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 نقطة ارتکاز البرث. قراءة عسکریة لإلغارة یلع   

 ازدیاد وتیرة العملیات العسکریة ضد قوات الجیش يف سیناء.  

 . نشر صور لضباط وجنود مصریین بمدینة طبرق اللیبیة  

 . الجاهزیة واالستعداد القتالي ب «السیسي» یوجه القوات املسلحة     

 . ملصر   Su-35طائرة مقاتلة من طراز    26روسیا تبیع   

 ألول مرة من نوعها.   تونسیة   – تدریبات مصریة   

 أسباب منح السیسي الضبطیة القضائیة لضباط الجیش.  

 . أملانیا تکشف عن قیمة صفقات األسلحة اُملصّدرة ملصر اإلمارات  
 

 

 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، 

 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 
 م عدة تطورات، نتابعها عىل النحو التايل:2020لعام  هر مايواملؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة

 البرث:  قراءة عسکریة لإلغارة یلع نقطة ارتکاز-1
مشاهد لعملية اإلغارة التي   ،جهاز الشئون املعنوية  الذي أرشف عليه  ،مسلسل االختيارم، عرض  2020خالل شهر مايو  

م، وبناء عىل هذا 2017 يوليوتنظيم "والية سيناء" عىل نقطة ارتكاز الربث يف محافظة ش�ل سيناء يف شنتها عنارص 
 ة اإلغارة عىل نقطة ارتكاز مربع الربث.يأقدم رؤية عسكرية ملا تم يف عمل

د أو العسكرية التي تجرى بعد الحروب أو املداه�ت يف حاالت مكافحة التمر  تيف التقيي�و من منظور عسكري، 
أبيدت فيها أغلب قوات الكم� "قوات نخبة" وتم تدم� هيكل الكم� بالكامل  ةتقييم وصف عملي اإلرهاب مل أرَ 

 كم� الربث يف قطاع ش�ل يف حالة اإلغارة عىل إالنها عملية عسكرية بطولية لقوات الكم� التي متت تصفيته أ عىل 
 اىل بعض النقاط: هنا أش�و  ؛سيناء

ولذلك استحدث نقطة ارتكاز   ،مربع الربث كان بؤرة للنشاط املسلح يف قطاع ش�ل سيناء، والجيش كان يعلم ذلك-1
ومن الطبيعي  ؛و القضاء عليهاأ ن عىل مقربة من تلك البؤرة ليحد من كثافة عمليات النشاط املسلح و الربث حتى يك

قام بجمع كل املعلومات الالزمة عن إمكانيات عنارص قد الحربية املخابرات أن يكون جهاز قبل اتخاذ ذلك القرار 
 له القدرة عىل املواجهة "دفاعاً وهجوماً".  تكونالتنظيم املتواجدة يف تلك البؤرة حتى يتم تأسيس كم� 

، يدل عىل أن الكم� م2017ما تم يف عملية اإلغارة التي شنها عنارص تنظيم "والية سيناء" عىل كم� الربث يف يوليو  -2
 ،عنارص التنظيم املتواجدة يف تلك املنطقة مواجهة يستطيعال عدد أفراد قواته من ضباط وجنود وال تسليحه كان 

لة من توىل اءوعند التقييم العسكري لحالة اإلغارة عىل نقطة ارتكاز الربث يجب مس  ؛وهذا يسمي "فشل استخبارايت"
 يجب أن يعرض األمر وال ؛صاعقة اىل مربع الربث 103لكتيبة ل نقل بعض قوات املف إعداد وتجهيز كم� الربث قب

 .عسكرياً عىل أنه "كارثة" يف ح� أنه يُقيم ،بطويل عىل أنه عمل

عند انتشار نقطة ارتكاز جدية من الرضوري ربطها بالك�ئن والنقاط األخرى ورسم طرق للدعم العسكري تصل -3
فبعض قوات الدعم  ،ن يف حالة خطر، وهذا مل يتم عند تعرض كم� الربث للهجومو يك رسيعاً إلنقاذ الكم� عندما

عدم وصول قوات الدعم أو وصولها و  ؛اً فشلت يف الوصول وتم استهدافها وهي يف الطريق والبعض األخر وصل متأخر 
أغلب اإلغارات التي متت عىل الك�ئن يف فقط يف حالة كم� الربث بل  يحدثإلنقاذ الك�ئن ودعمها مل  ةمتأخر 

العسكرية يف سيناء، وهذا يدل عىل ضعف كفاءة الرؤية العسكرية املرصية يف نصب الك�ئن وطرق ربطها ودعمها، 
 .يطلق عليه العسكريون "عشوائية التخطيط" و ماوه

جهاز مخابرات الدولة الذي يصعب عليه جمع معلومات ف ،عبثالتعامل بالعاطفة ىف أمور تخص األمن القومي  -4
لة ومحاسبة املقرصين  اءفاشل" ويجب مسجهاز “عن بعض املتمردين الذين يعملون داخل حدود الدولة 

 ه عند مواجهة عدو خارجي!ؤ الجهاز داخلياً فكيف سيكون أدا إذا عجزف ،وليس تكر�هم ونعتهم باألبطال

 :العسکریة ضد قوات الجیش يف سیناء ت ازدیاد وتیرة العملیا-2
ازدياد وت�ة النشاط املسلح لعنارص تنظيم والية سيناء خالل  سيناء، يالحظ يف سياق متصل باألحداث يف

ت فيها العمليات املسلحة ضد قوات الجيش والرشطة املنترشين بنطاق مبحافظة بعد فرتة قلّ  الشهور املاضية
، 1"نرس  :وهم  واىل وقتنا هذا  2011منذ  ىف سيناء  عمليات عسكرية    املرصي قام بسبعةش�ل سيناء. الجيش  
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 ق، ح1شهيدال، حق 2نرس ق، ح3ديالشه، حق 2الشهيد
يف القضاء عىل الج�عات املسلحة عمليه الهدف األساس املرجو منها  أيومل تحقق  –، العملية الشاملة" 4الشهيد

أعلن   ،م2020وخالل شهر مايو    زال نشاط العمليات املسلحة يزداد يوم بعد يوم.  ومااملتواجدة مبحافظة ش�ل سيناء،  
، بسبب جنود  8مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وباسم الجيش املرصي العقيد تامر الرفاعي عن    املتحدث العسكري

 .عبوة ناسفة بأحد املركبات املدرعة جنوب مدينة برئ العبدانفجار 

مساعد ،  مجند محمد عوض،  مجند أحمد عبد الله،  مالزم أول عبد الحميد أمام صبح:  هجومال  املتوف� يف لت قامئة  موش
مجند محمود ،  مجند محمد حسن� عيل،  مجند أحمد عيل احمد،  مجند أحمد حامد محمد،  بو اليزيدأ شحاته مصطفي  

 .مجند محمد عبد العزيز الجوهري، بانوب بوليسأ مجند ، عادل

   :الجاهزیة واالستعداد القتاليب «السیسي» یوجه القوات املسلحة  -3
 

 
جاء ذلك  .ة أمن مرص القومي، باالستمرار يف التحيل بأقىص درجات الجاهزية واالستعداد القتايل لح�يالسييسه وجّ 
الفريق   ، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة الدفاع وزيرل اجت�عه مع الفريق أول محمد زىك خال

، وقائد املنطقة املركزية اللواء أركان حرب إيهاب الفار ، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحةأسامة عسكر
 العسكرية.

لع خالل االجت�ع عىل مجمل األوضاع األمنية عىل كافة االتجاهات االسرتاتيجية اطّ   سييسن الإ وقال السف� بسام رايض  
، خاصًة يف سلحةالحدود ومالحقة العنارص املالثالثة الرئيسية عىل مستوى الجمهورية، وجهود القوات املسلحة لضبط  

 ش�ل سيناء وكذلك املنطقة الغربية.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25456
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050872/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A
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الخارجیة للمؤسسة  : العالقات نیًاثا

 العسکریة:

 مصر ولیبیا "نشر صور لضباط وجنود مصریین بمدینة طبرق اللیبیة":
مليشيات يا ملساندة  التابعة للجيش الليبي صورا لضباط وجنود مرصي� يتواجدون يف ليب  "بركان الغضب"نرشت عملية  

وقالت يف بيان عىل حسابها يف "فيسبوك"، إن "ضابطا يف الجيش املرصي نرش صوره مع رفاقه عىل موقع ،  خليفة حفرت
"، حيث حدد موقع التطبيق مكان النرش مبدينة طربق الساحلية رشقي البالد، قبل أن يقوم الضابط بحذف إنستغرام"

حكومة الوفاق الليبية مرص ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفرت الذي تشن قواته  وتتهم  ؛الصور من حسابه"
 .2019هجوما عىل العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل عام 

 
 ، إنه تم م2020خالل شهر مايو  عبد الله بادش بقوات حكومة الوفاق الليبية يدا�املقائد القال  ،وىف سياق متصل

ضبط أسلحة نوعية إماراتية وذخائر مرصية يف قاعدة الوطية التي تم السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق 
 م.2020خالل شهر مايو 

 تعليق:

ريب أفراد مليشيات خليفة حفرت يف قاعدة محمد نجيب العسكرية املتواجدة بشكل مستمر يقوم الجيش املرصي بتد
 ت بالنطاق الش�يل االسرتاتيجي للدولة املرصية، وك� نقلت مصادر فإن الدورة العسكرية للفرد املقاتل يف مليشيا

 يوما. 45ايل  30خليفة حفرت التي يتلقاها يف قاعدة محمد نجيب العسكرية ترتاوح مدتها من 

يعمل السييس بالتنسيق والرتتيب مع الجانب اإلمارايت عىل دخول إمدادات   ،خالل األيام والشهور املاضية و 
ر التي لحقت بتلك عسكرية ملليشيات خليفة حفرت بشكل كب� لتجهيزها للمعارك القادمة، بسبب الخسائ

م، سقطت طائرة هليكوبرت مرصية يف مدينه 2020املليشيات خالل األيام والشهور املاضية. وخالل شهر أبريل  
سيوة بالغرب املرصي، أفادت مصادرنا أنها كانت يف طريقها لألرايض الليبية لنقل مساعدات عسكرية ملليشيات  

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/1267239/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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يقوم الجيش الوقت الحايل  ك� نقلت مصادر أنه يف  1حفرت.
 املرصي بنقل معدات عسكرية مرصية وإماراتية الصنع اىل األرايض الليبية عن طريق الحدود املرصية الليبية.

م، بوجود جنود مرصي� داخل 0202خالل شهر فرباير    "الطاهر غربية"تأكيداً ملا ذكره القائد امليدا� يف قوات مرصاته  
األرايض الليبية للمشاركة يف العمليات، وهذا الذي ينفيه النظام املرصي إعالمياً دامئاً، نقلت مصادر خاصة أن هناك 

" املتواجدة يف محافظة اإلسكندرية بالنطاق 13صاعقة "ك  129مجموعة من الضباط والجنود من املجموعة 
ي، عربت اىل األرايض الليبية خالل الشهور املاضية لتقديم شكل من أشكال الدعم العسكري االسرتاتيجي الش�يل املرص 

 ملليشيات خليفة حفرت.

القوات املسلحة املرصية أرشفت منذ عدة سنوات عىل بعض العمليات يف معارك الرشق من أجل سيطرة حفرت عليها 
عقيلة صالح قبيل عملية "تحرير درنه" ببعض بشكل كامل بقوات من العمليات الخاصة املرصية،  و قد رصح 

إلحدى الصحف املرصية   2018فرباير    12الترصيحات التي تؤكد املشاركة املرصية يف تلك العمليات، حيث رصح بتاريخ  
تحرير مدينة درنة الليبية املتواجدة بالرشق الليبي وهذا سيكون  أنه سيتم قريباً املحسوبة عىل نظام السييس ب

ال تفر مجموعات إرهابية إىل   يكستنطلق تهم مرص  التيع السلطات املرصية ألن العملية العسكرية بالتنسيق م
 .2ظل وجود متطرف� يف درنة يف ةاملرصي األرايض

بخصوص التدخل املرصي الذي تم ىف املعارك التي جرت يف محيط العاصمة طرابلس، فإن الط�ان املرصي قام بعمليات 
من خالل ط�ان االستطالع الحريب املرصي؛ بل وك� نقلت مصادر خاصة أن الط�ان الحريب  استطالع ورصد أهداف

 املرصي قام بشن غارات جوية عىل بعض األهداف يف محيط مطار طرابلس، باملشاركة مع الط�ان الحريب اإلمارايت.

دقيق أشكال الدعم املرصي الذي ( للمزيد من التفاصيل �كن الرجوع لدراسة قام بها املعهد املرصي تصف بشكل  
السييس ودعم حفرت الدوافع (قدم لقوات خليفة حفرت، وأشكال املشاركة املرصية يف معارك الرشق والغرب): 

 .)والوسائل

 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: -2
التابعة لوزارة الدفاع   ”Defense Security Cooperation Agency DSCA“وكالة التعاون األمني الدفاعي  أصدرت  

” لكامل أسطول القوات الجوية Refurbishاألمريكية “بنتاجون”، إخطارا ُموجها للكونجرس باملوافقة عىل “تجديد 
 مليار دوالر. 2.3” بقيمة AH-64 Apacheاملرصية من املروحيات الهجومية طراز “أباتيش 

عن تقديره لتربع مرص مؤخراً مبعدات الح�ية الشخصية   رييك مارك إسربوزير الدفاع األمأعرب وىف سياق متصل 
ك� أكد عىل التزام الواليات  مكافحة ف�وس كورونا املستجد. إطاروغ�ها من اإلمدادات الطبية لبالده وذلك يف 

 عىللك تعليقا املتحدة برشاكتها االسرتاتيجية مع مرص. رصح بذلك املتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوف�ن وذ
تم مناقشة  حيثاالتصال الذي جري ب� وزير الدفاع األمرييك مارك إسرب مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زيك 

 عىلشار جوناثان كذلك ايل تأكيد الوزير إسرب أو  العالقة الدفاعية االسرتاتيجية الدامئة ب� الواليات املتحدة ومرص.
  يف مختلف املجاالت.االلتزام بالعمل بشكل وثيق مع مرص

النسحاب قوات بالده من وحدة املراقب� املتعددين   وزير الدفاع األمرييك مارك أسرب،يضغط  وىف السياق أيضاً  
الجنسيات، املتمركزين يف شبه جزيرة سيناء يف مرص. وبحسب تقرير نرشته صحيفة "وول سرتيت جورنال"، 

 

 الرابططيارين يف سقوط مروحية قرب الحدود مع ليبيا،   4مرص: أنباء عن مرصع  1

ور أوال  رئيس الربملان الليبي: سيف اإلسالم القذايف يف الزنتان.. نثمن دور مرص يف إعادة إع�ر ليبيا.. عقيلة صالح لـ"اليوم السابع": الدست 2
 الرابطم، 2018فرباير  12، اليوم السابع، تاريخ النرش "نتخابات خالل العام الجاري.. والرساج مفروض بـ"حكومة وصايةومرصون عىل إجراء اال 

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/watch/?v=644682582932993
https://eipss.online/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://eipss.online/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://eipss.online/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://eipss.online/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://eipss.online/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://eipss.online/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/07/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82-2/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044555/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%C2%A0%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044555/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%C2%A0%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3044555/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%C2%A0%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabic.sputniknews.com/world/202005081045381898-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6/
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-4-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2018/2/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1/3645758
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والحكومة اإلرسائيلية تعارضان  فإن وزارة الخارجية األمريكية، 
ؤولون يف "البنتاغون"، إن نرش القوات األمريكية يف  يف املنطقة. وقال مسالدولة  الخطوة، خشية استيقاظ تنظيم  هذه  

القوة املتعددة الجنسيات يف سيناء، يُعترب جزءا متجددا من نرش القوات األمريكية حول العامل. وأضاف املسؤولون أن 
 أرواح إسرب يرى أنشطة الجيش األمرييك يف ش�ل سيناء "استخداًما غ� فّعال ملوارد وزارة الدفاع"، وأن الخطر عىل

 الجنود األمريكي� هناك ال يربر ذلك.

 مصر والسودان: 
اتصاال هاتفيا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان رئيس املجلس العسكري م،  2020خالل شهر مايو    السييسأجرى  

اول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن نت، إن االتصال  الرسمي، املتحدث  رايضبسام    وقال السف�  .السودا�االنتقايل  
 ، وكذلك التشاور بشأن بعض القضايا اإلقليمية.عات التعاون الثنايئ ب� البلدينموضو 

 

  : التسلیحثالثًا

 : 1400/209الغواصة األملانیة -1

 
بزيارة لقيادة القوات البحرية برأس الت� بحضور  م،2020الدفاع خالل شهر مايو  قام الفريق أول محمد زىك وزير

وعدد من  والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة
املنضمة حديثاً إىل القوات   ”1400mod/ 209“األملانية الغواصة د قّ كبار قادة القوات املسلحة، حيث تفَ 

 البحرية.

 تعليق:

-Dieselالغواصة واحدة من أفضل الغواصات الهجومية ذات الدفع مبحركات الديزل الكهربية هذه تُعد 
Electric Attack Submarine  عىل مستوى العامل من تصميم وبناء مجموعة “تيس� كروب للخدمات

” األملانية ، ويعود تاريخها يف األساس إىل أواخر Thyssen Krupp Marine Services TKMSالبحرية 

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/3052753/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%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%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/5/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/4774349
https://www.youm7.com/story/2020/5/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/4774349
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ودخل  1100/  209إصدار منها  الستينيات، حيث ظهر أول 
(خاص بالهند) وأخ�ا   1500صدار الخاص  واإل   1400و  1300و  1200، ثم أعقبه اإلصدارات  1971الخدمة ألول مرة عام  

غواصات (بجانب البحرية  4الذي تعاقدت عليه البحرية املرصية بعدد  1400modاإلصدار األحدث عىل اإلطالق 
” Dolphin“دولف�  باسمأفريقية والربازيلية)، بخالف اإلصدار الخاص واملعّدل لصالح إرسائيل واملعروف الجنوب 
 – إرسائيل    –جنبية عىل مستوى العامل. (مرص  أ دولة    14ىل  إن  ”. وتم تصدير الغواصة حتى اآل Dolphin II  2  ودولف�

 – ب�و  –كولومبيا  –كوريا الجنوبية  –إندونيسيا  –الهند  –األرجنت�  –الربازيل  –جنوب إفريقيا  –اليونان  –تركيا 
 اإلكوادور). –تشييل 

 : ملصر Su-35طائرة مقاتلة من طراز  26روسیا تبیع  -2
نقالً عن الصحيفة الروسية “أفيابرو” أن مرص وقعت عقًدا مع روسيا للحصول   .comBulgarianMilitaryعلم موقع  

الروسية. وأورد املوقع أنه يف الوقت الحايل، يتعلق األمر بصفقة رشاء تتضمن  35-عىل دفعة كب�ة من مقاتالت سو
لعام، ومن املقرر الوفاء الكامل مركبة قتالية، عالوة عىل ذلك، ستتلقى مرص أول مقاتلت� لسالح الجو املرصي هذا ا  26

. وأشار املوقع بأن مرص ستصبح الدولة األوىل يف الرشق األوسط وش�ل إفريقيا التي 2023بااللتزامات حتى عام 
 بعد الص�. 35-شغل الطائرة املقاتلة الروسية من الصف األول، واملالك األجنبي الثا� ملقاتالت سوستُ 

 تعليق:

بشكل مكثف هو توتر العالقات ب� مرص والواليات املتحدة مرص للمعدات العسكرية الروسية    أحد أسباب اقتناء  كان
الرئيس   ءولكن بعد مجي  ؛أوقفت أمريكا عن مرص بعض املساعدات العسكريةحيث  م،  2013يوليو    03مريكية بعد  األ 
لكن واشنطن أعلنت يف  ؛مريكية ملا كانت عليهمريكية عادت العالقات املرصية األ لد ترامب عىل رأس اإلدارة األ نادو 

وقت سابق استعدادها لفرض عقوبات عىل مرص لحيازتها أسلحة روسية وفق ما يسمى بقانون مكافحة خصوم أمريكا  
 من خالل العقوبات.

 : املصریة ستتزود بمعدات تسلیح للمهام املتخصصة  AW149مروحیات  -3
العسكرية املتخصصة عرب موقعها اإللكرتو�، أنه طبقا لتقرير املبايعات العسكرية السنوية لعام    ”Janesمجلة “ذكرت  
قد باعت  ”Leonardoو ليونارد” رشكةاملُقدم من وزارة الخارجية اإليطالية للربملان خالل مايو الجاري، فإن  2019
، وذلك بقيمة AW189نقل متوسط طراز  مروحيات 8و” AW149مروحية متوسطة متعددة املهام طراز “ 24ملرص 
 مليون يورو. 871

م� يعني   مقعداً)  18مقاعد فقط (�كن أن تصل إىل    8املرصية ستكون ذات    AW149وأضافت املجلة أن مروحيات 
تخصصة التي تتطلب تزويدها باملعدات املُجهزة خصيصا لذلك، يف ح� أن مروحيات أنها ستنفذ املهام العسكرية امل

AW189  مقعداً م� يعني أنها ستعمل يف مهام نقل األفراد. 19ستحوي 

 :املصري البحرين الفرقاطة الشبحیة "األقصر" باألسطول ی دشت-4
الفرقاطة الشبحية حضور مراسم تدش� م، 2020وزير الدفاع خالل شهر مايو الفريق أول محمد زىك  امق

بالتعاون مع  يف مرصيتم بناؤها  التيهى الفرقاطة الثالثة طراز "جوويند" برتسانة اإلسكندرية و  "األقرص "
 تعد أحد قالع الصناعة الفرنسية ىف تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن . التي naval groupرشكة 

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/2020/05/15/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-26-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-su-35-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/23/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-aw149-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85/
https://www.youm7.com/story/2020/5/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/4774349
https://www.youm7.com/story/2020/5/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89/4774349
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 : EDEX-2020معرض مصر الدولي للصناعات العسکریة والدفاعیة  -5
يف الفرتة  ستُعقد فاعلياته يف موعدها دون تأجيل EDEX-2020معرض مرص الدويل للصناعات العسكرية والدفاعية 

" اإليطالية الرائدة يف    Fincantieriفقد أعلنت الصفحة الرسمية للمعرض أن رشكة " فينكانت�ي    .ديسمرب "  10  -   7"  
، لتنضم لقامئة رعاة املعرض Headline Sponsorعليات املعرض كراعٍ رئييس بناء السفن، أكدت عىل مشاركتها يف فا

 من:التي تضم حاليا كال 

 ذهبي) (راعياألوروبية الرائدة يف صناعات الصواريخ والذخائر  MBDAرشكة  -

 فيض) (راعياألمريكية الرائدة يف صناعات الدفاع والط�ان  Lockheed Martinرشكة لوكهيد مارتن  -

" التي تتفاوض البحرية FREMM Bergamini"فريم ب�جاميني    تللفرقاطارشكة فينكانت�ي اإليطالية هي املصنعة  
بحرية  املرصية حاليا للحصول عىل آخر فرقاطت� بنته� الرشكة من نفس الطراز، واللتان كانتا مخصصت� يف األصل لل

 .اإليطالية

 : أملانیا تکشف عن قیمة صفقات األسلحة اُملصّدرة ملصر اإلمارات وترکیا -6
كشفت أملانيا عن قيمة صفقات األسلحة التي وافقت عىل تصديرها إىل مرص، تركيا واإلمارات، وفق ما نقل موقع دي 

يناير إىل  20ايس أملا�، إنه خالل الفرتة من وقالت وزارة االقتصاد األملانية رًدا عىل استفسار من سي دبليو عربية.
مليون يورو. ووافقت الحكومة أيضاً عىل    308.2وحدها بقيمة    أسلحة ملرصاملوافقة عىل  متت    2020الثالث من مايو  

 مليون يورو. 7.7مليون يورو ولإلمارات العربية املتحدة بقيمة  15.1شحنات أسلحة إىل تركيا بقيمة 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defense-arab.com/vb/threads/144908/
https://sdarabia.com/2020/05/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%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%d9%85/
https://sdarabia.com/2020/05/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%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%d9%85/
https://sdarabia.com/2020/05/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%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%d9%85/
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: التدریبات رابعًا  العسکریة

 تونسیة:  - تدریبات مصریة -1
مع نظ�تها من القوات التونسية،  املرصية الصاعقة قواتجرتها م، عن تدريبات أ 2020تم الكشف خالل شهر مايو 

 وتم إجراء التدريب داخل الدولة التونسية، ويعد هذا التدريب األول من نوعه.

 

 بالبحر املتوسط:   ًاعسکری ًاالبحریة املصریة تجري عرض-2
اإلسكندرية بعد وصول الغواصة الهجومية املرصية الثالثة  شواطئقوتها قبالة  القوات البحرية املرصيةاستعرضت 

S43 “ 1400/ 209طرازmod  من أملانيا إىل اإلسكندرية ومشاركتها يف تدريبات مشرتكة مع سفن وغواصات القوات ”
 البحرية وط�ان القوات الجوية.

 سکریة: القرارات العخامسًا

 : أسباب منح السیسي الضبطیة القضائیة لضباط الجیش
يف شأن  1958لسنة  162قراًرا جمهوريًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم  م،2020خالل شهر مايو  السييسأصدر 

رة األوىل من املادة الرابعة بالقانون بالنص التايل: "تتوىل القوات األمن أو  حالة الطوارئ، وتضمن القرار، تعديل الفق
القوات املسلحة تنفيذ األوامر الصادرة من السييس أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضايئ، تختص النيابة 

ل باختصاصاتها، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق املبديئ يف أي من املخالفات ألحكام هذا القانون مع عدم اإلخال
 العامة يف جميع األحوال دون غ�ها بالترصف النهايئ يف التحقيق".

 :تعليق

التي أقرها السييس  ،منح الضبطية القضائية لضباط الجيش كانت من ضمن تعديالت األخ�ة لقانون الطوارئ
ة لضباط الجيش كانت قد منحت ألعضاء ئياملرصي، قبل منح الضبطية القضا بعد مناقشتها داخل الربملان

 .ن ورؤساء نقط الرشطةينستبالت واملساعدها والكُ ئالنيابة ومعاونيهم وضباط الرشطة وأمنا

، يف ظل االمتيازات غ� من وجهة نظري فمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش يف ذلك التوقيت أمر طبيعي
 م. 2013يوليو  03يتحصل عليها ضباط الجيش ما بعد  املسبوقة التي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/TunisianSoldier/status/1260685070156869634
https://sdarabia.com/2020/05/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d9%88%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%89%d8%a1/
https://www.elwatannews.com/news/details/4753134
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التصریحات : سادسًا  والبیانات
أن القوات املسلحة تقوم بوجه عام  ب، املتحدث العسكري للقوات املسلحة،  العقيد أركان حرب تامر الرفاعيتحدث  -1

ا مسلًحا بشكل فردً  126 تقتل أضاف أن القوات املسلحة املرصيةوتأم� الحدود، و  "ملكافحة اإلرهاب "يف التصدي 
 كانوا يحاولون اخرتاق الحدود الغربية للقيام بأع�ل مسلحة.  عام

ث العسكري باسم القوات املسلحة، إىل استمرار بناء املنطقة العازلة ، املتحدالعقيد أركان حرب تامر الرفاعي  شارأ  -2
باالتجاه الش�يل الرشقي حتى مساحة خمسة كيلو مرتات للقضاء عىل خطر األنفاق التي يتم استخدامها لتهريب 

جاحات ن"أن هناك كيلو مرتات، وأكد املتحدث العسكري  ٣األفراد واألسلحة والتي وصل البعض منها إىل مسافة 
 ". ش�ل ووسط سيناءضخمة وسيطرة أمنية كاملة وتدم� للبنية التحتية لإلرهاب، إضافة إىل املرشوعات التنموية يف

ثن� إثر تبادل إلطالق النار يف محافظة ش�ل سيناء ش�ل رشقي البالد، جاء ، مقتل مسلح� االجيش املرصيأعلن  -3
عسكري�، بينهم ضابط،  10ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، غداة إعالن مقتل وإصابة 

 يف تفج� مدرعة بش�ل سيناء.

بة ذكرى انتصار ، عىل صفحته الرسمية عىل موقع التواصل االجت�عي فيسبوك، الشعب املرصي مبناسالسييسهنأ  -4
 .العارش من رمضان

القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب بربقية تهنئة إىل السييس،  الفريق أول محمد زيكبعث  -5
 هـ. 1441مبناسبة االحتفال بذكرى العارش من رمضان 

وية األسبق الذي وافته ، بيانا، نعت فيه الفريق محمد عبد الحميد حلمي قائد القوات الجأصدرت القوات املسلحة  -6
 . م2020خالل شهر مايو املنية 

أن القوات البحرية سوف تظل عىل العهد دامئاً يف ح�ية حدود  د القوات البحريةالفريق أحمد خالد قائأكد  -7
وسواحل مرص ومصالحها االقتصادية، موجهاً الشكر إىل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات املسلحة عىل الجهود 

 املبذولة يف تحديث التسليح للقوات املسلحة املرصية. 

 .هــ1441حلول عيد الفطر املبارك  مبناسبـة لسييسلقيـة تهنئـة وزير برب  الفريق أول محمد زىكبعث  -8

 : اللقاءات والزیاراتسابعًا
إجراءات اصطفاف عنارص قوات  ، وزير الدفاع الفريق أول محمد زيكشهد م، 2020مايو  04يف تاريخ  -1

الصاعقة للوقوف عىل مستوى الكفاءة القتالية، واالطمئنان عىل مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور 
 . حة وعدد من قادة القوات املسلحةالفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسل

، رئيس أركان حرب القوات املسلحة، عدداً من  الفريق محمد فريدشارك م، 2020مايو  07يف تاريخ  -2
القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتيل مكافحة اإلرهاب بش�ل سيناء تناول وجبة اإلفطار. 

بعة س� ويف سياق متصل تفقد رئيس األركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأم� ش�ل سيناء ملتا
الطرق واملحاور الرئيسية  ، ك� تفقد عدًدا من الك�ئن ونقاط االرتكاز األمنية عىليةالعمليات األمن

 .بسيناء
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع  الفريق أول محمد زىكالتقى م، 2020مايو  12يف تاريخ  -3

واإلنتاج الحريب، طلبة الكليات واملعاهد العسكرية واملعهد الفني للقوات املسلحة وأعضاء هيئة 
رب القوات التدريس بالكليات عرب شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان ح

 املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات املسلحة.

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/4735578
http://gate.ahram.org.eg/News/2402909.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3041896/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2402329.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3042675/1/-%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%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%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%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5CTelegram%20Desktop%5C%D8%A3%D9%83%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%20%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D9%81%20%D8%AA%D8%B8%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5CTelegram%20Desktop%5C%D8%A3%D9%83%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%20%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D9%81%20%D8%AA%D8%B8%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5CTelegram%20Desktop%5C%D8%A3%D9%83%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%20%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%88%D9%81%20%D8%AA%D8%B8%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B0%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
https://www.youm7.com/story/2020/5/22/%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%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/4788594
https://www.elwatannews.com/news/details/4736451
http://gate.ahram.org.eg/News/2404347.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046916/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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اللواء محمد استقبل م، 2020 مايو  12يف تاريخ  -4
الدكتور أ�ن  "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء" لإلنتاج الحريب وزير الدولة سعيد العصار

 .املشرتك لتنفيذ عدد من املرشوعاتمختار محافظ الدقهلية، لبحث سبل تعزيز التعاون 
بزيارة لقيادة القوات البحرية برأس الت�  وزير الدفاع الفريق أول محمد زىكقام م، 2020مايو  14يف  -5

بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وعدد من كبار قادة القوات املسلحة،  
 من طراز (1400/209) أملانية الصنع املنضمة حديثاً ، -S43حيث بدأت مراسم الزيارة بتفقد الغواصة  

 إىل القوات البحرية، واستمع الفريق أول محمد زىك إىل رشح مفصل لكافة الخصائص الفنية والقتالية
 للغواصة وكيفية تنفيذها للمهام املكلفة من خالل منظومة التسليح املتطورة

عنارص قوات املظالت،   اصطفافإجراءات    ،الدفاع  وزير  الفريق أول محمد زيكشهد  م،  2020مايو    16يف   -6
وذلك ىف إطار املتابعة الدورية ملستوى االستعداد والتدريب القتايل لوحدات وتشكيالت القوات املسلحة  

 بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وعدد من قادة القوات املسلحة. 
األع�ل اإلنشائية لتطوير عدد  برفقة عدد من القيادات العسكرية السييستفقد م، 2020مايو  27يف  -7

تقاطع شارع صالح سامل مع شارع امل�غني،  من الطرق واملحاور والكباري مبنطقة رشق القاهرة، مبا فيها
 وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة مبنطقة املليون شجرة.

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/3046737/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3046737/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2406952.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2407565.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3054747/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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املؤسسة  اقتصاد ثامنًا: 

 العسکریة
أن الجيش املرصي لديه مميزات تصعب عىل رجال األع�ل املنافسة معه   رجل األع�ل املرصي نجيب ساويرسأكد    -1

الرشكات، في� يتعلق باالقتصاد، وقال ساويرس، يف لقاء مع روسيا اليوم: «الجيش لديه مميزات ال تتواجد لدى بقية 
ألنه ال يدفع مرتبات للمجندين وال رضائب وال يحتاج إىل تراخيص، لذلك فرصته يف العمل أسهل واملنافسة غ� 
متساوية»، وتابع: «رأيي يف املقام األول أن يركز الجيش عىل املسائل األمنية والعسكرية واإلرهاب، وأن يركز عىل  

وال نعتمد عىل الدول األخرى»، موضحا أن االستث�ر الخاص بالجيش  الصناعات الحربية ليك ننتج أسلحتنا بأنفسنا
 من الصناعات العسكرية.   ها�كن أن يكون يف مصانع الطائرات واملدافع الرشاشة وغ� 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع ود. خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل والبحث  الفريق عبد املنعم الرتاسع وقّ  --2
العلمي، مبقر رئاسة العربية للتصنيع بروتوكول للتعاون، بهدف إعداد الع�لة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر 

أقىص استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية، مبا يخدم خطة الدولة  العلمية الشابة ورعاية املبتكرين، وتحقيق
لتعميق التصنيع املحيل، يهدف الربوتوكول الذي تصل مدته إىل ثالث سنوات إىل تطوير التعاون املشرتك ب� الهيئة 

 ة والبحثية.العربية للتصنيع ووزارة التعليم العايل من خالل تنفيذ عدد من الربامج والفعاليات التدريبي

أوامرها للهيئة الهندسية للقوات املسلحة وعدد من إداراتها التخصصية  القيادة العامة للقوات املسلحةأصدرت  -3
ة املدن الجامعية بعدد من املحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية واإلدارية للمدن الجامعية للقيام برفع كفاء

لكالً من جامعة القاهرة وجامعة ع� شمس وجامعة حلوان، وجامعة اإلسكندرية وجامعة املنصورة وجامعة قناة 
ابة بف�وس كورونا حال تطلب السويس وجامعة أسيوط، وذلك الستخدامها كأماكن حجر صحي لعزل الحاالت املص

 األمر ذلك.

ا، وحدها، من الك�مات يوميً   وزارة اإلنتاج الحريبقال نادر سعد، املتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن إنتاج    -4
 . مليون ك�مة، وأوضح أن سعر الك�مات الق�ش لن يتجاوز الخمسة جنيهات للك�مة الواحدة 4.5سيصل إىل 

التي  »،3مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمرشوعات، إن منطقة مرشوع «بشاير الخ� ، اللواء أحمد العزازيقال  -5
مرتا،   2370تضم مجمع للبنوك مكون من أرىض وجراج ودورين بإج�يل مسطح  تقوم عىل إنشائها الهيئة الهندسية

د األغراض مخصص  مرتا، ومبنى متعد  4150أدوار وروف بإج�يل مسطح    3ك� يضم مبنى مجمع للسين�ت مكون من  
مرتا، موضحا أن إج�يل املسطحات التجارية  7332مسطح  أدوار وروف، بإج�يل 3كمعارض للسيارات مكون من 
 مرتا.  854آالف و 110باملنطقة االستث�رية تصل إىل 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979499
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3040553/1/%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-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%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-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3050286/1/%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%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-%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-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052020&id=965cf60b-1c29-4ddf-b780-f88aaf4e84d6
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3052369/1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1-3-
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: الفاعلیات تاسعًا العسکریة
 مسلسالت حربية، استخباراتية وأمنية  3عرض  سيشهد    2021عالمية أن رمضان  أعلنت الرشكة املتحدة للخدمات اإل   -1

" هجمة مرتدة " عن    املخابرايتاملسلسل  ، و "  2املسلسل الحريب " االختيار  :  وهي  تحت إرشاف جهاز الشئون املعنوية،
كابول" حول املؤامرات  -األمني "القاهرة  االستخبارايت املسلسل ، و من ملفات جهاز املخابرات العامة قصة حقيقية

 حاك ضد املنطقة العربية، وخاصة مرص بالفرتة األخ�ة، مسلطًا الضوء عىل األع�ل اإلرهابية التي تقع يف منطقتنا.التي تُ 

سالم»، تحية   ،املتحدث الرسمي للقوات املسلحة، فيديو ألغنية بعنوان «سالم  تامر الرفاعيالعقيد أركان حرب  نرش    -2
جاء ذلك عرب صفحته الرسمية عىل موقع التواصل االجت�عي «فيس بوك»، األغنية  القوات املسلحة. لقتىلوتقديًرا 

وقائد  مؤسس ور الشهيد إبراهيم الرفاعي ، وهو يز كرارهمن غناء الفنانة أصالة، وظهر يف بداية الفيديو الفنان أم� 
 صاعقة، واختتم الفيديو بجملة "وستظل مرص عامرة باألبطال الذين يقدمون أرواحهم فداًء للوطن". 39الفرقة 

صورا وفيديوهات حقيقية للحظة إعدام ضابط الصاعقة م، 2020خالل شهر مايو  م املرصيةوسائل اإلعال نرشت  -3
نرش أحمد العويض،  وبدأ الفنان املرصي املسلحة.السابق هشام عش�وي بعد إدانته بارتكاب العديد من العمليات 

من  29ة ا مع عرض الحلقاللقطات الحقيقية إلعدام هشام عش�وي، عرب حسابه الشخيص مبوقع "فيسبوك"، تزامن
 جسد فيه العويض دور عش�وي.مسلسل "االختيار" والذي 

 
أون الين، وإطالق   الرتبية العسكريةأعلنت جامعة ع� شمس أنه ألول مرة لطالب الفرق النهائية يؤدون  -4

موقع لتسجيل الطالب والحصول عىل الشهادة بعد تقديم البحوث والتسجيل خاصة لطالب الفرق النهائية 
 فقط كونها رشطا للتخرج.

تم توقيع بروتوكول التعاون العلمي والبحثي املشرتك ب� جهاز الرياضة للقوات املسلحة وجامعة بنى -5
يم املشورة العلمية والبحثية والفنية ىف مجال الرتبية البدنية والعلوم سويف، ويهدف الربوتوكول إىل تقد

 الرياضية، وذلك بحضور رئيس جهاز الرياضة العسكري ورئيس جامعة بنى سويف.

تم إطالق   م،2017اإلغارة عىل نقطة ارتكاز الربث يف عام  يف    لقى مرصعهعيل عيل، والذي    للمجندكنوع من التكريم  -5
 .قاعات الكلية الفنية العسكريةحد أ  عىل اسمه

 مصاب�قتىل و  بتقديم الهدايا العينية واملادية ألبناء وأرس املبارك،مبناسبة حلول عيد الفطر  السييسه وجّ -6
 .ازلهم بعدد من محافظات الجمهوريةوذلك مبن قوات املسلحة

ية دوائية إىل جمهورحملة مبساعدات طبية و م م،2020خالل شهر مايو  مرصية طائرة عسكريةوصلت  -7
  جنوب السودان .

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053410/1/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF---%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053410/1/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF---%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3053410/1/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF---%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://arabic.rt.com/middle_east/1116860-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1116860-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1116860-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9/
http://gate.ahram.org.eg/News/2408534.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/5/24/1793535/%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%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/2409132.aspx
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