالة

فقرة ثابته يف  هناكش�ل سيناء، و محافظة يف  يخدمون

رصي التي تتم داخل الجيش امل كل الندوات التثقيفية

قتيل الجيش يف سيناء من ضباط  الخاصة بالضباط، عن

وجنود، ويتم حث الضباط عىل الثأر من أفراد "الج�عات 

املسلحة" املتواجدة يف محافظة ش�ل سيناء أو ممن يشك  

 فيه بأنه عىل صله بهم.

أيضاً يف الندوات التثقيفية العامة التي تجري عىل فرتات 

هناك فقرة ، املرصي وقيادات الجيشالسييس  وربحض

الضباط وزوجات  إحضار بعض أمهاتهي و ، ةثابت

للحديث عن ذويهم م� يحدث حالة من حالة التعاطف معهم بشكل كب�، ويتوعد السييس يف   يف سيناء، املقتول�

 والضباط يف كالمهم بالثأر لهم. حديثه،

من قبل  ه�كر قد تم تي مثل بجثة الشاب لذا رحمن محمد أحمد النجارعبد ال يكون الضابطيستبعد أن ولذلك ال 

 عبد الرحمن الضابط  م.2013يوليو  03ومة األعداء" طبقاً لعقيدة الجيش بعد ايف "مق "شجاعته وبسالته"قياداته عىل 

ب� زمالئهم،   بها  التفاخربتلك الطريقة من أجل  جرامئهم   نويوثقو  نيصور   ،هوغ�   صاعقة"  103"كتيبة  الالذي يخدم يف  

 ذويهم. ملقتل نو ر أ ثيأنهم ب من أجل إخبارهمل� و ألمهات وزوجات وأصحاب الضباط املقتهاب والذ

الذي  وكل  ؛يوليو 03هو نتيجة تغ� عقيدة الجيش من بعد عبد الرحمن النجار  103 كتبيهالجرم الذي قام به ضابط 

 ات الجيش بكل تأكيد. وقيادة السييسمبوافقالقانون، يتم  ارإط خارج جسدية يحدث يف سيناء من قتل وتصفية

 

 م،2020مارس  26م، تاريخ الدخول 2020مارس  20، تاريخ النرش 21، عريبعبد الله الرشيف يعرض مشهدا مرّوعا لتمثيل جندي مرصي بجثة 1

 الرابط 

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/1254103/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%AB%D8%A9
https://arabi21.com/story/1254103/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%AB%D8%A9
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 ؟ ماذا عن صحة املشیر طنطاوي-4

صورة جديدة للمش� حس� طنطاوي وزير الدفاع تم تداول 

وذلك خالل ،  يناير  25، ورئيس املجلس العسكري إبان ثورة  سبقاأل 

وأظهرت الصورة املش� طنطاوي يجلس مع  م،2020شهر مارس 

د مروره بوعكة أشخاص وتب� تحسن حالته الصحية، بععدة 

 1.خالل الفرتة املاضية

 تعليق:

يل إصحية منذ فرتة ويعا� منها  ةاملش� حس� طنطاوي �ر بأزم

 ؛ن، وبسبب ذلك مل يحرض جنازة الرئيس األسبق حسني مباركاآل 

الوضع الصحي للمش� طنطاوي مستقر، ف ،ىف الوقت الحايلأما 

 بجيد. ليس هولكن

 

 للمؤسسة العسکریة: العالقات الخارجیة نیًاثا
 مصر وسوریا: -1

إن رئيس جهاز املخابرات العامة املرصية،  م،2020خالل شهر مارس  قالت تقارير ووسائل إعالم موالية للنظام السوري

ونقلت صحيفة "الوطن"، ، ، والتقى مسؤول� سوري�م2020مارس  2عباس كامل، زار العاصمة السورية دمشق، يف 

مارس  02املوافق كامل زار دمشق يوم االثن� عباس  اللواءسمها، قولها إن سوري عن مصادر مل تُ املُقربة من النظام ال

 لتقى عددا من املسؤول� السوري�.، وام2020

إن كامل تم استقباله من قبل رئيس مكتب األمن الوطني، اللواء عيل مملوك (أحد أبرز املسؤول�  لتقاريروقالت ا 

ي)، وبحث معه تطورات الحرب عىل اإلرهاب يف سوريا، ومستجدات األوضاع يف املنطقة"، بحسب األمني� بالنظام السور 

 2.السوري عن هذه الزيارة وأسبابها ن السلطات املرصية أو النظامومل تعل، قولها

 تعليق:

من الدول  تقارير صحفية إىل أن زيارة عباس كامل إىل دمشق تأيت بعد زيارات رسية مكوكية قام بها لعدد أشارت

ليبيا من أجل تشكيل تحالف أمني استخبارايت ملواجهة الوجود الرتيك يف رشق العربية أبرزها تونس والجزائر و 

 املنطقة العربية.

 

 الرابط  م،2020مارس  27من تاريخ الدخول 2020مارس  02، مرص العربية، تاريخ النرش  أول صورة حديثة للمش� طنطاوي بعد شائعة وفاته 1

 الرابط م، 2020مارس  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  09، تاريخ النرش 21، عريب أنباء عن زيارة رسية لرئيس املخابرات املرصية إىل سوريا 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/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534666-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534666-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1534666-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://arabi21.com/story/1251163/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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لصحفي إيغور يانفاريوف أن رئيس املخابرات املرصية أجرى جولة يف ويف تقرير نرشه موقع "نيوز ري" الرويس، كتب ا

بهدف توقيع اتفاقيات أمنية. وبحسب مصادر مرصد الرشق األوسط، فقد  م،2020رس خالل شهر ما عدة دول عربية

عل� بأن ش�ل أفريقيا. يف خططت القاهرة لهذه الرحلة "ملواجهة النفوذ املتزايد" للرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان 

يدعم مئات املقاتل� املؤيدين أنقرة تقدم املساعدات لحكومة الوفاق الوطني، مبا يف ذلك املساعدة العسكرية، حيث 

وذكر الكاتب أن كامل قام  خليفة حفرت.مليشيات يف حربها ضد  الرشعية القادم� من سوريا الحكومة الليبيةو لألتراك 

التي ناقش فيها إمكانية إرسال مجموعة أخرى من املقاتل�،  وسوريا، إىل السودانبزيارات إىل الجزائر واملغرب إضافة 

حكومة الوفاق الوطني يف تزقة من السودان يقاتلون إىل جانب اللواء املتقاعد الذي يشن حملة عىل عل� بأن مر 

 طرابلس.

وقعتا مذكرة تفاهم يف الثا� من  ر""بشا والحكومة السورية "حفرت" رشق ليبيا ما تسمى حكومةتجدر اإلشارة إىل أن 

عن العمل إعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي توقفت حيث تعهد الطرفان بالتزامات متبادلة بشأن  م،2020 مارس

 .ش�ل األطليس يف األزمة الليبية منذ تدخل حلف

املسائل املتعلقة مبواجهة من جهتها، تعهدت طربق ودمشق بتنسيق مواقفه� يف مختلف املحافل الدولية، وخاصة 

 "ليبيا  يف رشقالتابع لحفرت  "عبدالهادي الحويج    ليبيلاو تركيا. عىل خلفية ذلك، وقع وزير الخارجية السوري وليد املعلم  

مع سياسة أبو ظبي املتمثلة يف التابع لحفرت الليبي كل الوثائق املعنية باالتفاقيات. وبشكل عام، تت�ىش رحلة الوفد 

 1إعادة االتصاالت السياسية واالقتصادية مع دمشق.

 مصر وفرنسا: -2

ور الفريق أول محمد فلورنس باريل" وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحض" ـبم، 2020التقى السييس خالل شهر مارس 

 ،زيك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، وكذلك السف� الفرنيس بالقاهرة

وكذا االستمرار   خالل الفرتة املقبلة،  الفرنيس  –العسكري املرصي    إىل تطوير التعاون  هتطلععن    أعرب السييس خالل اللقاء

  اللقاء أيضاً   شهد  .ف إزاء القضايا والتحديات ذات االهت�م املشرتك وسبل التعامل معهاتنسيق والتشاور الثنايئ املكثيف ال

 صعيد عدد التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري ب� البلدين، ك� تم تبادل وجهات النظر إزاء املستجدات عىل

 2.من امللفات اإلقليمية

يف لقاء ثا�   ،الحريبالتقى الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوت املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج  ،ويف سياق متصل

خالل اللقاء عىل حرص القوات املسلحة  "زىك" أكد. وزيرة القوات املسلحة الفرنسية فلورانس باريل بوزيرة الدفاع

 

م، 2020مارس  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  03، الجزيرة نت، تاريخ النرش شد عريب ضد الوجود الرتيك بليبياموقع رويس: مرص تسعى لح 1

 الرابط 

  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  02، بوابة األخبار، تاريخ النرش ويؤكد التعاون الوثيق ب� البلدين يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية..  السييس 2

 ، الرابط م2020مارس 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/3/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3008271/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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حرض اللقاء الفريق محمد   .رشاكة ىف العديد من املجاالتوال  رنسامع دولة فالعسكري    املرصية عىل زيادة أوارص التعاون

 1فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات املسلحة.

 مصر ولیبیا: -3

ذات الصفة سحب القوات العسكرية  ىف عن بدء القاهرةم، 2020خالل شهر مارس  ةتحدثت بعض التقارير الصحاف

م 2020منتصف شهر مارس تي كانت تحارب إىل جانب مليشيات رشق ليبيا بقيادة خليفة حفرت، اعتباراً من القتالية ال

أن طائرت�   تقاريراألرايض الليبية. وأوضحت ال  ، يف ظل أنباء عن انتقال العدوى بف�وس كورونا إىل مناطق داخلتحديداً 

من األرايض الليبية إىل قاعدة محمد نجيب العسكرية، يف املنطقة   املرصي�،العسكري�  لتا عدداً من  يت� نقحربيت� مرص

يوماً، داخل   14املرصية الغربية، موضحة أنه تقرر عىل الفور خضوع العسكري� القادم� من ليبيا للحجر الصحي، ملدة  

انتهاء فرتة الحجر يوماً إضافياً عقب  15عائدين من ليبيا ملدة القاعدة نفسها، وكذلك منع أي إجازات للعسكري� ال 

 بالنسبة لهم.

إىل أن القوات املسلحة املرصية أرسلت كميات كب�ة من املستلزمات الطبية ومواد التعقيم إىل مناطق   التقاريروأشارت  

رصي�  ه أن سحب العسكري� امليف رشق ليبيا، والقوات التي تحارب إىل جانب مليشيات حفرت، موضحة يف الوقت ذات

ل الليبية حول العاصمة الليبية طرابلس، جاء بالتوازي مع بدء انتقال أعداد كب�ة من املقاتل� من  من محاور القتا

أنه بالنسبة للمستشفى امليدا�  تقارير. وذكرت الم2020شهر مارس دولتي جنوب السودان والسودان إىل ليبيا، خالل 

جهيزه للعمل يف منطقة بالرشق الليبي، فقد تقرر حة املرصية بإقامته وتأن قامت القوات املسل العسكري الذي سبق

استمراره يف تقديم خدماته، مع فرض إجراءات وقائية صارمة، وإلزام كافة األطراف الليبية املتعاملة معه بهذه 

 2اإلجراءات.

   مصر والسودان:-4

 م،2020س مار  07يوم السبت املوافق  تلقى السييس

ول ركن عبد الفتاح الربهان، اً من الفريق أ اتصاالً هاتفي

تناول  لالسودا�". االتصارئيس مجلس السيادة 

التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العالقات 

الثنائية ب� البلدين، وكافة املوضوعات ذات االهت�م 

 3املشرتك.

 

م، 2020مارس  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  02، بوابة األخبار، تاريخ النرش ق أول محمد زيك يلتقي وزيرة القوات املسلحة الفرنسيةالفري 1

 الرابط 

م،  2020مارس  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  21، العريب الجديد، تاريخ النرش من محاور القتال بليبيا بسبب كورونا عسكريهاتسحب   مرص 2

 الرابط 

م، تاريخ  2020مارس  07، الرشوق، تاريخ النرش اتصاال من رئيس مجلس السيادة السودا�: استمرار التنسيق وتكثيف التشاورالسييس يتلقى  3

 الرابط م،  2020ارس م 29الدخول 

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/3008341/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032020&id=73663db0-888d-42bf-be02-850fff56d8dd
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م، قام اللواء عباس كامل مدير 2020مارس  09الهاتفي ب� السييس والربهان بيوم� وتحديداً يف تاريخ  بعد االتصال

رئيس مجلس السيادة ب أثناء زيارته اىل السودان اللواء عباس كامللتقى ارة ايل الخرطوم. اية املرصية بزاملخابرات العام

مرص  عمللفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان، د د اللواء عباس كاملوأك االنتقايل، الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان،

 1يف السودان. التام للسلطة االنتقالية

النائب األول لرئيس مجلس " بعد انتهاء زيارة اللواء عباس كامل اىل السودان، قام الفريق أول محمد حمدان "حميديت

بعبد  التقي حميديت أثناء زيارته ايل القاهرة م.2020مارس  15افق بزيارة ايل القاهرة يوم األحد املو  السيادة السودا�

الرسمي ورصح السف� بسام رايض املتحدث  وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة.  الفتاح السييس

حلة أكد أن سياسة مرص دامئاً ما كانت سنداً ودع�ً للسودان، خاصًة خالل املر  سييسالبأن  "رئاسة الجمهورية" باسم

 2االنتقالية الحساسة الراهنة.

ظل تحركات   التنسيق والرتتيب ب� مرص والخرطوم يف ملف سد النهضة، يفتي تناولتها الزيارة  لا  لفات املهمةومن ب� امل

 التنسيق والرتتيب ب� مرص والسودان لدعم مليشيات "، و النهضة ا يحدث يف مفاوضات "سدتتعلق مب مرصية سياسية

 ) 21(عريبخليفة حفرت خالل الفرتة املقبلة 

 مصر وجنوب السودان: -5

إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، وذلك بحضور  وأ�جيمس  م،2020مارس  04يوم األربعاء املوافق  استقبل السييس

السيايس  التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنايئ اللقاء شهد اللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة.

 3.املرحلة املقبلةلدين يف ب� الب والعسكري

 10بعد لقاء السييس بجميس وأ�، قام اللواء عباس كامل بزيارة اىل جمهورية جنوب السودان، يوم الثالثاء املوافق 

بالرئيس سلفاك� ميارديت، وسلمه رسالة من السييس للتهنئة بتنفيذ  زيارته خالل "كامل" التقىم. 2020مارس 

عىل هامش الزيارة بعقد سلسلة   "كامل"ك� قام    .  السودانعن دعم مرص الكامل لجنوب  ب  استحقاقات السالم، واإلعرا

من االجت�عات شملت كل من: مستشار الرئيس سلفاك� للشئون األمنية توت جلواك مانيبي، واملدير العام لجهاز 

 4.ون الثنايئ ومكافحة اإلرهاباملخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعا

خالل شهر مارس الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع أصدر يف سياق متصل بعالقات مرص بدولة جنوب السودان، 

والهالل األحمر   االجت�عي، أوامره بشحن مساعدات اإلغاثة املقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن  م2020

 

مارس   09، بوابة األخبار، تاريخ النرش اللواء عباس كامل ينقل للربهان تحيات الرئيس السييس وتضامن مرص مع السودان ملواجهة اإلرهاب 1

 الرابط  م،2020مارس  29م، تاريخ الدخول 2020

م، 2020مارس  29م، تاريخ الدخول 2020مارس  15، بوابة األخبار، تاريخ النرش السييس يلتقي النائب األول لرئيس مجلس السيادة السودا� 2

 الرابط 

م، تاريخ  2020مارس  04، اليوم السابع، تاريخ النرش يستقبل نائب رئيس جنوب السودان ويرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية السييس  3

 الرابط م،  2020مارس  29الدخول 

مارس   29م، تاريخ الدخول 2020مارس  10، األخبار، تاريخ النرش  رئيس املخابرات يسلم رسالة تهنئة من السييس لرئيس جنوب السودان 4

 الرابط  م،2020

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/1252787/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012354/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012354/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012354/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015607/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/4657127
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012894/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012894/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012894/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


  

 

13 | P a g e  

 المرصد العسكري
 March 2020 30 || العدد الخامس

 

 

 

 

 

 

لتقديم الدعم إلغاثة املترضرين من  ،لسودانللرشاكة من أجل التنمية إىل جمهورية جنوب ااملرصي، والوكالة املرصية 

 1والسيول بجمهورية جنوب السودان.  الفيضانات

 والکامیرون:  مصر-6

كلود رئيس   هالفريق ميكا رينيم، ب2020خالل شهر مارس  محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحريب  اللواء  استقبل  

 أكد العصار . كام�ونية لبحث سبل التعاون املشرتك يف مجاالت التصنيع العسكرية واملدنيةالقوات املسلحة الأركان 

اإلنتاج الحريب بالتعاون مع وزارة القوات املسلحة الكام�ونية يف مجال توريد املعدات اهت�م وزارة  عىل خالل اللقاء

ل الخربة املكتسبة عىل مدار السنوات السابقة لإلنتاج الحريب العسكرية واألسلحة والذخائر وتدريب الفني� ونق

 2.للمشاركة يف إقامة املصانع إلنتاج األسلحة والذخائر واملعدات بالكام�ون

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة بالفريق ميكا  م،2020يف سياق متصل التقى خالل شهر مارس 

تناول اللقاء مناقشة عدد من امللفات واملوضوعات ذات االهت�م .  ات املسلحة الكام�ونيةرينيه كلود رئيس أركان القو 

 3املشرتك ىف ضوء تبادل ونقل الخربات ب� القوات املسلحة املرصية والكام�ونية.

رئيس أركان   بحث الفريق عبد املنعم الرتاس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع الفريق ميكا رينيه كلوديف سياق متصل،  

خالل اللقاء تم استعراض أوجه التعاون   �و�، سبل التعاون املشرتك يف مجال الصناعات الدفاعية واملدنية.الجيش الكام

ب� الجانب� يف مجال الصناعات الدفاعية واألمنية املختلفة وأساليب تدعيمها واالستفادة من اإلمكانيات املتطورة بالهيئة 

 4التنموية بجمهورية الكام�ون.بية احتياجات املرشوعات العربية للتصنيع لتل

 مصر والبوسنة والهرسك: -7

سف�  "صديق سباهيتش"مع  م،2020خالل شهر مارس  محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحريباللواء بحث 

عقد مبقر ديوان  الذياللقاء دولة البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون املشرتك يف مجاالت التصنيع املختلفة، خالل 

 .البوسنية ورشكات اإلنتاج الحريب  ، استعرض "العصار" مستجدات التعاون ب� عدد من الرشكاتالحريبعام وزارة اإلنتاج  

وناقش الجانبان موضوعات التعاون املقرتحة مع عدد من الرشكات البوسنية يف العديد من املجاالت وخاصة ىف مجال 

تبادل الزيارات ب� الرشكات البوسنية ومثيلتها من رشكات  عىلنهاية اللقاء، تم االتفاق ويف  سلحة.تصنيع الذخائر واأل 

 

  29ك، تاريخ الدخول 2020مارس  01، بوابة األخبار، تاريخ النرش القوات املسلحة تقدم الدعم للمترضرين من الفيضانات بجنوب السودان 1

 الرابط م، 2020مارس 

م، تاريخ 2020مارس    10، بوابة األخبار، تاريخ النرش  «العصار» يبحث مع رئيس أركان القوات املسلحة الكام�ونية التعاون يف التصنيع العسكري  2

 الرابط م،  2020س ر ما 29الدخول 

 الرابط   م،2020مارس    29م، تاريخ الدخول  0202مارس    10، صدى البلد، تاريخ النرش  رئيس األركان يلتقي نظ�ه الكام�و� لبحث التعاون الثنايئ  3

م، تاريخ الدخول  2020مارس    11، الرشوق، تاريخ النرش  املدنيةالرتاس يبحث مع رئيس أركان الجيش الكام�و� التعاون يف الصناعات الدفاعية و   4

 ، الرابط م2020مارس  29

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/3007676/1/%D8%A7%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%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3012533/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%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%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.elbalad.news/4206843
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032020&id=a785dbb4-812d-4dfd-991e-8135dcf64d75
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اإلنتاج الحريب وذلك لالطالع عىل اإلمكانيات املتوفرة بهم وتحديد مجاالت التعاون املشرتك املستقبيل عىل أرض الواقع، 

 2020.1يديكس عرض إيف م البوسنية للمشاركةك� تم توجيه الدعوة للرشكات 

 مصر والبرتغال:  -8

محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مع مانويال فرانكو سف�ة الربتغال   لواءال  م،2020خالل شهر مارس    بحث

بالقاهرة، أوجه تعميق التعاون املشرتك ب� رشكات اإلنتاج الحريب والرشكات الربتغالية، وجاء ذلك مبقر ديوان عام 

ىف مجاالت نقل وتوط� التكنولوجيا الربتغالية مبرص والتصنيع املشرتك لبعض املنتجات باملصانع التابعة  ، وذلكزارةالو 

 2.لوزارة اإلنتاج الحريب

 

م، تاريخ الدخول  2020مارس    03، اليوم السابع، تاريخ النرش  االت التصنيع"العصار" يبحث مع سف� البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون ىف مج  1

 الرابط م، 2020مارس  29

، م2020مارس    29م، تاريخ الدخول  2020مارس    06، الوطن، تاريخ النرش  ميق التعاون املشرتكيناقش مع سف�ة الربتغال تع  الحريبوزير اإلنتاج    2

 الرابط 

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/2020/3/3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89/4655251
https://www.elwatannews.com/news/details/4624979
https://www.elwatannews.com/news/details/4624979
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 : التسلیحثالثًا
 : تقریر: مصر الثالثة عاملًیا يف واردات السالح-1

«سيربي»، إن مرص احتلت املرتبة الثالثة عامليًا يف است�اد األسلحة،  ستوكهومل الدويل ألبحاث السالمملعهد تقرير قال 

مليًا يف أحدث تقرير للمعهد، أن مرص احتلت املرتبة الثالثة عا وكشف، % من السوق العاملي5.58بلغت نحو بواردات 

% من السوق 5.58مرص من األسلحة بلغت نحو  يث واردات  موضحا أن ح،  2019إىل    2015يف الفرتة من    األسلحةاست�اد  

وحسب التقرير ،  2014إىل    2010مقارنة بالفرتة من  %  212العاملي، مصيفا أن واردات مرص من األسلحة زادت يف بنسبة  

ش�ا %، م15%، ثم بنسبة 35%، تلتها روسيا بنسبة 35مرص بواقع  فإن فرنسا تعد أول املوردين الرئيسي� لألسلحة إىل

ك� رصد ،  ر فيها الواليات املتحدة الدول املوردة للسالح إىل القاهرةالتي ال تتصد  1980إىل أن هذه املرة األوىل منذ عام  

ضافة إىل ارتفاع نسبة الفوائد %، باإل 47.5تقرير ارتفاع نسبة األعباء املسددة من إج�يل رصيد الدين الحكومي، إىل نحو  

 %.72.4العام الحكومي إىل حصيلة الرضائب إىل نحو املسددة عن إج�يل الدين  

ولفت التقرير أن خمس دول باملنطقة هي: السعودية، ومرص، واإلمارات، والعراق، وقطر، ضمن أكرب عرش دول است�ادا  

 لألسلحة يف العامل.

 : مع «تالیس» الفرنسیة  بین مصر  التعاون املشترك-2

وزير الدولة لإلنتاج الحريب باتريس كاين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  محمد سعيد العصارللواء ااستقبل 

مجال االتصاالت واإللكرتونيات ذات  رشكة «تاليس» الفرنسية والتي تعد إحدى أهم الرشكات العاملية العاملة يفل

موضحا أن هذا اللقاء يأيت يف إطار سلسلة اللقاءات التي تجري ب� ،  رة اإلنتاج الحريبالتكنولوجيا العالية بديوان عام وزا

� التعاون املشرتك يف مختلف املجاالت العسكرية واملدنية وتبادل الرؤى في الجانب� املرصي والفرنيس ملتابعة تطورات

 اإللكرتونيةنها التعاون ب� رشكة بنها للصناعات  يتعلق بنقل الخربات وتوط� التكنولوجيا املتقدمة مبختلف املجاالت وم

والعمل عيل نقل خربات الرشكة يف  االتصال وأنظمة الدفاع الجوي أجهزة) الحريب ورشكة تاليس يف مجال إنتاج 144(م

 .الرشاكة مع وزارة اإلنتاج الحريبرشكته عىل تنمية  كاين، عىل حرص ومن جانبه أشار، السيربا�مجال األمن 

 : االصطناعیةباألقمار  اتصاالتبأنظمة  مصرشرکة فرنسیة تزّود -3

مت من خالله بتزويد الجيش ع جمهورية مرص العربية، قاالفرنسية عن فوزها بعقد م ”Actiaأكتيا  ”رشكةأعلنت 

رصية مبنظومات ملليعقبه تزويد البحرية ا Satellite Communicationsاملرصي بأنظمة االتصاالت بالقمر الصناعي 

املخصص لالتصاالت  ”1-طيبة قمر”هذا وستستخدم القوات املسلحة املرصية تلك املنظومات لالتصال عرب  .م�ثلة

إيرباص للفضاء والدفاع   رشكتي”طالقه لصالح مرص نوفمرب املايض، وهو من بناء  إ م  نية والعسكرية، والذي تاملد

Airbus Defense & Space”  و” تاليس ألينيا للفضاءThales Alenia Space” .�الفرنسيت 

 : ” MEKO-A200شبحیة مصریة متعددة املهام طراز “الفرقاطة ال -4

” يف ميناء البرادور MEKO-A200تعددة املهام طراز “فرقاطة شبحية مرصية م تتواصل أع�ل بناء أول

Labrador    بر�رهافن  "جنويب مدينةBremerhaven  أملانيا، حيث وصل قطاع جديد سيتم لحامه يف ” ش�يل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rassd.com/478645.htm
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3013740/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9--%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://sdarabia.com/2020/02/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/
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” ThyssenKrupp TKMS” املتعاقد الفرعي لصالح رشكة “تيس� كروب  Rönnerحوض البناء التابع ملجموعة “رونر  

سيتم بناؤها يف أملانيا، يف ح� أن الرابعة سيتم بناؤها لدى ترسانة  3لألنظمة البحرية. وتُعد الفرقاطة األوىل من أصل 

” املشرتك مع فرنسا، بعد Gowind، وذلك يف أعقاب االنتهاء من مرشوع قرويطات “جوويند باإلسكندريةالسفن  بناء

 اً.من املرشوع بالرتسانة قريب أن يتم تدش� القرويطة الرابعة واألخ�ة

 ن: وزارتا الدفاع والخارجیة اإلیطالیتان توافقان یلع بیع فرقاطتی-5

حرية ” لصالح البFREMM Bergaminiاميني  “فريم ب�ج  يعىل بيع فرقاطت  وزارتا الدفاع والخارجية اإليطاليتانوافقت  

 املرصية.

ب� مرص  كربىمليار يورو للفرقاطت� الثقيلت� هو مجرد بداية لصفقة تسليحية  1.2هذا العقد الذي تبلغ قيمته 

 وإيطاليا بشأنها والتي تتضمن:

 فرقاطات فريم إضافية. 4• عدد 

البناء لرتسانة  مع نقل تقنيات Falaj-2ة اإلمارات لنش صواريخ شبحي هجومي من فئة م�ثلة لنسخ 20• عدد 

 اإلسكندرية لبناء السفن.

 ”.Eurofighter Typhoonمقاتلة متعددة مهام طراز “تايفون  24• عدد 

 ”.Aermacchi M346 FA• عدد من طائرات القتال الخفيف والتدريب املتقدم طراز “إيرمايك 

 • قمر لالستطالع والتصوير الراداري.

 

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/2020/03/04/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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 مصر:صفقات األسلحة التي تعاقدت علیها   -6

 خالل الفرتة املاضية يةرصألسلحة التي تعاقدت عليها القوات املاعن صفقات ، ملبيعات السالح العاملية تقاريرت تحّدث

 حيث تم التأكيد عىل ما ييل:

وهي الجيل األحدث   Wing Loong IIطائرة صينية بدون طيار مسلحة طراز    32تعاقد القوات الجوية املرصية عىل    –

 والتي متلكها القوات الجوية بالفعل. Wing Loong Iمن 

من روسيا ويبدأ  Su-35 Super Flankerمقاتلة تفوق جوي ضاربة طراز  24تعاقد القوات الجوية املرصية عىل  –

 ها العام الجاري.تسليم

 4من أملانيا ومعها  MEKO-A200فرقاطات شبحية متعددة املهام طراز  4تعاقد القوات البحرية املرصية عىل  –

ألف حصان لكل منها، وتعمل  33.6من رشكة ج�ال إلكرتيك األمريكية بقوة  LM-2500محركات غاز توربيني طراز 

(يجري بناء أول فرقاطة يف أملانيا بالفعل،   بحرية عىل مستوى العامل.  33ى  سفينة لد  400عىل منت أكرث من  تلك املحركات  

 ، وسيتم بناء الرابعة يف مرص) 3وذلك من أصل 

أن املعهد ال يذكر كافة العقود التسليحية ك� �كن أن تختلف األرقام ع� هو صحيح في�  االعتبار* يجب األخذ يف 

 قود التسليح.يخص حجم ع

 : ” الروسیة17-ات “ميلصیانة مروحی مصر تطلق خطًا-7

قائد القوات الجوية  الفريق عبد املنعم الرتاس، والفريق محمد عباسشهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع يف مرص 

 .سية الصنع” سوفيتية، ورو 17-روحيات “مياملرصية، االحتفال بإطالق خط صيانة م

”. ويدخل يف تسليح الجيش املرصي العديد من املقاتالت  17-روحيات “ميو�تلك سالح الجو املرصي العرشات من م

 .″35-يو” م ،″24-يو” م املعدلة، التمساح” 52-او” ك ،″29-واملروحيات الروسية املتطورة مثل “ميغ
 52-كا"الروسية إن مروحيات  "فزغلياد"فقد قالت صحيفة تعاونها العسكري مع روسيا.  وتجدر اإلشارة إىل مرص تعّزز

 .بدأت يف الوصول إىل مرص مؤخرا "ميسرتال"الروسية املخصصة لحامالت  "كاتران

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://sdarabia.com/2020/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF/
http://sdarabia.com/2020/03/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A-17-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3/
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  : التدریبات العسکریةرابعًا
 : مشترکًا مع نظیرتها األمریکیة   القوات الخاصة املصریة تنفذ تدریبًا-1

قتال" بتنفيذ تدريب مشرتك مع عنارص  999من وحدات الصاعقة "الوحدة  نارص القوات الخاصة املرصيةقامت ع

 United States Army Specialالتابعة للجيش األمرييك   Special Forces Group 5املجموعة الخامسة قوات خاصة  

Forces  وذلك يف مقر املجموعة بقاعدة " فورت كامبلFort Campbell  بوالية كنتايك األمريكية، وذلك خالل الفرتة "

 .2020فرباير  13 حتىيناير  27 من

 

 : القوات البحریة املصریة والفرنسیة تنفذان تدریبًا بالبحر املتوسط

املرحلة األوىل من التدريب البحري العابر املرصي / الفرنيس يف نطاق مرسح   ةياملرصية والفرنس  القوات البحريةنفذت  

متعددة ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة حاملة املروحيات (ج�ل عبد النارص)  باشرتاكعمليات البحر املتوسط 

هدف التدريب إىل تعزيز إجراءات األمن البحري يف البحر يالبحرية. باإلضافة إىل عنارص من القوات الخاصة ، املهام

 .املتوسط مع الرتكيز عىل تبادل الخربات ب� القوات البحرية املرصية والفرنسية

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/EGYDEFPORTAL/posts/2507948715984249/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010316/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 اقتصاد املؤسسة العسکریة: خامسًا
رة التجارة والصناعة وفالد�� ، وزير الدولة لإلنتاج الحريب والدكتورة نيف� جامع وزياللواء محمد سعيد العصارشهد  -1

البيالرويس، عقد رشاكة اسرتاتيجية ب� رشكة راية القابضة لالستث�رات فيتش وزير التجارة ومكافحة االحتكار كلوتو 

 .املالية، ورشكة بيالز بيالروسيا، القابضة واملتخصصة يف تصنيع شاحنات التعدين ومعدات الطرق والبناء

يف كافة أنحاء الجمهورية، خاصة يف املناطق   التابعة للقوات املسلحة  سيارات جهاز مرشوعات الخدمة الوطنيةانترشت  -2

املصنوعة   واملنظفات  األكرث كثافة بالسكان من خالل منافذها املتحركة والثابتة، وذلك لضخ كميات هائلة من املطهرات

دخول   وصف أصحاب محالت تجارية وصيدلياتمتصل  يف سياق    يف مصانع القوات املسلحة املرصية، وبيعها للمواطن�.

" املعروف باسم "كورونا"، من خالل تصنيع املطهرات 19 -القوات املسلحة املرصية عىل خط أزمة ف�وس "كوفيد 

جمهورية، بأنها إحدى صور "استغالل األزمات"، واملنظفات ومواد التعقيم، وبيعها عرب منافذ البيع املنترشة عىل مستوى ال

 ال حلها عىل غرار أزمات نقص األلبان والسكر واللحوم السابقة.

 

 الحريب)،  54(مصنع  هنداوي، رئيس مجلس إدارة رشكة املعرصة للصناعات الهندسية    معبد املنعأكد املهندس  -3

 "هنداوي"،وقال  ،  حصول املنظفات واملُطهرات التي ينتجها مصنعه عىل ثقة عدد من الجهات املسؤولة يف الدولة

إن املطهرات واملنظفات التي أنتجوها يتم استخدامها يف اإلجراءات الوقائية والتداب� االحرتازية التي تتخذها 

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/3010394/1/-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9--%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B2--%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.baladnaelyoum.com/news/5e7767f6a243216e35444573/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%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%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1254880/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1254880/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1254880/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4661971
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ولفت رئيس  "، وتطه� مبانيها.19 -ملكافحة ف�وس كورونا املستجد "كوفيدالوزارة ورشكاتها التابعة يف الوقت الحايل 

ات ب� مصنعه ووزارة الصحة والسكان، ورشكات النظافة، ورشكات "املعرصة للصناعات الهندسية"، إىل وجود تعاقد

 أخرى لتوريد املطهرات واملنظفات إليها.

 3تم إنشاء خط إنتاج لتصنيع املاسك (ه  ، إنالحريبقومية لإلنتاج  قال صالح جمبالط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة ال-4

ألف ماسك/اليوم)، وجاري رفع الطاقة اإلنتاجية خالل  40جية تبلغ (إم) املعتمد عاملياً واملقاوم للف�وسات، بطاقة إنتا

) الحربية  81،  45،  18مصانع  (، أن هناك ثالث من رشكات اإلنتاج الحريب  وأضاف جمبالط  ألف ماسك يومياً.  100أيام إىل  

 4مليل حتى  175% واملتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 70تصنع املطهرات بأنواعها مثل الكحول اإليثييل برتكيز 

طن/اليوم)، والجيل املعقم لأليدي، إىل جانب املطهرات العادية مثل الكلور واملطهر الطبي،   10تاجية تبلغ  لرت (بطاقة إن

 100إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم يف تطه� املزارع واألرضيات واألسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ  باإلضافة إىل

 طن/اليوم).

وزير الدولة لإلنتاج الحريب مبقر الوزارة وفد من رشكة "هاي�" الصينية لبحث  ارمحمد سعيد العص لواءالاستقبل  5

 .لألجهزة املنزلية إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتصنيع املشرتك

، إن رؤية الوزارة تتمثل يف تلبية مساعدة وزير اإلنتاج الحريب للشئون الفنيةاملهندسة جانيت صبحي، أكدت -6

 يف املرشوعات املدنية. ة، ومن ثم استغالل الطاقات الفائضة البرشية واآلليةاحتياجات القوات املسلح

اللواء نص� خليل   لة لإلنتاج الحريب، وفد من وزارة الداخلية عىل رأسهوزير الدو  محمد سعيد العصار لواءال استقبل-7

مساعد وزير الداخلية للشئون املالية، لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك ب� الوزارت�، وقد جاء ذلك مبقر ديوان عام 

تلف منتجاتها إىل وزارة الداخلية (من وتم اإلشارة إىل قيام رشكات اإلنتاج الحريب حالياً بتوريد مخ، وزارة اإلنتاج الحريب

وكام�ات وأنظمة املراقبة، وأجهزة كشف املعادن اليدوية، وكذا أجهزة الكشف عىل الحقائب، وبوابات أسلحة وذخائر 

 الكشف عن املعادن، واإللكرتونيات، وغ�ها) إىل جانب توريد مطالب وزارة الداخلية من األسلحة والذخائر واملعدات.

وزير الدولة لإلنتاج الحريب وفدى رشكتي "بوش" األملانية و"بوش ريكرسوث"  محمد سعيد العصار لواءال استقبل-8

قليمي لبوش ريكرسوث أفريقيا؛ لبحث التعاون ىف مجال إنتاج البطاريات الجافة اإل  برئاسة تيل�ن أولس� الرئيس

 مبختلف أنواعها وبطاريات السيارات الكهربائية، وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب.

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، توقيع بروتوكول تعاون ب� الهيئة القومية لإلنتاج الحريب   محمد سعيد العصار  اللواءشهد  -9

والرشكة الوطنية للزراعات املحمية بهدف التعاون املشرتك لتحقيق أنسب الطرق والحلول العملية ألسلوب ري 

 تخدام املياه يف الري.اس الحاصالت الزراعية وترشيد

" و"مركز والتكنولوجي  العلميمراسم توقيع مذكرة تفاهم ب� "مركز التميز    محمد سعيد العصار  اللواءشهد  -10

، الرقمي" ىف مجال التحول    IKENورشكة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية  علومات والحواسب" التابع� للوزارة  نظم امل

 .بحضور املهندس حسام رضا حامد الجمل العضو املنتدب للرشكة وذلك مبقر ديوان عام الوزارة

، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مع أ�ن مختار محافظ الدقهلية، مجاالت مد سعيد العصارمح لواءالبحث -11

 املحافظة، وذلك مبقر ديوان عام الوزارة. يفالتعاون املشرتكة لصالح تنفيذ عدد من املرشوعات 

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/2020/3/23/%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%89-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-3-%D8%A5%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-40-%D8%A3%D9%84%D9%81/4685407
https://www.youm7.com/story/2020/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89/4656713
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032020&id=a0e86a09-a0e0-43fc-ba71-ed0ad53cdcb5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3010107/1/%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%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011025/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032020&id=8f5713b4-f2f3-4b22-8ad7-71cde5f204d3
https://www.youm7.com/story/2020/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%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%A3%D9%8A%D9%82%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/4669342
https://www.almosadron.com/2020/03/12/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC/
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، تنفيذ "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء" رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد املنعم الرتاسأكد -12

، مشدًدا أن العربية لكرتونية لكافة املؤسسات التعليمية والحكوميةتوجيهات السييس بتعزيز التحول الرقمي وامليكنة اإل

للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخرباتها التكنولوجية لتدب� كافة احتياجات الجامعات واملعاهد واملستشفيات التابعة 

املختلفة، جاء ذلك خالل  لها ودعم املرشوعات البحثية واالبتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع

 ون مع جامعة السادات.توقيع بروتوكول للتعا

، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث الرتاس معبد املنعالفريق استقبل هشام توفيق، وزير قطاع األع�ل العام،  -13

ملختلفة، وذلك بحضور ع�د مصطفى، رئيس الرشكة الجانب� يف إنتاج إطارات السيارات بأنواعها اسبل التعاون ب� 

 القابضة للصناعات الكي�وية.

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=04032020&id=5d3e7fb6-221a-424e-a3d9-923056ace5eb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627012
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 التصریحات والبیاناتسادسًا: 
إلرسائيلية املرصية تشهد تطورات إيجابية متالحقة باعتبارها إن "العالقات ا،  السف� السابق يف مرص  حاييم كورينقال  -1

كذلك للواليات املتحدة والقوى األخرى، فمنذ وصول السييس مصدر قوة للمنطقة، خاصة لدول املحور العريب املعتدل، و 

عىل أساس التهديد للسلطة يف مرص، متيزت العالقات اإلرسائيلية املرصية بالتعاون يف املجاالت الدفاعية االسرتاتيجية 

 املشرتك الذي متثله إيران واملنظ�ت اإلسالمية".

لرفاعي، صحة ما يتم تداوله عىل مواقع التواصل االجت�عي بشأن العقيد أركان حرب تامر ا  املتحدث العسكرينفى    -2

 كافة محافظات الجمهورية. قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد ف�وس كورونا عىل

تصفية أبو فارس األنصاري، يف مكان اختبائه بعد ورود معلومات قامت بأنها  قوات املسلحة املرصيةقالت ال-3

بأنصار بيت املقدس يف ش�ل يذكر أن املدعو أبو فارس األنصاري من العنارص القيادية ، استخباراتية عن مكان تواجده

 .سيناء

يوم الشهيد"، عرب “بـ  فال مرص  للقوات املسلحة املرصية، صورة عن احت  العقيد تامر الرفاعي املتحدث العسكرينرش  -4

 .مارس.. يوم الشهيد" 9صفحته عىل فيس بوك، متضمنة: "

 

 

، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زيك، القائد العام للقوات املسلحة اللواء محمود توفيق بعث-5

 .وم الشهيدوزير الدفاع واإلنتاج الحريب، مبناسبة االحتفال بي

القائد مبناسبـة   للسييس  ، برقية تهنئةام للقـوات املسلحة وزيـر الدفاعالفريق أول محمد زىك القائـد العـبعث  -6

 هـ.1441 ذكرى ليلة اإلرساء واملعراج

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/1252732/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3016220/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032020&id=e22eb27a-1636-429a-bb2f-33139e9c8575
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032020&id=e22eb27a-1636-429a-bb2f-33139e9c8575
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032020&id=e22eb27a-1636-429a-bb2f-33139e9c8575
https://www.elwatannews.com/news/details/4631486
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032020&id=ff1917f1-0298-441f-83b8-c2c523d9dee0
https://www.youm7.com/story/2020/3/20/%D8%A7%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%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC/4679908
https://www.youm7.com/story/2020/3/20/%D8%A7%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%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC/4679908
https://www.youm7.com/story/2020/3/20/%D8%A7%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%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC/4679908
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 : القرارات العسکریةسابعًا
 

 

 

يف م، 2020التي رضبت مرص خالل شهر مارس ف األثار الناجمة عن سوء األحوال الجوية وجه السييس بتخفي .1

أوامره إىل الهيئة  لدفاعا زيك وزير الفريق أول محمدوتنفيذا لهذه التوجيهات، أصدر  املناطق األكرث ترضرا.

 اليسء.الهندسية للقوات املسلحة للقيام مبعاونة أجهزة الدولة يف رفع اآلثار الناتجة عن موجة الطقس 

أوامره إلدارة الحرب الكيميائية للقوات   ،سلحة وزير الدفاعالفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات امل  أصدر .1

 طة تشمل الجامعات واملدارساملسلحة باتخاذ كافة اإلجراءات االحرتازية ملواجهة ف�وس (كورونا) من خالل خ

 .عليها أعداد كب�ة من املواطن�  يرتدد  التيوبعض املنشآت    واملؤسسات الحكومية وامليادين والشوارع الرئيسية

الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع ؛ لوضع إكليل من الزهور عىل   السييسأناب  .2

ـ (يوم ذلك يف إطار احتفاالت مرص والقوات املسلحة بينة نرص، و لشهداء القوات املسلحة مبد  التذكاريالنصب  

 .الشهيد واملحارب القديم)

املزارات العسكرية الستقبال املواطن� املتاحف و  فتحب، قراراً وزير الدفاع الفريق محمد زىكأصدر  .3

 .يوم الشهيد واملحارب القديمبمرص  مبناسبة احتفاالتمجانًا، 

 

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=16032020&id=21666f8a-4c53-4134-932a-d757292b6a78
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39198
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39198
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39198
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032020&id=a6243972-5d5b-4600-aa08-46df3b2174b9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3011699/1/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-
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 : اللقاءات والزیاراتثامنًا
، مبركز املحاكاة "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء" ، رئيس هيئة قناة السويساستقبل الفريق أسامة ربيع-1

عيلية، وفد حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب ع�د حمودة، األم� العام املساعد  والتدريب البحري التابع للهيئة باإلس�

 ور عدد من قيادات الحزب والكوادر الشابة.للحزب ورئيس لجنة اإلسكان مبجلس النواب، وبحض

ومعدات أجهزة القيادة العامة  بتفقد اصطفاف عنارص الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحةقام -2

 املعروف باسم كورونا املستجد.  )19 (كوفيداإلجراءات الوقائية ملجابهة ف�وس  اتخاذللقوات املسلحة يف إطار 

 

ورصح السف� بسام رايض املتحدث الرسمي باِسم  رئيس هيئة قناة السويس. السييس مع الفريق أسامة ربيعاجتمع -3

، فضال عن 2023اسة الجمهورية، بأن االجت�ع تناول استعراض األهداف االسرتاتيجية لهيئة قناة السويس حتى عام رئ

 ية بهيئة قناة السويس ومرشوعاتها املختلفة.متابعة املوقف التنفيذي لعملية التطوير والتحديث الجار

وبرفقته العقيد  األمرييك،لواء رالف جروفر امللحق العسكري  ،السويسالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة التقى -4

 .باإلس�عيليةاون املشرتك، وذلك مببنى اإلرشاد بحري جوزيف مانيون امللحق البحري، بهدف بحث سبل التع

مارس، بعض �اذج من أجهزة ومعدات التطه� والتعقيم التي تم تطويرها  ٢٤ املوافق الثالثاءيوم تفقد السييس -5

حة يف إطار ُمساهمة القوات املسلحة ملعاونة القطاع املد� بالدولة ملكافبالتعاون مع وزارة الدولة لإلنتاج الحريب، 

 .انتشار ف�وس كورونا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/4/1736490/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015440/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3015715/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%E2%80%AC
http://gate.ahram.org.eg/News/2387068.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387068.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2387068.aspx
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عن الربومو األول ملسلسل "االختيار"  -رئيس الرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية  -كشف رجل األع�ل تامر مرىس -1

ضان املقبل، شهر رم  يف، واملقرر عرضه  منيسأحمد    لضابط الصاعقة املقتوليتناول الس�ة الذاتية    الذي  كرارهللنجم أم�  

مشاهد تفج�ات ومطاردات لعمليات إرهابية، وعلق تامر مرىس عىل الربومو: مسلسل االختيار   الربومو  يفحيث ظهرت  

 بته إدارة الشئون املعنوية.الذكر ان املسلسل أرشفت عىل كتاجدير ب .)وعش�وي منيس(

ات تدريبية ألفراد القوات نولوجيا املعلومات، يف تنظيم دور بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتك  القوات املسلحةتواصل  -2

من أفراد  250ستقبل معهد نظم القوات املسلحة، أ و  املسلحة املتميزين يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 .بيةوفقاً ألحدث الربامج التدري األول من مارس لتأهيلهم ىفالقوات املسلحة ضمن الدورة املتقدمة الثالثة، 

املستشار القانو� لالتحاد اإلفريقي، يف ندوة املساءلة السابعة بعنوان "حلول العمليات  السف�ة ��ة نجم، شاركت-3

لقوات " أفريكوم افتتاح"، التي  العسكرية والتحديات يف إفريقيا"، بعد دعوة من قيادة الجيش األمرييك اإلفريقية

حرض الندوة مجموعة من القانوني� العسكري�  و ، ب إفريقيا بجوهانسربجفاع يف جنو بالتعاون مع وزارة الد تعقد

والصومال وجيبويت من دول العربية،  مرص وتونس واملغربدولة إفريقية وغربية، منهم  03لـ والقانوني�، ممثل� 

 .ن أوروباكة املتحدة الربيطانية مواململ

عقدت  التياالحتفالية الفنية الثانية عرش لطلبة الجامعات والطالئع  قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرينظمت -4

 .رة الشباب والرياضةالحربية بالتعاون مع وزاىف الكلية 

اللواء أركان  وبحضوراللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،  هيد بحضورشليوم ال حفال ةمحافظة القاهر  تأقام-5

 .نرص سامل مستشار أكاد�ية نارص العسكريةحرب 

 .2020حارب القديم لعام  ، عددا من الفيديوهات، مبناسبة االحتفال بيوم الشهيد واملاملوقع الرسمي لوزارة الدفاعنرش  -6

بحضور عدد  العسكريوضحايا الحرب مهرجاناً رياضياً عىل مالعب جهاز الرياضة  ملحارب� القدماءجمعية اأقامت -7

وىف ، القوات املسلحة يف إطار احتفاالت مرص والقوات املسلحة بذكرى يوم الشهيد واملحارب القديممن قادة وأفراد 

 العسكري�. نهاية املهرجان، تم تكريم عدد من املصاب� 

رافقت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفدا من أبناء الجيل الثا� والثالث من املرصي� املقيم� يف كندا، بجولة سياحية -8

، وتضمنت الزيارة، مستشفى املعادي ملصايب العمليات م2020خالل شهر مارس  يارة املعامل الحرضية واألثرية يف مرص  لز

 .القوات املسلحةضباط وجنود العسكرية من 

املجمع الطبي للقوات املسلحة بكوبري  استضاف-9

، الدكتور مايكل هايفنز، خب� جراحة مناظ� قبةال

مارس   21إىل    18الجهاز الهضمي بالنمسا، يف الفرتة من  

2020. 

ىف خب� ال العسكري املعاديمستشفى استضاف  -10

 ركوس ديلي�.، الدكتور ماأمراض الدم وزرع النخاع
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