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 . أهداف ورسائل مسلسل االختیار  

 . أسباب عدم مشارکة الجیش يف تطبیق قرار الحظر  

 . کوالیس األزمة بین االستخبارات ووزیر النقل  

 . ارین عسکریین مصریین بحادثة سیوة طی   4ما وراء مقتل     

 . مارس   3کورونا حضر اجتماع  ضابط باملخابرات مصاب بفیروس   

 مسئول امللف اللیبي بجهاز املخابرات يف مهمة عمل داخل لیبیا.  

 . صر مل ن املساعدات العسکریة السنویة  قطع جزء م و الخارجیة األمریکیة   

 

 

 هذا العدد: يف

https://almarsad.co.uk/
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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

والترکیب، وتطورات البنیة 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 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: 

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة
 تطبیق قرار الحظر:  يفأسباب عدم مشارکة الجیش -1

خر، آ يتعامل "نظام السييس" دامئا مع امللفات من منظور أمني، ومصلحة النظام تكون مقدمة لديه عىل أي يشء 

لذلك مل يكن التعامل مع ملف املعتقل� يف ظل أزمة كورونا إيجابياً، ألنه يتعامل مع ذلك امللف من منظور مصلحة 

املعتقل� هو تهديد حقيقي للنظام غ� املستقر يف ذلك النظام وليس الصالح العام. ويرى النظام أن اإلفراج عن 

ورمبا ما تحدث به السييس يف كلمته التي ألقاها عند  ؛التوقيت من األساس، وسينظر إليه كتنازل مجا� ليس له داع

 الجيشأمام قيادات    م،2020  إبريل  07يوم الثالثاء املوافق    صطفاف عنارص القيادة العامة للقوات املسلحة،حضوره ال 

م سيحاولون أن يعودوا مرة أخرى 2013توضح ذلك، فالسييس أراد أن يحذر الناس أن من كانوا يف الحكم قبل يوليو 

 1للحكم بعد سنوات قليلة، وأن خطرهم ليس فقط عىل السييس بل عىل الدولة املرصية ككل.

نظام وليس من باب الصالح العام عىل جانب أخر تعامل السييس مع قرار حظر التجول اللييل من باب مصلحة ال

مل تقدر عىل فرض حظر التجوال  من تطبيق قرار حظر التجوال وحياة املواطن�، فقوات الرشطة منذ اللحظة األوىل

بالحزم الكايف، وبالرغم من هذا مل يتخذ السييس قرار مشاركة القوات املسلحة يف فرض حظر التجوال ليطبق بقوة 

ليه سابقاً، أنه حريص بأن تطبيق حظر التجوال إبل رصح خالل حديثة املشار    ياة املواطن�وحزم وذلك حفاظاً عىل ح

ائية يف أع�ل التعقيم والتطه� لبعض يمبشاركة إدارة الحرب الكيم ة الرشطة فقط، و اكتفى السييسييكون مسئول

 2املؤسسات وامليادين واملبا� الحكومية.

الجيش يف عمليات مواجهة ف�وس كورونا، وهو األمر املعتاد يف حاالت الكوارث اتخذت عدة دول قرار مشاركة قوات  

الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا واألردن وغ�ها من الدول قامت بهذا األمر، ولكن   املثال املشابهة، عىل سبيل

رف الحايل، والسييس خالل كلمته ويرى بعض مصادرنا أن مثل هذا القرار مستبعد متاماً يف الظ  ؛السييس مل يتخذ القرار

التي أرشنا إليها سابقاً تحدث عىل أن الوضع ليس بحاجة ملشاركة قوات الجيش يف فرض الحظر، وأن قوات وزارة 

 الداخلية تقوم بفرض الحظر بشكل جيد، رغم أن العكس هو الصحيح.

 فل�ذا مل يتخذ السييس قرار مشاركة الجيش يف تطبيق حظر التجول؟

محافظة بامتداد الجمهورية، وأن القوات    28شاركة الجيش يف تطبيق حظر التجول يعنى أن الجيش سينترش يف  قرار م

. السييس منذ 3التي ستقوم باالنتشار هي القوات التابعة للمناطق والجيوش العسكرية وهذا ما يرفضه السييس

 

م، تاریخ الدخول 2020أبریل  07، بوابة األخبار، تاریخ النشر یشھد استعدادات أجھزة القوات المسلحة لمجابھة انتشار كورونا سیسيال 1
 الرابطم، 2020أبریل  09

، موقع وزارة الدفاع (كورونا)القوات المسلحة تعاون أجھزة الدولة لتنفیذ كافة اإلجراءات الوقائیة واالحترازیة لمجابھة فیروس  2
 الرابطم، 2020أبریل  09م، تاریخ الدخول 2020مارس  17المصریة، تاریخ النشر 

 الرابط، محمود جمال، المعھد المصري للدراسات، الجیش المصري: التكوین وخرائط االنتشار 3
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3028970/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%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-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=39198
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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باالنتشار يف امليادين 1م (انتفاضة الغالبة) يسمح فقط لقوات التدخل الرسيع "قوات ح�ية النظام" 2016ديسمرب 

الرئيسية يف القاهرة الكربى واإلسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري عند الرضورة لفرض األمن، وقوات التدخل 

مصلحة النظام هي املتبعة من  ةمحافظة. اسرتاتيجي 28 يف الرسيع قدراتها "أفراد ومه�ت" ال تسمح لها بأن تنترش

وك� يرى بعض مصادرنا، فإن النظام يقوم بإعداد تقديرات دورية للموقف ويستشعر  أن  ؛نظام السييس ك� ذكرنا

ا ج الناس للشوارع بشكل كب�، وإذو األمور يف حال تدهورها بشكل كب� خالل الشهور املقبلة، قد يرتتب عليها خر 

وصل األمر لذلك  فال يرغب السييس أن تكون قوات الجيش "التابعة للجيوش واملناطق العسكرية" متواجدة وسط 

ن تكون يف ثكناتها العسكرية يف ذلك التوقيت، ذلك لعدم ض�نه والء قوات  أ امليادين، ويفضل و الناس يف الشوارع 

ال اندالعها ، ومن املحتمل أن يكون لها رأى أخر الجيوش واملناطق العسكرية ىف التعامل مع أحداث "فوىض" ح

وتتجرأ وتأخذ قرارا مغايرا لقرار  املنظومة الحاكمة عندما ترى املالي� �لؤون الشوارع بسبب وجود كارثة حقيقة 

 تهدد الجميع.

 ف ورسائل مسلسل االختیار: اأهد-2

 

 )103(أحمد منيس قائد الكتيبة الضابط ن قصة ع (االختيار) مسلسلمن بداية شهر رمضان  القنوات املرصية تعرض

 .والذي قتل يف سيناء، وضابط الصاعقة هشام عش�وي والذي أعدم من فرتة وجيزة

 

تنتشر قوات التدخل السریع في محافظات القاھرة والجیزة والقلیوبیة واإلسكندریة، ویشمل تشكیل قوات التدخل السریع قوات بقوام  1
األسلحة العاملة في القوات المسلحة بأفرعھا المختلفة: كوحدات من قوات الصاعقة، وحدات میكانیكا متطورة فرقتین تتمثل فیھا كافة 

ومسلحة وفق أحدث نظم القتال، وحدات مدرعة، مجموعات مضادة للدروع، وحدات دفاع جوي، وحدات مدفعیة، وحدات شرطة عسكریة، 
 .وحیاتوحدات استطالع خاصة، ومجموعة من المقاتالت والمر

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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 : تعقیب 

واملسلسل مسلسل االختيار متت كتابته من قبل إدارة الشئون املعنوية التي يرأسها حاليا اللواء أحمد فتحي خليفة، 

وان الجيش وقف يف صف  ،كانت إدارة خاطئة للدولة حكم الرئيس محمد مريسإدارة يحاول التأكيد عىل أن فرتة 

 الشعب.

يف حلقاته األوىل هي ان الجيش مل يخطط لتنفيذ انقالب عىل  املسلسل أن يرسلها  حرصمن الرسائل الهامة التي 

أن يطيح بالرئيس مريس "أول تجربة د�قراطية شهدتها الدولة بالرئيس مريس بل الشعب هو من أرغم الجيش 

املؤسسة العسكرية منذ اللحظة األوىل لحكم الرئيس محمد مريس، مل تتقبل ف ؛صحيحالالعكس هو لكن و  ،املرصية"

مر، وكانت تخطط للوصول إىل اللحظة الحاسمة التي تنهي فيها تلك التجربة، وتعطي درساً ملن يحاول ان ذلك األ 

 1يس� عىل نفس املنوال مرة أخري.

الرسالة األساسية التي يعمل املسلسل عىل بثها هي التأكيد عىل أن الدولة املرصية كانت وما زالت تحارب "إرهاب" 

ملكافحة هذا "اإلرهاب" وبالتايل فأي حالة  اً نهار و  ليالً لمية ودولية، وأن الدولة تعمه قوي إقليءقف وراتعنيف 

" يجب عىل الشعب تحملها ألن الدولة يف تلك الظروف تضع عىل سبيل املثال إخفاق يف امللفات األخرى "االقتصادية

 أوالً". مناإل  ة"اسرتاتيجي ،ياتها األمن وليس يشء أخرويف مقدمة أول

للضباط بشكل عام، فاملسلسل  ةالرسالة الهامة التي حرصت إدارة الشئون املعنوية عىل بثها خالل املسلسل موجه

، وأن الضابط هشام عش�وي مثال من قبل الضباط  يظهر أن أحمد منيس بطل وقدوة حسنة ومثل يجب االحتذاء به

 الخالف مع إدارة املؤسسة.حتى يف وقت  خطاهيجب عىل الضباط عدم الس� عىل  ءيس

أخ�اً سياسات السييس الخاطئة أدت إىل زيادة وت�ة العنف يف سيناء ويقع عىل إثر تلك االشتباكات العديد من القتىل 

من ضباط الجيش وبسبب تلك السياسات الخاطئة لجأ العديد من العسكري� إىل مواجهة النظام عن طريق حمل 

 .2�رق الدستورية أمام من يطالبون بالتغيالسالح وذلك بسبب غلق كل الط

 األزمة بین االستخبارات ووزیر النقل -3

املشادة الكالمية التي متت ب� الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية السابق "عضو مجلس عسكري عىل قامئة  

اب هذا بوتساءل الكث� عن أس قتها،كانت حديث الناس يف و ستدعاء" ووزير النقل الحايل واإلعالمي وائل اإلبرايش  اال

 أذرع النظام متناغمة؟ فيه الخالف يف توقيت حساس البد أن تكون

كامل الوزير يحسب من الدائرة الضيقة التي تحيط بالسييس ويعرف بعالقته الجيدة بالسييس؛ وهو أول رئيس هيئة 

هندسية يحصل عىل رتبة فريق، وتلك الرتبة لها امتيازات عديدة داخل الجيش املرصي. وكامل الوزير كان 

اع اليمنى للسييس، وبسبب ذلك الخالف عىل خالف مع عباس كامل مدير جهاز املخابرات العامة الحايل والذر 

 تم إبعاد كامل الوزير من منصب رئيس الهيئة الهندسية. 

 
 الرابط ، محمود ج�ل، املعهد املرصي للدراسات،عسكر مرص وثورة يناير: السياسات والتحوالت 1

 الرابط، محمود ج�ل، املعهد املرصي للدراسات، مص� الضباط يف عهد السييس: إما منيس أو عش�وي 2
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%a3%d9%88-%d8%b9%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a/
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كامل الوزير يف حديثه يف برنامج وائل اإلبرايش الجديد الذي يقدمه عىل التليفزيون الحكومي املرصي بالقناة األوىل، 

وىل أل، مؤكًدا أنها قد�ة وتعود ديد يف القطاراتالتي عرضها اإلبرايش والتي أوضحت الزحام الشكذب املقاطع اّدعى 

مب�رسة العمل اإلعالمي باحرتافية، ولكن وائل اإلبرايش ظل وانفعل الوزير عىل اإلبرايش مطالبًا إياه  ساعات الحظر،

 1ل.عىل موقفه مؤكداً أن املقاطع حديثة والقطارات تشهد ازدحام بشكل كب�، م� دفع كامل الوزير إلنهاء االتصا

يري البعض أن إحراج كامل الوزير من قبل اإلعالمي وائل اإلبرايش يأيت يف سياق الضغط عىل النظام بأشياء يراها 

الناس رأي الع� يومياً، وبالتايل فهو يحرج النظام ككل يف شخص الوزير، فاإلبرايش مل يلفق أو يدلس أو يّدعي عىل 

رج أن كالم "الوزير" ليس له أساس من الصحة وأن كالم اإلبرايش صحيح، النظام، بل كشف واقعا حقيقيا، ويعلم املتف

بدليل تكرار الوقائع املشابهة الحقا. جدير بالذكر أن عالقة اإلعالمي وائل اإلبرايش، مثله مثل اإلعالمي� خالد صالح 

اء عمر سلي�ن للجهاز وليست وعمرو أديب وأسامة ك�ل، بجهاز املخابرات العامة عالقة قد�ة تعود أليام رئاسة اللو 

 عالقة جديدة، وبالتايل من الطبيعي أن يكون اإلبرايش له عالقة ما بالبعض من رجال املخابرات الذين تم التنكيل بهم.

وعىل الجانب األخر، يري البعض أن املخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل هي من تدير امللف اإلعالمي بشكل  

إلعالم الحكومي الذي استضاف كامل الوزير، ويرون أن إحراج "الوزير" بهذا الشكل جاء من رجال مبارش، وخصوصاً ا

عىل خالف مع كامل الوزير ويدفعون لخروجه من منصب وزير النقل أيضاً، هم اللواء عباس كامل يف الجهاز والذين 

 وكشفه وإحراجه. وهم من دفعوا اإلبرايش لعرض املقاطع وإدخال كامل الوزير للتعليق عليها

 : 2020 مارس  3اجتماع وکورونا -4

مارس املايض، الذي جمع السييس بقادة املؤسسة العسكرية كان أحد  3اجت�ع  ه خاللنأ نقلت مصادر خاصة 

خابرات الحربية يدعى أحمد يحيى، وهو من  املف�وس كورونا هو مقدم بب همن إصابتالتأكد  مالذي تالحارضين 

يف مستشفى حميات أملاظة  املحيطة بوزير الدفاع محمد أحمد زيك، وهو ال يزال يخضع للرعاية الصحيةالدائرة 

 أحمد يحيى تخضع أيضا للحجر الصحي يف مستشفى مرص الجديدة العسكري. الضابط أرسة، و العسكري

 تزايد مستمر، لكن ، واألعداد يف2020 إبريل 25مصاب حتى  1000أعداد العسكري� املصاب� بكورونا تخطت إن 

يم شديد عىل حقيقة اإلصابات داخل صفوف الجيش يف ظل حالة انعدام الشفافية يف هذا الصدد، وهذا أمر تهناك تع

أغضب بعض الضباط بالجيش، خاصة أن هناك تعلي�ت ُمشّددة للضباط وعائالتهم بعدم التحدث عن أزمة كورونا 

� بكورونا داخل لهيئة الهندسية للجيش هي صاحبة الرقم األكرب للمصابان أ . جدير بالذكر ة العسكريةداخل املؤسس

 . القوات املسلحة

  

 

م، تاریخ 2020مارس  31لجزیرة مباشر، تاریخ النشر ، ااشي على التلفزیون المصريكورونا.. مشادة بین كامل الوزیر ووائل اإلبر 1
 الرابط م،2020أبریل  09الدخول 

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/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 : سیوة طیارین عسکریین مصریین بحادثة  4مقتل -5

 

 ضباط مرصي� إثر سقوط مروحية مبدينة سيوة يف الصحراء الغربية املتاخمة للحدود مع ليبيا 4أفادت أنباء مبرصع 

 ة.املرصي عرب حساباتهم عىل مواقع التواصل االجت�عي صور املفقودين األربعونرش جنود يف الجيش 

ومالزم أول  معتوق،الحادث أسفر عن مقتل الرائد طيار محمد عبد البص�، والرائد طيار إبراهيم رمضان، وأحمد 

 .ن من محافظة الغربيةامحمد إبراهيم الصباغ، واألخ� 

عطل فني طارئ أصاب الطائرة التي كانت متوجهة اىل الرشق الليبي، سبب سقوط الطائرة ك� نقل البعض هو 

فالطائرة كانت تقوم بنقل مساعدات عسكرية اىل قوات خليفة حفرت الذي يحظى بدعم مرصي إمارايت منذ إعالنه 

 م.2014عملية الكرامة يف مايو 

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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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریةنیًاثا
 "مسئول امللف اللیبي بجهاز املخابرات يف مهمة عمل داخل لیبیا" : مصر ولیبیا-1

، سيطرتها عىل مساحات واسعة غريب طرابلس، بعد م2020  إبريل  14يوم الثالثاء املوافق    الوفاق الوطني  أعلنت قوات

عاصفة جاء ذلك إثر هجوم مباغت لقوات الوفاق ضمن عملية "  ليشيات خليفة حفرت.ياشتباكات ومعارك عنيفة مع م

حفرت عىل منطقة أبو قرين رشقي  يليشياتالسالم" عىل الساحل الغريب لليبيا، بعد يوم من صدها هجوما واسعا مل

وقال الناطق باسم غرفة عمليات بركان الغضب العقيد محمد قنونو يف بيان، إن قواتها  كلم. 200طرابلس عىل بعد 

وأوضح أن  اعات عرب عملية عسكرية محكمة ومنظمة.آالف كلم مربع خالل س 3متكنت من بسط سيطرتها عىل 

قوات بركان الغضب متكنت من السيطرة عىل ترسانة أسلحة مرصية وإماراتية وكميات كب�ة من الذخ�ة والعتاد 

 1العسكري.

 أجتمع حفرت، ميليشياتمن إعالن حكومة الوفاق عن سيطرتها عىل أرايض كانت تسيطر عليها  ةبعد ساعات قليل
، مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زيك، والفريق محمد فريد رئيس م2020 إبريل 14املوافق  يوم الثالثاء سييسلل

رئيس هيئة العمليات والفريق محمد عىل فهمي قائد قوات  والفريق أسامة عسكرأركان حرب القوات املسلحة، 

مدير   مبشاركةأحمد خالد قائد القوات البحرية  الدفاع الجوي، والفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، والفريق

. جدير بالذكر أن هذا التشكيل يسمى اجت�ع اللواء أركان حرب خالد مجاور إدارة املخابرات الحربية واالستطالع

 2"مجلس حرب".

 قائد حفرت، خليفة ومطالبات ،التي شهدتها ليبيا قبل االجت�ع التطورات ضوء يف ليبيا يف الوضعاالجت�ع  تناول 

  فقدانه   عن  أسفرت  والتي  لها  تعرض  التي  املتتالية  الهزائم  سلسلة  بعد  الوضع  إنقاذ  برسعة  مرص  ليبيا،  رشق  ميليشيات

مصايب عدد من  صادر أن القاهرة استقبلتمأوضحت  متركزاته بها. ونقاط الغريب الساحل مناطق عىل السيطرة

التابعة للواء املتقاعد خليفة حفرت، بأحد املستشفيات العسكرية باملنطقة    يليشياتمن املالعمليات العسكرية يف ليبيا،  

 املتاخمة للحدود الليبية.  املرصية الغربية

بشكل شبة  االليبي بجهاز املخابرات العامة املرصية أصبح متواجد مللفااللواء عمر نظمي مسئول جدير بالذكر أن 

عىل تطورات األوضاع عن قرب وإلبالغ  كامل للوقوف الليبية بتكليف مبارش من اللواء عباسرايض كامل داخل األ

 القيادات املرصية بكيفية التحرك والتعامل مع الظرف الحرج الذي يواجهه حفرت.

 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: -2

الخارجية األمريكية أثارت فكرة قطع جزء من املساعدات  إن وزارة " قال موقع مجلة "فورين بولييس

العسكرية السنوية عن مرص، الحليف االسرتاتيجي للبيت األبيض، بعد وفاة املعتقل املرصي األمرييك مصطفى 

 ،بعد إرسائيل  وتأيت مرص كثا� أكرب متلق للمساعدات العسكرية األمريكية،  قاسم، مبحبسه مطلع العام الحايل.

 
 الرابطم، 2020ابريل  29م، تاريخ الدخول 2020أبريل  14، تاريخ النرش 21، عريبغريب طرابلس وسيطرة عىل أسلحة مرصية وإماراتية تقدم للوفاق 1

 الرابط، tnt، قناة السييس يجتمع بوزير الدفاع وقادة األفرع الرئيسية الستعراض جهود القوات املسلحة ملكافحة كورونا 2

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/1261074/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=hgzzQBiYVo4
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، بوساطة الرئيس 1979عاما، بدأت إثر اتفاقية السالم املرصية اإلرسائيلية عام    40مليار دوالر سنويا، لنحو    1.3بقيمة  

مصادر، أن الخارجية األمريكية   4وأكدت فورين بولييس األمريكية، يف تقريرها، نقال عن    األمرييك آنذاك جيمي كارتر.

ملرص؛ احتجاجا عيل موت قاسم بالسجن دون تقديم العالج له،  مليون دوالر من املعونة العسكرية 300تدرس قطع 

 1ما اعتربه نواب بالكونجرس مخالفة لحقوق اإلنسان تتكرر كل عام، وتستوجب منع جزء من املعونة األمريكية ملرص.

للواليات ، بإرسال مساعدات طبية م2020 إبريلخالل شهر  وجه السييس محاولة مرصية الستدراك األمر رسيعاً  يف

وقامت القيادة العامة للقوات املسلحة بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة   املتحدة ملواجهة ف�وس " كورونا"،

 2بكميات كب�ة من املساعدات الطبية والبدل الواقية املقدمة من مرص إىل الواليات املتحدة األمريكية.

 مصر وفلسطین: -3

أن القوات الهندسية التابعة  تقارير عن كشفت 

للجيش املرصي بدأت يف إنشاء جدار إلكرتو� 

 متطور عىل حدود سيناء مع قطاع غزة.

ذاتها أنه بخالف الجدار  تقاريروأوضحت ال

اإلسمنتي الذي بدأ الجيش املرصي يف إنشائه 

قبل أكرث من شهرين، فإن القوات الهندسية 

عدة  بدأت بإنشاء جدار آخر إلكرتو� يبعد

 أمتار عن الجدار اإلسمنتي.

إىل أنه الجدار، بحسب املعلومات الواردة، يحمل مجسات إلكرتونية وكام�ات حرارية تحول دون  تقاريروأشارت ال

كيلومرتاً، من معرب كرم أبو سامل وحتى شاطئ البحر  14اقرتاب أي شخص من الحدود ب� فلسط� ومرص مبسافة 

 األبيض املتوسط.

الجدار الجديد يف إطار املساعي املرصية ملنع أي محاوالت لتسلل الحدود ب� قطاع غزة وسيناء، عىل الرغم من  ويأيت  

وكذلك عىل الرغم من انتهاء فرتة األنفاق التجارية  اإلجراءات األمنية التي يتخذها الجانب الفلسطيني منذ سنوات،

 3منازلهم. بشكل كامل بعد تهج� سكان مدينة رفح الحدودية، وهدم

 مصر والسودان: -4

هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان رئيس املجلس العسكري   م، اتصاال2020  إبريلخالل شهر    السييسأجرى  

تناول االتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن موضوعات التعاون الثنايئ ب� البلدين . االنتقايل السودا�

 
 الرابط م،2020أبريل  29م، تاريخ الدخول 2020أبريل  02، تاريخ النرش 21، عريبهل تقلص إدارة ترامب املعونة األمريكية لنظام السييس؟ 1

م، تاريخ الدخول 2020أبريل    21، بوابة األهرام، تاريخ النرش  بطائرة عسكرية.. تفاصيل إرسال مرص مساعدات طبية وبدل وقائية للواليات املتحدة ملواجهة ف�وس كورونا  2

 الرابط م،2020إبريل  29

 الرابطم، 2020ابريل  29م، تاريخ الدخول 2020ابريل  25، العريب الجديد، تاريخ النرش يف إنشاء جدار إلكرتو� عىل حدود غزة الجيش املرصي يبدأ 3

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/1257827/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1257827/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://arabi21.com/story/1257827/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2398576.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398576.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398576.aspx
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/4/25/%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%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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السييس ملف -كانت أبرز امللفات التي تم تناولها خالل اتصال الربهان  1ض القضايا اإلقليمية.وكذلك التشاور بشأن بع

 سد النهضة ملحاولة اكتساب السودان بشكل أكرب يف صف املوقف املرصي.

اقب� مللف سد ر يتضح للمكب�، حيث عليها حدوث حالة غضب شعبي  أزمة "سد النهضة" من املحتمل أن يرتتبإن 

النهضة عدم قدرة نظام السييس عىل إداراته بشكل صحيح يحفظ ملرص حقوقها املائية، ويحد من أثاره الخط�ة التي 

ستلحق باملرصي�. السييس يعا� يف التعاطي مع ملف سد النهضة سياسياً، واملفاوضات التي متت ب� الجانب� املرصي 

وسطاء، أظهرت "فشل" الجانب املرصي يف فرض رشوطه أو حتى  واألثيويب مبختلف أشكالها ثنائية كانت أو بحضور 

ن قدماً للبدء يف و ماض ونفاألثيوبي ،السد لءأخذ مالحظاته يف االعتبار عند تنفيذ املرشوع، يف مرحلتي التشييد وم

 .السد بالشكل الذي يريدونه، وال يلتفتون ملالحظات الجانب املرصيخلف ياه املتخزين 

 مصر وإیطالیا: -5

بإرسال طائرت� عسكريت� تحمالن مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطه�  املرصية السييس القوات املسلحةه وج

ونرش السف� بسام رايض، عىل صفحته الرسمية مبوقع التواصل  زايد. ةد. هالإىل إيطاليا، وذلك برفقة وزيرة الصحة 

هالة زايد ووصلت  رت� ولحظة وصوله� إىل إيطاليا.طائاالجت�عي "فيسبوك" فيديو يرصد مراحل إعداد وتجهيز ال

إىل إيطاليا ومعها وفد من القوات املسلحة، لتسليم شحنة من املساعدات الطبية عىل منت طائرت� للنقل العسكري 

 2.وزير الخارجية اإليطايل لويجي دي مايو أستقبلها، و Hercules-C 130و 295M-Cطراز 

 مصر وباکستان: 

، السف� الحريبوزير الدولة لإلنتاج  "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء" محمد سعيد العصار لواءاستقبل ال

انتهاء فرتة عمله كسف� معتمد لجمهورية باكستان لدي مرص وبحضور امللحق العسكري  شاه مبناسبةمشتاق عىل 

إىل سعي الجانب� للتواصل والتنسيق  خالل اللقاء اإلشارة تمت الحريب.للسفارة، وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج 

تها من الرشكات الباكستانية، ك� تم اإلشارة لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون املشرتك ب� رشكات اإلنتاج الحريب ومثيال 

 الحريبووزارة اإلنتاج  الباكستا� ملرص الحريبزيارة وزير اإلنتاج  باكستان وكذاإىل نتائج زيارة " العصار " لجمهورية 

يف نهاية اللقاء تم توجيه  .والتي تم خاللها االتفاق عىل تعزيز التعاون يف مجال الصناعات العسكرية ب� الجانب�

سوف تنظمه مرص خالل شهر ديسمرب   الذي"    2020الدعوة للرشكات الباكستانية للمشاركة يف معرض السالح " أيدكس  

 3.القادم

 
 الرابطم، 2020أبريل  29م، تاريخ الدخول 2020أبريل  23، بوابة األخبار، تاريخ النرش السييس يجري اتصاال هاتفياً برئيس املجلس العسكري االنتقايل السودا�  1

 الرابط م،2020ابريل  29م، تاريخ الدخول 2020ابريل  04، بوابة األخبار، تاريخ النرش فيديو| السييس يوجه بإرسال طائرت� عسكريت� إىل إيطاليا 2

 الرابط  م،2020ابريل    29م، تاريخ الدخول  2020ابريل    02، اليوم السابع، تاريخ النرش  عقب انتهاء عمله مبرص: نسعى الستمرار التعاون  الباكستا�"العصار" يشكر السف�    3

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/3037068/1/%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%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3027219/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3027219/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3027219/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/4701817
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/4701817
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/4701817
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 ح: التسلیثالثًا
 :سفن حربیة إلسرائیل 4توافق یلع تورید غواصة ملصر و أملانیا  -1

عىل توريد رشكة "تيسنكروب" األملانية لألنظمة البحرية غواصة ملرص وأربع سفن حربية  الحكومة األملانيةوافقت 

وقد أطلع وزير االقتصاد األملا�، بيرت ألت�ير، عرب خطاب لجنة الشؤون االقتصادية يف الربملان  ائيل.إلرس 

األملا�(بوندستاج) بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس األمن االتحادي، الذي ترتأسه املستشارة األملانية أنجيال م�كل 

غواصات   4وقعت عقد توريد    كانت  مرص  جدير بالذكر أن  للخارج.  واملختص بالبت يف صفقات توريد األسلحة األملانية

بتسلم الغواصة ثالث غواصة حديثة من أملانيا، طراز  م،2019مايو  3أملانية. واحتفلت البحرية املرصية يف 

 )، والتي تم بناؤها برتسانة رشكة "تيس� جروب" األملانية.S 43)، وتحمل اسم (209/1400(

 : FREMMد تزوید مصر بفرقاطتین طراز شرکة إیطالیة بصد-2

 

رئيس الرشكة جوزيبي بونو رصح لتعزيز قطاع الصناعات البحرية العسكرية لديها.    رشكة فينكانت�ي اإليطاليةتسعى  

Giuseppe Bono عن التجهيز لعقود توريد غواصات للبحرية اإليطالية وتصدير للفرقاطات لصالح زبون أجنبي. 

يف األغلب هو مرص التي   األجنبيللشؤون والتحليالت العسكرية، فإن الزبون    ”Analisi Difesa  وموقع”وطبقا ملجلة  

مليار  1.2بقيمة  ”FREMM Bergaminiفريم ب�جاميني  طراز”ترغب يف الحصول بشكل عاجل عىل فرقاطت� 

ويُعد هذا العقد ُمجرد جزء من برنامج عسكري مرصي أوسع نطاقاً يتم تطويره مع رشكة فينكانت�ي وقطاع  يورو.

لنش صواريخ هجومي سيتم بناؤهم يف  20فرقاطات إضافية و 4الصناعات الدفاعية اإليطالية سيشمل مستقبال 

 ترسانة بناء السفن باإلسكندرية.

  

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_publicaffairs/details/2020/3/31/1754469/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%884-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://sdarabia.com/2020/04/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%8A%D9%86/
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 : لقوات البحریة تتسلم غواصة جدیدة من أملانیا ا-3

 
، ثالث غواصة حديثة من طراز  م2020 إبريل 9 املوافق  يوم الخميسرسميا صباح  املرصية القوات البحرية  استلمت

تعد هذه الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت  و   ،) وذلك يف ميناء كيل بدولة أملانياs43) رقم (209/1400(

 م.2014عام عليها مرص 

املرشوع  عىل الدائرة الداخلية ملديري -الذي تم بال مراسم-ونظراً لظروف تفّيش وباء كورونا، فقد اقترص التسليم 

، ليعقبها اختبارات مكثفة 2019وممثيل القوات البحرية املرصية. وكانت مراسم التدش� للغواصة قد متت يف مايو 

 لإلبحار واألداء للغواصة وكذا تدريب طاقمها عىل منظوماتها املختلفة.

واألخ�ة  يف ح� أن الرابعة ،2017والثانية يف أغسطس  2016قد تم يف ديسمرب  S41يُذكر أن تسليم الغواصة األوىل 

 م. 2021سيتم تسليمها عام 

 : Wing Loongطائرة بدون طیار  100القوات الجویة تمتلك أکثر من -4

 

الصينية مقاال يلقي الضوء عىل زيادة مبيعات الص� من الطائرات بدون طيار إىل الدول   Sohuنرشت صحيفة  

األجنبية وأهمها مرص، وأوضحت الصحيفة أن مرص تعد أكرب زبون أجنبي للطائرات بدون طيار القتالية 

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/3029881/1/%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%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/2594139264031860?__tn__=K-R
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طائرة من ذلك الطراز تم   108  امتالك القوات الجوية املرصية لعدد، ك� أفصحت ألول مرة عن  Wing Loongطراز  

، ثم تعاقدت عام Wing Loong-1طائرة من النسخة  76التعاقد عليهم عىل دفعت�، حيث تعاقدت مرص أوالً عىل 

، وذلك لتلبية متطلبات القوات املسلحة يف  Wing Loong-1Dطائرة إضافية من النسخة األحدث  32عىل  2018

 بش�ل سيناء. املسلحةمهام املراقبة واالستطالع واملعاونة الن�انية ضد العنارص 

 : التدریبات العسکریةرابعًا
 فرنسي مشترك:  –تدریب مصري  -1

  S43، قامت غواصة الديزل الهجومية املرصية م2020 إبريل 17 – 15أنه خالل الفرتة  وزارة الدفاع الفرنسيةأعلنت 

” ، بتنفيذ Perryبا” من طراز “ب�ي ” تصحبها فرقاطة الصواريخ املوجهة املرصية “طا209/1400modمن طراز “

” خالل رحلة العودة English Channelتدريباً عابراً مع القوات البحرية الفرنسية، وذلك أثناء عبوره� “بحر املانش  

ب األملا� بعد تسليمها من الجان  م،2020  إبريل  9للغواصة من أملانيا إىل مرص، بعد أن تم رفع العلم املرصي عليها يوم  

 .البحرية املرصية إىل

 ”: 40املرحلة الرئیسیة ملشروع "طارق -2

رئيسية املرحلة ال م،2020 إبريلخالل شهر  رئيس أركان حرب القوات املسلحة حجازي الفريق محمد فريدشهد 

العسكرية، يجريه أحد تشكيالت املنطقة الش�لية  الذي )40 (طارقذو مستوي�  الخارجيملرشوع مراكز القيادة 

 لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة.  القتايلىف إطار الخطة السنوية للتدريب  يأيت والذيلعدة أيام  واستمر

 

 اقتصاد املؤسسة العسکریة: خامسًا
برئاسة مصطفى مدبويل، رئيس م،  2020  إبريلخالل شهر    ة أزمة ف�وس "كورونا"، اجت�عاللجنة العليا إلدار عقدت  -1

، والتموين والتجارة الداخلية، والرتبية والتعليم، والتعليم العايل الدفاع واإلنتاج الحريبمجلس الوزراء، وبحضور وزراء:  

والبحث العلمي، واملالية، والتنمية املحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة لإلعالم، ومستشار رئيس الجمهورية 

بأن تتوىل الهيئة الهندسية للقوات السييس  توجيه يف هذا الصدد إىل، وأشار رئيس الوزراء، لشئون الصحة والوقاية

 . املسلحة، العمل عىل رفع كفاءة عدد من املدن الجامعية، التي تتبع وزارة التعليم العايل، الستخدامها ىف العزل الصحي

، تعتمد الحريبأن الوزارة ىف صدد إنشاء جامعة تابعة لإلنتاج  ،الحريب، وزير اإلنتاج العصار سعيد محمد لواءال قال-2

 ا مع الظروف الجديدة ىف مرص، ودع� للدولة، ىف الصناعة واالقتصاد.عىل التكنولوجيا بشكل كب�، وذلك متاشي

 إنتاج وزارة اإلنتاج الحريبأول وحدة تطه� وتعقيم مرصية الصنع من  م،2020 إبريلخالل شهر ظهرت -3

لسييس معدات التطه� والتعقيم التي تستخدمها القوات املسلحة يف تعقيم املنشآت واملؤسسات. أثناء تفقد ا

�كن استخدامها ألع�ل التعقيم الخارجي لألفراد قبل دخولهم الرشكات واملؤسسات واملنشآت الوحدة 

 .الحكومية والعامة

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/2020/04/16/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D8%B7/
http://www.defense-arabic.com/2020/04/26/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A/
https://www.youm7.com/story/2020/4/16/%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-40/4728334
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3029025/1/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A--%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9/4703148
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/2588153951297058?__tn__=-R
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، إن مهمة الوزارة هي تلبية احتياجات القوات املسلحة من  املتحدث باسم وزارة اإلنتاج الحريبقال محمد بكر، -4

يف   بدأوا 81و  18و 45وأضاف "بكر"، أن مصنع ، الذخائر واملعدات، وتستغل فائض طاقتها اإلنتاجية مبنتجات مدنية

وأوضح أن املطهرات موجودة مبنافذ اإلنتاج الحريب ، املساندة يف أزمة كورونا من خالل تصنيع املطهرات والك�مات

 لتلقى االستفسارات من املواطن� حول تواجد املطهرات.  19827عىل مستوى محافظات الجمهورية، والخط الساخن  

رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء" الفريق عبد املنعم الرتاسستقبل ا-5

تناولت  قامت بزيارة للهيئة عىل رأس وفد من قيادات الوزارة. والتيرة والصناعة، التجا " وزيرةجامع نيف�"السيدة 

واألجهزة املباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع ومنها قطاع الطاقة املتجددة والتجهيزات 

التحول الرقمي والربمجيات  ومعالجة وتنقية مياه الرصف الصحي والصناعي والطلمبات واإللكرتونيات و  الطبية

فضال عن توط� صناعة وسائل  األنفاق،وتكنولوجيا املعلومات وتصنيع مه�ت السكك الحديدية ومرتو  واالتصاالت

 النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجاالت التصنيع املتعددة.

مراسم توقيع بروتوكول تعاون ب� رشكة بنها للصناعات   الحريب،وزير الدولة لإلنتاج    محمد سعيد العصار  لواءشهد ال-6

الحريب) والبنك العريب اإلفريقي الدويل، للتعاون املشرتك يف مجال إقامة محطات الطاقة  144اإللكرتونية (مصنع 

 جاء ذلك مبقر ديوان عام الوزارة. الشمسية،

 الحريبومية لإلنتاج وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ب� الهيئة الق العصارلواء ال شهد-7

وأوضح " العصار " أن الهدف من توقيع هذا الربوتوكول هو قيام ، واألكاد�ية الوطنية للتدريب يف عدة مجاالت

 .باملشاركة ىف تنفيذ مرشوعات لصالح األكاد�ية الوطنية للتدريب الحريبالرشكات والوحدات التابعة لوزارة اإلنتاج 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، بديوان عام الوزارة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية  العصار لواءالاستقبل -8

فظ القاهرة، واللواء محمد الرشيف محافظ اإلسكندرية، ورئييس هيئتي املحلية، واللواء خالد عبد العال محا

 النقل العام باملحافظت�، لبحث آخر مستجدات التعاون يف مجال األتوبيسات الكهربائية.

مالي�   ٣مبضاعفة إنتاج املواد الغذائية والكرات� إىل  هيئة اإلمداد والتموين وجهاز الخدماتكلف السييس -9

 .االحتياطي بأي حال عن ثالثة شهوروأكد السييس أن املواد الغذائية متوفرة ولن يقل  ،  عبوة بدالً من مليون

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=06042020&id=26dac096-5d74-49b2-8c9d-1f5fd619c2ff
https://www.youm7.com/story/2020/4/11/%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%86%D8%B6%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/4719354
http://gate.ahram.org.eg/News/2394892.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3032418/1/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3038744/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A--%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2393112.aspx
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 تصریحات والبیاناتالسادسًا: 
يه لصندوق مليون جن  100بـ  تربعت  العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القوات املسلحة    املتحدث العسكريأعلن  -1

 ف�وس كورونا. انتشارتحيا مرص لدعم جهود الدولة ىف مجابهة 

الجهود والخطوات التي تم اتخاذها   والتموين،رئيس هيئة اإلمداد    اللواء أركان حرب وليد حسن أبو املجداستعرض  -2

 ومن أبرز اإلجراءات:، يف إطار اإلجراءات االحرتازية ملجابهة انتشار ف�وس كورونا املستجد

خط إنتاج ماسكات طبية     آالف طن مطهرات يوميا.  ١٠رسير،    ٤٠٠٠عزل بطاقة    مستشفى  ٢٢سيارة إسعاف.    ١٠٠٠"

عربات املياه للمشاركة بدلة عزل يوميا.    ١٠٠٠    مليون ماسك.  ١٥صنيع  ة الوصول لتألف ماسك باليوم بخط  ١٠٠بطاقة  

 ".يف إجراءات التعقيم والتطه�

م، عدة بيانات توضح قيام إدارة الحرب 2020 إبريلخالل شهر  ر الرفاعياملتحدث العسكري العقيد تامأصدر  -3

 الكي�ئية بأع�ل تطه� وتعقيم لبعض املؤسسات وامليادين عىل كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف ،  إن القوات املسلحة هي السياج املنيع الذي يحفظ لألمة أمنها الفريق أول محمد زيك وزير الدفاعقال -4

ييس، ورئيس الوزراء، استعدادات القوات املسلحة ملواجهة أزمة كورونا، أن القوات خالل كلمة له أثناء تفقد الس

 .إمكانياتها لخدمة الشعب املرصي املسلحة طوعت

بندقية قناصة،  7ك� تم ضبط  سيناء،فتحة نفق بش�ل  10وتدم� عدد  اكتشافمتكنت قوات حرس الحدود من -5

ألف طلقة مختلفة    300يزيد عن    فضالً عن�  مليل  9مسدس عيار    3بندقية خرطوش و  300رشاش و  2بندقية آلية و  6و

 . جاء ذلك يف بيان للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعياألع�ة. 

 إحدىحيث قامت  ،متكنت القوات البحرية املرصية من ضبط كميات كب�ة من السجائر املهربة عىل بلنص صيد-6

 333(ه بلنص صيد يدعى (الحاج حميدو الجديد) وطاقمه املكون من سنة أفراد ب عىلالوحدات البحرية بالقبض 

جاء ذلك  اإلسكندرية.أمام ميناء  الش�يلالسجائر املهربة والغ� خالصة للرسوم الجمركية بنطاق األسطول  بالة) من

 حدث العسكري العقيد تامر الرفاعي.يف بيان للمت

مواجهات ب� قوات الرشطة ومسلح� يف منطقة  أثناء    قتل، الذي  الحوىف  فوزياملقدم محمد    القوات املسلحة نعت  -7

 األم�ية مبحافظة القاهرة.

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية   الثا�، بربقية تهنئة لتوارضوس  الفريق أول محمد زىكبعث وزير الدفاع  -8

 ة عيد القيامة املجيد.مبناسبـ

 السييسالقائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع بربقيـة تهنئـة اىل  الفريق أول محمد زىكبعث -9

 هــ.  1441اسبـة حلول شهر رمضان املعظم مبن

بربقيـة تهنئـة إىل السييس  القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع ، الفريق أول محمد زيكبعث -10

 مبناسبة الذكرى الثامنة والثالث� لتحرير سيناء. 

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/3036078/1/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%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-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%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-
http://gate.ahram.org.eg/News/2393078.aspx
https://www.youm7.com/story/2020/4/5/%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%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/4707091
https://www.youm7.com/story/2020/4/5/%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%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/4707091
https://www.youm7.com/story/2020/4/5/%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%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/4707091
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3028863/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9--%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%B7%D9%88%D8%B9%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%C2%A0%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3035887/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-10-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031442/1/%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%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031442/1/%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%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031442/1/%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%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031442/1/%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%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3032998/1/%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%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042020&id=378a8117-9d29-4bd4-986b-9d4de7c604a1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036577/1/%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%C2%A0%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3037372/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8038-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 : القرارات العسکریةسابعًا
قانون التقاعد والتأم� بتعديل بعض أحكام    ٢٠٢٠لسنة    ٢١قانون رقم    م، عىل2020  إبريلخالل شهر    وقع السييس-1

بتعديل بعض أحكام   ١٩٨٤لسنة    ٥١، والقانون رقم  ١٩٧٥لسنة   ٩٠الصادر بالقانون رقم    واملعاشات للقوات املسلحة

 الراتب وتتضمن التعديالت أن يتحدد الحد األقىص إلج�يل .املسلحةقانون التقاعد والتأم� واملعاشات للقوات 

ويتم زيادته سنويا يف أول يناير من كل عام بنسبة  ،٢٠٢٠يناير  1والتعويضات التي يجري عليها االقتطاع بقيمته يف 

إليه يف ديسمرب السابق وملدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنويا طبقا لقانون التأمينات االجت�عية  % منسوبة١٥

 . ٢٠١٩ة لسن ١٤٨واملعاشات الصادر بالقانون رقم 

لبعض  منح معاشات استثنائيةبشأن  2020لسنة  151قرار رقم  عىل ،م2020 إبريلخالل شهر  أصدر السييس-2

 نرش القرار يف الجريدة الرسمية.، املجندين السابق� بالقوات املسلحة واملستحق� عنهم

أوامرها لهيئة اإلمداد والتموين بتوف� املاسكات الطبية الواقية وتوزيعها  أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة-3

 املواطن� مجاناً باألماكن العامة وامليادين الرئيسية ومحطات مرتو األنفاق الرئيسية ومواقف النقل الج�عي عىل

 املواطن�.من  أعداد كب�ةوالتي يرتدد عليها 

، ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجويبشأن إصدار  ٢٠٢٠لسنة  ١٥٨أصدر السييس قرار رقم -4

، وتكون من طبقة واحدة من صواريخ وإسقاط الطائرات الفانتوممبناسبة مرور خمس� عاما عىل إنشاء حائط ال

 ت العسكرية التي صدرت حتى اآلن.النحاس املطيل باللون الذهبي، وتيل يف الرتتيب امليداليا

ن القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة م الفريق أول محمد زيكصدق -5

 . م28/4/2020، من شباب مرص لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم الثالثاء 2020املجندين مرحلة يوليو 

 

 : اللقاءات والزیاراتثامنًا
مع مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول  م،2020 إبريل 01يوم األربعاء املوافق  السييساجتمع -1

محمد عبد العاطي وزير املوارد و   ير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية،املسلحة وزمحمد زيك القائد العام للقوات  

تناول االجت�ع متابعة املوقف بالنسبة لجهود إدارة عملية  عباس كامل رئيس املخابرات العامة.لواء املائية والري، وال

ة الجاري اتخاذها يف إطار ك� شهد االجت�ع استعراض اإلجراءات التعزيزي مكافحة انتشار ف�وس كورونا املستجد

 � حدود الدولة ومكافحة اإلرهاب تأم

املطورة من قبل   تفقد بعض �اذج التجهيزات واملعداتم، ب2020  إبريل  05يوم األحد املوافق    السييسقام    -2

 القوات املسلحة 

مصطفى ، و عبدالعال رئيس مجلس النواب  عىليرافقه  م،2020 إبريل 07يوم الثالثاء املوافق  السييس شهد-3

مدبويل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زيك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

الحريب، وعدد من الوزراء والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة، وقادة األفرع الرئيسية 

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=19042020&id=2622709a-9c3b-446e-a77d-3a8e0d659238
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042020&id=2622709a-9c3b-446e-a77d-3a8e0d659238
http://gate.ahram.org.eg/News/2395049.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3031457/1/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7..-%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%8F%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042020&id=9f82cf1b-fd74-4155-b176-70551447c5fa
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3036360/1/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%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-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2020
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3025614/1/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF..-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%85%D8%B9--%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A--%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/4685341
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3028970/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%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-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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حة، للوقوف عىل مدى جاهزيتها واستعداتها لتنفيذ للقوات املسلحة، اصطفاف عنارص القيادة العامة للقوات املسل

 التداب� واإلجراءات الوقائية لتقديم الدعم ألجهزة الدولة ملجابهة انتشار ف�وس كورونا املستجد.

للواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات ام، برفقة 2020 إبريل 22قام السييس يوم األربعاء املوافق  -4

 .افتتاح أع�ل حفر نفق السويسوقيادات القوات املسلحة ب املسلحة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية املحلية، م، ب2020  إبريل  27اإلثن� املوافق    يوم  اللواء محمد سعيد العصارالتقي  -5

تم خالل االجت�ع متابعة املوقف   اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الرشيف محافظ اإلسكندرية.و 

 .التنفيذي لتصنيع األتوبيسات الكهربائية

ياسم� فؤاد بوزير الدولة لإلنتاج الحريب،  محمد سعيد العصار اللواءم، 2020 إبريل 28التقي يوم الثالثاء املوافق -6

جراءات الوقائية  للموقف التنفيذي ملنظومة تدوير املخلفات الصلبة واتخاذ اإل  آخر املستجداتلبحث وزيرة البيئة، 

 .للعامل� عليها

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2398860.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398860.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398860.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2398860.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042020&id=92e5d5c3-8beb-4166-901b-96aa4989cce4
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28042020&id=5826a4fa-c0ac-4a36-9b78-2c79f2c01c3b
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 : الفاعلیات العسکریةتاسعًا
وهو يوبخ ضابط جيش بأحد مواقع اإلنشاءات، ويسال عن املسؤول املد� لتوبيخه  تسجيل مصور السييسأظهر -1

ويظهر السييس يف الفيديو، آمًرا بتوزيع ك�مات ، وس كوروناوذلك بسبب عدم ارتداء ع�ل ك�مات للوقاية من ف�

عىل الع�ل، ويقول "الناس دي هتاكل من� لو قعدت، بلغ املقاول إ� لو جيت ولقيت املنظر ده تا� هيبقايل ترصف 

 تا�".

بإجراء أع�ل  الحريب" 300برشكة أبو زعبل للصناعات املتخصصة "م قامت إدارة الخدمة العامة بالقطاع اإلداري -2

يد التعقيم وتطه� وسائل املواصالت ودورات املياه واملكاتب والورش والعيادة وجميع املبا� التابعة للمصنع والتأك

جميع لوحات اإلعالنات باملبا� والورش   عىلالنظافة العامة واستخدام الكلور والكحول باإلضافة لتوزيع النرشات    عىل

اإلنتاجية وتقديم النصائح للعامل� للوقاية من ف�وس كورونا مع تخصيص لجان للمتابعة اليومية لإلجراءات التي تم 

 اتخاذها وااللتزام بها.

 .38ال ، بذكرى تحرير سيناءم2020 إبريليف الخامس والعرشين من  القوات املسلحة املرصيةاحتفلت  -3

عىل موقع التواصل االجت�عي  صفحة الشئون املعنوية للقوات املسلحة وصفحة قوات الحرس الجمهورينرشت -4

"فيس بوك" فيل� تسجيليا بعنوان " املهمة" يعكس القدرات الكب�ة والجاهزية التامة العالية لقوات الحرس 

 ملهام املنوطة بها يف ح�ية رمز مرص.الجمهوري لتأدية ا

اج إدارة الشئون الفيلم� الوثائقي� "نبع الخ�" و"رشيان أمل وحياة"، من إنت املوقع الرسمي لوزارة الدفاعنرش -5

 .املعنوية للقوات املسلحة، واللذان تم عرضه� يف حضور السييس

، أن األكاد�ية املرصية للهندسة والتكنولوجيا، التابعة لوزارة الحريب، وزير اإلنتاج العصارسعيد محمد  لواءالأكد -6

، ستشهد تخريج أول دفعة هذا العام، وتضم تخصصات تهم الصناعة املرصية، ومنها تخصص الكهرباء الحريباإلنتاج 

إن من يتخرج من أكاد�يات اإلنتاج   وأضاف العصار.  �ويةوامليكانيكا، وتخصص اإللكرتونيات، وتخصص الهندسة الكي

الحريب يكون حاصال عىل بكالوريوس هندسة، وتابع وزير الدولة لإلنتاج الحريب: "الناس بدأت تعرف إن فيه حاجة 

ن األكاد�ية تتبع كل نظم اسمها أكاد�يات اإلنتاج الحريب وبتخرج مهندس�، والثقة فيها هتبقى أحسن"، مؤكدا أ 

 ".ايل وتعلي�تها وتتقيد بها جداوزارة التعليم الع

لوزارة تسعى لعمل توأمة مع جامعات أجنبية ل، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، إن األكاد�يات التابعة قال العصارو 

وأضاف: "األكاد�ية تقبل كل من يتقدم لها عن طريق مكتب التنسيق سواء كانت التعليم ،  وىل دفعاتهامبجرد تخرج أ 

 عام أم ال، بكل الشهادات، ونسعد بوجود كل الخريج� من الثانويات الحكومية واألمريكية وغ�ها".

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، إن مدرسة السالم التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب كانت  اللواء محمد العصارقال -7

 .تقبل أعدادا صغ�ة من الطالبمؤسسة إيرسون الربيطانية، و  تعمل تحت إرشاف
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