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 . " 2020حرکة تنقالت الضباط "یونیو  ما وراء   

 . مصر وتطورات األوضاع يف لیبیا  

 . ثیوبیا ومناوشات سد النهضة إ مصر و  

 . تستعدان لصفقة ضخمه واحتجاجات شعبیة ملنعها   وإیطالیا    مصر    

 کبیرة. أسلحة روسیة وفرنسیة بأعداد    واشنطن تؤکد شراء مصر  

 األحمر. إسبانیة مکثفة بالبحر    – تدریبات مصریة   

 الجیش املصري یطور قاعدة جرجوب بالقرب من الحدود املصریة اللیبیة.  

 . أملانیا تواصل بناء أول فرقاطة شبحیة مصریة متعددة املهام  

 

 

 هذا العدد:  يف
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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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 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة 

 ": 2020یونیو  " الضباط حرکة تنقالتما وراء -1
م، حركة التنقالت الدورية التي تجرى داخل املؤسسة العسكرية كل ستة أشهر،  2020اعتمد السييس خالل شهر يونيو  

وجاءت الحركة يف وقتها الطبيعي، نعم، ولكن ما تم يف تلك الحركة يدل ويؤكد عىل أن ما فعله السييس ىف حركة  

سبتمرب، وأنه ماٍض ىف سياسته القد�ة، وك� نُقلت   20ان عملية "مراوغة محكمة" حتى تهدأ موجة  ك  2019ديسمرب

 لنا الحركة حرصياً من مصادر خاصة، فقد كانت كالتايل: 

إقالة اللواء ع�د الغزايل من منصب أم� عام وزارة الدفاع وتعيينه مساعداً لوزير الدفاع، وتعي� اللواء أ. ح. أرشف  -1

 س بدالً منه أمينا عاما لوزارة الدفاع. فار 

تعي� اللواء أ. ح. أرشف زاهر مديراً للكلية الحربية بدالً من اللواء أ. ح. أرشف فارس الذي تم تعيينه أميناً عاماً -2

 لوزارة الدفاع. 

 رأفت عرفات. تعي� اللواء أ. ح. نبيل حسب الله قائداً للجيش الثا� امليدا� بدالً من اللواء أ. ح. رفيق -3

إقالة اللواء ا. ح. يحيي طه الحمييل من منصب رئيس هيئة التدريب وتعي� اللواء ا. ح. رفيق رأفت عرفات بدالً - 4

 منه.

تعي� اللواء أ. ح. خالد شوقي قائداً للمنطقة املركزية العسكرية بدالً من اللواء أ. ح. نبيل السيد حسب الله الذي    -5

 ثا� امليدا�.ُع� قائداً للجيش ال

 تعي� اللواء أ. ح. إيهاب فكري رئيساً ألركان املنطقة املركزية بدالً من اللواء أ. ح. أحمد صفي.-6

 تعي� اللواء أ. ح. خالد لبيب قائداً للمنطقة الجنوبية العسكرية بدالً من اللواء أ. ح. أرشف الحرصي. -7

بية العسكرية من منصبة وتعيينه نائباً لرئيس جهاز الخدمة الوطنية  نقل اللواء أ. ح. صالح رسايا قائد املنطقة الغر -8

 وتعي� اللواء أ. ح. رشيف معوض بدالً منه قائداً للمنطقة الغربية العسكرية.

 إقالة اللواء أ. ح. فهمي هيكل وتعي� اللواء أ. ح. يارس اإلرسيجي بدالً منه قائداً املنطقة الش�لية. -9

 طارق الظاهر بدالً من اللواء أ. ح. خالد بيومي مديراً إلدارة املشاة تعي� اللواء أ. ح.-8

خروج اللواء أ. ح. خالد توفيق رئيس هيئة البحوث العسكرية من منصبة لظروف صحية وتعي� بدالً منه اللواء    -10

 أ. ح. أ�ن نعيم. 

 تعي� اللواء أ. ح. أرشف فريد مساعداً لوزير الدفاع. -11

م، نجد أن أبرز ما جاء يف الحركة، هو خروج اللواء  2020أس�ء القيادات التي شملتها حركة يونيو  عند قراءة  

أ. ح. ع�د الغزايل من منصبه "الهام" أم� عام وزارة الدفاع "أم� رس املجلس العسكري" وتعي� اللواء أ. ح.  

 ذا عن اللواء ع�د الغزايل؟أرشف فارس مدير الكلية الحربية "املقرب من السييس" بدالً منه، ف�
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م، وكان له 2019سبتمرب  20اللواء أ. ح. ع�د الغزايل كان يتوىل قيادة املنطقة املركزية العسكرية أثناء تظاهرات يوم 

التظاهرات، وكان رأيه أن الجيش ال ينبغي أن ينزل   أثناء تلك  موقف رافض النتشار الجيش يف الشوارع وامليادين 

ملتظاهرين مرة أخري، وهذا املوقف أثر بالسلب عىل قوات الرشطة وجعل قوات الرشطة تخىش  للشوارع ويواجه ا

التحرير.  ايل ميدان  أعدادهم ووصلوا  املتظاهرون وزادت  بالعنف، وبناء عىل هذا تشجع  املتظاهرين  من مواجهة 

 وجدير بالذكر أن اللواء ع�د الغزايل يحظى بقبول كب� داخل صفوف الجيش املرصي. 

 الحيوي   هم، قام بنقل اللواء ع�د الغزايل من منصب2019السييس يف عملية "املراوغة" التي قام بها يف حركة ديسمرب   

لمنطقة املركزية، إىل أم� عام وزارة الدفاع "أم� رس املجلس العسكري"، وهذه تُعترب ترقية للواء "الغزايل"،  لقائد  ك

ائد املنطقة املركزية، وأشيع يف تلك األثناء داخل املؤسسة العسكرية، أن  فأم� عام وزارة الدفاع منصب أعىل من ق

 عىل حساب اللواء محمد عبد الاله "املقرب" من السييس.  اعام االسييس قام برتقية اللواء "الغزايل" وعينه أمين

م، كانت 2019يف ديسمرب م، بقراءتها وتحليلها يتضح أن ما فعله السييس مع اللواء "الغزايل" 2020ولكن حركة يونيو 

التي   العسكرية،  املركزية  املنطقة  قيادة  الكربى،  يف  نطاق عملها وانتشارها  يقع  خطوة إلبعاده من  التي و العاصمة 

اللواء   القليوبية"، وهذا بناء عىل موقف  الجيزة،  الرئاسية “القاهرة،  النظام والقصور  تتواجد فيها معظم مؤسسات 

ظهر األمر عىل أنه ترقية "للغزايل" ولكنها يف  أن يُ عمل  سبتمرب، ولكن السييس    20هرات  "الغزايل" من عدم "قمع" مظا 

  ن حقيقة األمر كانت خطوة من خطوات التخلص من اللواء الغزايل نهائياً، وبالفعل يف حركة يونيو تخلص السييس م

 اللواء الغزايل، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه أمينا عاما لوزارة الدفاع. 

الحظ إقالة اللواء أ. ح. يحيي طه الحمييل من منصب رئيس هيئة التدريب،  م، أيضاً يُ 2020قراءة حركة يونيو  عند  

وتعي� اللواء رفيق رأفت بدالً منه، واللواء الحمييل، ك� نقلت مصادر خاصة، كان عىل خالف دائم مع السييس يف  

اء، وكان من ضمن القيادات التي أطاح بها السييس يف  عدة ملفات، وعىل رأسها ملف مكافحة "التمرد" يف ش�ل سين

 م.2016م، بعد أحداث ما سميت "ثورة الغالبة" يف نوفمرب 2016ديسمرب 

، اجتمع السييس  1م 2016أكتوبر    05م، وتحديداً يف  2016نوفمرب    11فقبيل أحداث ما سميت بـ "ثورة الغالبة" يوم  

، ملناقشة أوضاع الدولة بشكل عام ومنها دعوات 2قائد  26ملكون من  مع أعضاء املجلس العسكري ا  اجت�عا معلناً 

م،  وشهد هذا االجت�ع خالفا ب� السييس ومجموعة من قيادات داخل املجلس العسكري، 2016نوفمرب    11تظاهرات  

ات  وحّملت تلك القيادات السييس أسباب تلك الدعوات، التي تخرج من قطاع واسع من الشعب، وليس فقط من حرك

م، وأوضحوا يف أثناء ذلك االجت�ع أن الدولة تدار بشكل  2016نوفمرب    11"اإلسالم السيايس" ك� كانت الدعوات قبل  

خاطئ وخصوصاً يف الناحية االقتصادية، وحّملوه سبب فشل إدارة العمليات يف سيناء، وطالبوا بتعديل مسار وسياسات  

قائدا من داخل املجلس العسكري وكان    12رة الغالبة"، أقال السييس  إدارة الدولة. وبعد مرور أحداث ما سميت "بثو 

 

  17م، تاريخ الدخول  2016أكتوبر    05يجتمع باملجلس العسكري ويستعرض جهود مكافحة اإلرهاب، الرشق األوسط، تاريخ النرش    السييس 1
 لرابطم، ا2020يونيو 

 الرابط، محمود ج�ل املعهد املرصي للدراسات،  2020املجلس العسكري املرصي مارس  2
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الفريق أسامة عسكر، والذي أعاده السييس مرة أخري يف منصب رئيس    ، فضالً عنمن ضمنهم اللواء طه الحمييل

 . 2019هيئة العمليات يف حركة "الخداع" ديسمرب 

، وهذا من 1وعينه يف منصب قائد الجبهة املوحدة يف سيناء  م، قام السييس بإعادة اللواء الحمييل مرة أخري،2019يف 

باب "التهدئة واالحتواء"، إلظهار األمر عىل أن "الحمييل" التي كان له أراء معارضة لسياسات مواجهة "التمرد" يف  

حركة يونيو  سيناء، عاد ليقود هو العمليات يف سيناء، ولكن رسعان ما قام السييس بنقلة لرئاسة هيئة التدريب، وىف  

م، عاد اللواء أ. ح. يحيي طه الحمييل مرة أخري للتقاعد، وهذا أيضاً من املؤرشات الواضحة التي تدل عىل أن  2020

سبتمرب، ويعمل عىل التخلص من اإلجراءات التي اتخذها "مضطراً" حتي تهداً ومتيض    20السييس، عاد إىل ما قبل  

 سبتمرب.  20موجة حراك 

 العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة : نیًاثا

 : مصر وتطورات األوضاع يف لیبیا
املتابع للتطورات األخ�ة الخاصة باملشهد الليبي، يرى أن هناك تحول كب� حدث ىف طبيعة املعارك العسكرية ب� 

داً يف املنطقة قوات حكومة الوفاق "الرشعية" وب� مليشيات خليفة حفرت. السيطرة العسكرية عىل األرايض وتحدي

تركيا. فخالل الفرتة املاضية، طبقت   من  الغربية تحولت لصالح حكومة الوفاق الرشعية املعرتف بها دولياً واملدعومة

بامتياز تكتيكات مراحل الحرب الثالث خالل فرتة قص�ة فانتقلت تدريجياً من مرحلة االستنزاف   قوات حكومة الوفاق

وما يدار اآلن ىف الغرب الليبي عسكرياً يوصف مبرحلة ،  ة التوازن (التوازن االسرتاتيجي)(الدفاع االسرتاتيجي) إىل مرحل 

الحسم (الهجوم االسرتاتيجي). وبناء عىل بيانات حكومة الوفاق، يتضح أنها تسعى جدياً للسيطرة عىل منطقتي رست  

، حتى متارس دورها كحكومة عىل كامل يةعىل كافة األرايض الليب   إىل بسط نفوذها، بل تسعي  يف املقام األول  والجفرة

 الرتاب الليبي. 

النظام املرصي مل يكن بعيداً بالطبع عن تلك األحداث، فالسييس يقوم بدعم حفرت منذ إطالقه ملا يسمى بـ "عملية  

س ما باستقبال خليفة حفرت وعقيلة صالح رئي مبارشة م. ورداً عىل تلك التطورات، قام السييس2014الكرامة" يف مايو  

 2يسمى بربملان طربق، يف مرص وأعلن عن وثيقة القاهرة للوصول اىل حل سيايس ب� األطراف املختلفة.

بحشد قواته الجوية والقوات الخاصة بشكل مكثف يف املنطقة الغربية العسكرية عىل   وىف نفس الوقت قام السييس 

م، وحث يف  2020يونيو  20العسكرية يوم السبت املوافق   ثم قام بزيارة إىل املنطقة الغربية ، الحدود املرصية الليبية

ر قتالية تُطلب منهم داخل الحدود  واكلمة متلفزة له الضباط املرصي� عىل أن يكونوا مستعدين، تحسباً للقيام بأي أد

ظام  خارجها، وارتجل يف كلمته وقال أن تجاوز رست والجفرة من قبل قوات حكومة الوفاق خط أحمر بالنسبة للن  وأ 

 
 الرابطحوار| قائد قوات رشق القناة ملكافحة اإلرهاب: العملية الشاملة فرضت سيادة الدولة عىل كل شرب، بوابة األخبار،  1

م، 2020و  يوني  06تشمل وقف إطالق النار وبدء املفاوضات.. السييس يعلن مع حفرت وصالح مبادرة سياسية بشأن ليبيا، الجزيرة، تاريخ النرش    2
 لرابطم، ا2020يونيو  29تاريخ الدخول 
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املرصي، وفرس البعض ذلك بأن السييس يلمح بأن الجيش املرصي قد يتدخل عسكرياً يف الداخل الليبي مستقبالً إذا  

  1ما قامت قوات الوفاق بالهجوم عىل رست والجفرة وسيطرت عليه�.

الخط  و عىل تخوم الحدود اإلدارية ملدينة رست،    قوات حكومة الوفاقوالتي توقفت فيه  ،  بناء عىل املوقف الراهن  

،  لوضع الحايلا  ك� هو،  تحت سيطرة قوات حفرت  رست والجفرةأن تظل    هو  ك� رصح السييس،  للنظام املرصي   األحمر

 نوىف ظل هذا الوضع ستكون قوات السييس يف حالة تأهب قصوي عىل الحدود الغربية املرصية ك� هو الحال اآل 

، وسيعمل السييس بناء عىل هذا الوضع عىل الوصول إىل حل سيايس مع األطراف األخرى الداعمة ل لكنها لن تتدخ

والضغط عىل الجانب الداعم لحكومة الوفاق بعدم تجاوز  رست والجفرة، وبالتايل ينتفي   لحفرت كروسيا واإلمارات

عىل دعم حفرت بالسالح والتدريب  ، وىف نفس الوقت سيعمل  نظام السييس  سبب التدخل املرصي يف الوقت الراهن

لتقوية عنارصه مره أخرى، وسيقوم يف نفس الوقت بتدريب القبائل املتواجدة عىل الحدود املرصية الليبية، والتي يرى  

 يف املعارك عىل األرض.  اً البعض أنها ال تصنع فارقاً عسكرياً حقيقي

للسيطر  بعملية عسكرية  الوفاق  قوات حكومة  قيام  بالفعل،  ولكن يف حال  عليهم  وسيطرت  والجفرة  ة عىل رست 

داخل أرايض الرشق الليبي، فمن املتوقع دخول السييس بشكل معلن يف تلك املعارك، وسيكون  اىل  وانتقلت املعارك  

 من القومي املرصي" ك� يزعم. مربره "الدفاع عن األ 

 : وأثیوبیا ومناوشات سد النهضةمصر -2
اء التي ترددت بشأن إىل موافقتها عىل طلب القاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية  نفت حكومة جنوب السودان صحة األنب

إثيوبيا.  مع  حدودها  إن    قرب  لها،  بيان  يف  السودان،  جنوب  لجمهورية  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزارة  وقالت 

، وال يوجد يشء  "املعلومات التي تم تداولها يف وسائل التواصل االجت�عي بشأن هذا الخرب ال أساس لها من الصحة

 2من هذا النوع".

متصل   سياق  لضباط  ويف  إنه  قالت  تسجيال  السودان  جنوب  بدولة  التلفزيونية  برودكاستينغ"  "رامسيل  قناة  بثت 

، عىل بعد ثالث� كيلومرتا من محافظة مايوت  نما بامرصي� يدربون جنودا من دولة جنوب السودان يف موقع جبل  

وقالت إن التسجيل رسبه ضابط مخابرات من جنوب السودان، حيث ذكر أنه قلق   إثيوبيا.القريبة من الحدود مع  

 3للغاية من تورط بالده يف األزمة ب� مرص وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

لوح نائب رئيس هيئة األركان اإلثيويب الج�ال وىف خضم توتر العالقات املرصية األثيوبية بسبب ملف سد النهضة  

بالحرب ضد مرص، قائال إن بالده "ستدافع عن مصالحها حتى النهاية" يف مسألة "سد   ترصيحات،ال، يف  هانو جو � ب

 
يونيو،   20السييس يتفقد عنارص املنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام ورئيس األركان وقادة األفرع، اليوم السابع، تاريخ النرش   1

 الرابطم، 2020يونيو  23تاريخ الدخول 

م، 2020يونيو    29م، تاريخ الدخول  2020. يونيو  0، تاريخ النرش  21دولة جنوب السودان تنفي رسميا منح مرص قاعدة عسكرية، عريب    2
 الرابط

  29م، تاريخ الدخول  2020يونيو    11شاهد.. ضباط مرصيون يدربون جنودا من جنوب السودان عىل حدود إثيوبيا، الجزيرة، تاريخ النرش    3
 الرابط م،2020يونيو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4835108
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/11/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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" األمهرية، إن أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها    وقال ب�هانو جوال، يف مقابلة مع صحيفة "أديس ز�ن  النهضة".

تعرف أن الشعب اإلثيويب شعب بطويل ال يخاف من  وأضاف أن "مرص ال    عىل املرشوع الذي يث� خالفا حادا مع مرص.

 1موت بالده، ويعلم املرصيون وبقية العامل جيدا كيف �كننا إدارة الحرب كل� حان وقتها".

 تعلیق:

طلبت بالفعل من جنوب    مرص   التي نفت صحتها دولة جنوب السودان فإن   ما وصلني بخصوص القاعدة املرصية،

بجيمس وأ� نائب رئيس جنوب السودان   السييس  السودان إقامة قاعدة عسكرية عىل أرضها والطلب كان أثناء لقاء

 بحضور اللواء عباس كامل ولكن جنوب السودان تحفظت بسبب عالقاتها بأثيوبيا.  2020مارس  4ىف 

  مايئ بعد فشل املفاوضات ب� البلد البا� والطرف املترضر  سد  يار العسكري لقصفالتوقيت االسرتاتيجي للخعسكرياً ف

  يكون قبل اكت�ل مراحل بناء السد وملء الخزان، ألن الرضر سينحرص عىل الطرف البا� ولكن إذا متت املراحل فتوجيه 

 رضبة عسكرية للسد أصعب ولكن ليس مستحيل ولكن تداعيات الرضبة ستكون عىل الطرف�

  : التسلیح:ثالثًا

 : ملنعها شعبیة   واحتجاجات  ضخمه لصفقةمصر وایطالیا تستعدان -1
صفقة    أضخماإليطالية أن الحكومة يف روما تستعد للموافقة عىل    "  La Repubblica" ال ريبابليكا  أعلنت جريدة  

 ستتضمن:عسكرية مع مرص 

ية، متعددتا املهام ذواتا القدرة املعززة للدفاع  فريم ب�جاميني اللتان كانتا مخصصت� للبحرية اإليطال  فرقاطة 

 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا ملرص  4الجوي + 

 لنش صواريخ + نقل التقنية للبناء محليا بالرتسانة البحرية املرصية. 20 

 مقاتلة يوروفايرت تايفون متعددة املهام.  24 

 قدم.للقتال الخفيف والتدريب املت 346-طائرة إيرمايك إم  24 

 قمر لالستطالع والتصوير الراداري. 

- وقالت الصحيفة نقال عن ترصيحات مصدر من رئاسة الوزراء اإليطالية، أنه رغم الكث� من الصعوبات واملعوقات  

"،    Job of the Centuryإال أن تلك الصفقة تعد مبثابة " مهمة القرن    -ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب ريجيني

الحفاظ عىل عالقات صلبةفهي ال متثل قيمة   مع   تجارية وصناعية إليطاليا فحسب، بل وتأيت ضمن رغبة روما يف 

 . القاهرة، وكذا الحفاظ عىل حوار سيايس يختص بالعديد من امللفات املفتوحة مبنطقة رشق املتوسط

 
م،  2020يونيو  13الجيش اإلثيويب: مرص تعلم أن الشعب اإلثيويب ال يخاف املوت وتعلم كيف �كننا إدارة الحرب، روسيا اليوم، تاريخ النرش  1

 لرابطم، ا2020يونيو  29تاريخ الدخول 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%AF?src=hashtag_click
https://www.udefense.info/threads/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%87.11723/
https://arabic.rt.com/middle_east/1124077-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-/
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العسكرية،    «ال تريبون» بحسب موقع   بالشؤون  املعني  اإليطاليةفالفرنيس،  ا  منحت  الحكومة  إلمتام    خرضأل الضوء 

إن الصفقة مع الرشكة املصنعة، اململوكة للحكومة    املوقع  قالو   ،صفقة بيع فرقاطت� من طراز «فريم»، للبحرية املرصية

   .سويدياإليطالية، متت بوساطة من رجل األع�ل املرصي أحمد ال

 تعلیق:

مليار   1.2وافقت الحكومة اإليطالية عىل بيع فرقاطت� بحريت� متعدديت األغراض للحكومة املرصية مبا قيمته نحو  

يأيت بيع الفرقاطت� ضمن صفقة أكرب لبيع األسلحة ترتاوح   كوتيديانو».  يورو، بحسب الصحيفة اإليطالية «ايل فاتو

املوافقة عىل إمتام الصفقة جاءت   مليارات يورو، م� يجعلها صفقة السالح األكرب يف تاريخ مرص.  10و  9قيمتها ب�  

ي معارضة داخل تحالفه ويواجه كونت،  بعد إجراء مكاملة هاتفية ب� السييس ورئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي 

الحاكم ألي صفقات سالح مع مرص، بسبب عدم إحراز تقدم عىل صعيد التحقيقات يف قضية مقتل الباحث اإليطايل  

ورًدا عىل صفقة السالح، استدعت اللجنة الربملانية املفوضة بالتحقيق يف  جوليو ريجيني يف القاهرة قبل أربع سنوات.

اإل الوزراء  رئيس  ريجيني،  للوعود  مقتل  خيانة  مبثابة  الحكومة  «قرار  إن  اللجنة  رئيس  قال  في�  الستجوابه،  يطايل 

 .، معرب� عن إحساسهم بـ«الخيانة»املقطوعة ألرسة ريجيني»، ك� أدانت أرسة ريجيني قرار بيع القطعت� البحريت�

وزير الخارجية اإليطايل لويجي دي عىل ما يبدو أنه خطوة للوراء في� يخص صفقة بيع فرقاطت� إيطاليت� ملرص، قال  

، إن املباحثات بخصوص بيع القطعت� البحريت�  م2020يونيو   10املوافق  األربعاءيوم أول  مايو، أمام جلسة برملانية 

 .  وكالة األنباء اإليطاليةملرص ما زالت سارية، ومل يتم االنتهاء منها بعد، بحسب ما نرشته 

خالله بصفقة بيع فرقاطات فريم ب�جاميني،   أشادوابيانا    اتحاد ع�ل رشكة فينكانت�ي  أصدرولكن يف سياق متصل  

فوق   إيطالياوضعوا مصلحة    مألنه، وتحديدا رئيس الوزراء ووزير الخارجية  اإليطاليةوبالسياسة الحكيمة للحكومة  

اجت�عياً واقتصاديا (خصوًصا تلك التي تقع بها ترسانات بناء    اإليطالية  واألقاليمكل اعتبار، واالهت�م مبصالح املدن  

قطع   3وإمكانية تفعيل خيار    اإليطاليةالسفن)، حيث سيتم تعويض الفرقاطت� املباعت� ملرص بغ�ه� لصالح البحرية  

 لصالحها أيًضا.  PPAمن طراز 

 : 57و 35-من تطویر منشآت إنتاج مقاتالت سو االنتهاءروسیا ُتعلن -2
وكة لها)  الروسية أن رشكة سوخوي (اململ United Aircraft Corporation UAC الرشكة املتحدة للطائراتأعلنت 

وذلك مبصنع    Su-57″و”    Su-35″قد انتهت خالل شهر مارس املايض من تطوير منشآت إنتاج مقاتالت “سوخوي  

أموري” هو املسؤول -نا-يُشار إىل أن مصنع “كومسومولسك  ”.Komsomolsk-on-Amurأموري  -نا-“كومسومولسك

التي تعاقدت عليها مرص أيضاً، م� يعني أنها ستكون ذات جودة تصنيعية ُمحّسنة   Su-35عن إنتاج مقاتالت  

 .Su-57وتقنيات مشتقة من مقاتالت الجيل الخامس 

 :العام املاضي فرنسیة ةسلحأمصر استلمت -3
املقدم للربملان يف باريس،    2019للعام املنرصم    للتقرير السنوي ملبيعات وعمليات تسليم السالح الفرنيسطبقا  

صاروخاً وذخائر ومعدات أخرى.    281قاذفاً للصواريخ و  24فإن مرص قد تسلمت خالله طائرة مقاتلة واحدة و

" بقيمة   2019  -  2010الفرنيس يف الفرتة "  للسالح    اةرت ك� احتلت مرص املرتبة الرابعة يف قامئة الدول املش

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://madamasr.com/ar/2020/06/15/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84/
https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/06/10/incessant-calls-for-regeni-truth-di-maio_a2ca2886-c2a2-473d-b2c0-0d592db04fe7.html
http://www.defense-arabic.com/2020/06/24/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://sdarabia.com/2020/05/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A5%D9%86/
https://www.udefense.info/threads/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A.11778/
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مليار يورو،    11مليار يورو، وقطر يف املرتبة الثانية بقيمة    13.3مليار يورو، وجاءت الهند يف املرتبة األوىل بقيمة    7.68

جيكا  مليار يورو، ثم بل  4.7مليار يورو، أما اإلمارات فقد احتلت املرتبة الخامسة بقيمة    10.7ثم السعودية بقيمة  

 مليار يورو.  2.3مليار يورو، فالواليات املتحدة بقيمة  3.1بقيمة 

 تعلیق:

 : واىل وقتنا هذا يتم متويلها عن طريق� 2013منذ يوليو  املرصي الجيشصفقات السالح التي أبرمها 

 ". تسدد وفق بنود مكتوبة يف العقد"مرص تأخذها  التيالقروض -1 

دعم "ال يسدد" لتلك الصفقات من قبل دول تدعم النظام املرصي وتأيت اإلمارات عىل رأس قامئة تلك الدول وأغلب -2

 . الصفقات تتم بهذا الشكل

 القواتم، واىل وقتنا هذا، يالحظ أن  2013منذ يوليو   املرصي  الجيشومن خالل رصد صفقات التسليح التي أبرمها  

كانت أهم فرع تم دعمة بالعديد من الصفقات، ثم تأىت القوات البحرية ىف املرتبة الثانية، ثم القوات الربية  الجوية

 ىف املرتبة الثالثة، ثم قوات الدفاع الجوي ىف املرتبة الرابعة 

 أکبر: شراء مصر أسلحة روسیة وفرنسیة بأعداد فورین بولیسي: واشنطن تؤکد -4
استخدام مرص    "فورين بولييس" قالت مجلة   ليس لديها ما يكفي من معلومات بشأن كيفية  املتحدة  الواليات  إن 

جاء ذلك يف تقرير للخارجية     لألسلحة األمريكية يف سيناء، وأن مرص زادت من رشاء األسلحة من روسيا وفرنسا مؤخرا.

تمركزة يف سيناء بدخول  األمريكية، حصلت عليه مجلة فورين بولييس، يوضح أن مرص سمحت للقوات األمريكية امل

"غ� متكرر" ملراقبة مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخراً برشاء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد 

 أكرب، م� يقوض من عملية املراقبة األمريكية

 : ي یسعی للحصول یلع مقاتالت روسیة الجیش املصر-5
العسكرية حتى اآلن،   الروسية ب� مرص وروسيا عىل جميع األنباء والتقارير  "35-مقاتالت "سوخويتسيطر صفقة  

وتتميز مقاتالت   سبوقة.حيث ستتمكن هذه الصفقة من قلب موازين القوى وستعطي الجيش املرصي قوة جوية غ� م

" بأنها تستطيع بأقل عدد منها القيام بعملية اجتياح جوي كامل لس�ء العدو، ك� أنها املقاتلة الوحيدة  35-"سوخوي

صاروخ   16إىل    12التي تستطيع حمل صواريخ "براموس" و"ياخونت" املتطورة، باإلضافة إىل قدرتها عىل حمل من  

 " األمريكية. 22-" و"إف35-واجهة مقاتالت "إفجو، فهي مصممة يف األساس مل-جو

 : الجیش املصري یسعی المتالك سالح روسي-6
المتالك منظومة الدفاع الروسية الخارقة "باستيون"، حيث أكدت األنباء أن مرص تريد   الجيش املرصييسعى 

أن عقود التسليح ب� مرص وروسيا عام   عسكري،وأكد مصدر  تأم� سواحلها وحقول الغاز يف البحر املتوسط.

ملنظومات  كم، مش�ا إىل أن حصول مرص عىل تلك ا  300تضمنت منظومة "باستيون" ومداها األقىص    2015

هو أمر منطقي ومتوقع يف إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية املرصية والتي ستشمل الحصول عىل 

 منظومات حديثة للدفاع عن سواحل البالد يف عملية تهدف الستبدال املنظومات القد�ة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://arabic.rt.com/middle_east/1123389-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-/
https://arabic.rt.com/middle_east/1124149-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
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 املهام:أملانیا تواصل بناء أول فرقاطة شبحیة مصریة متعددة -7
  Labradorيف ميناء البرادور    "A200-MEKO"متعددة املهام طراز    فرقاطة شبحية مرصيةناء أول  تتواصل أع�ل ب

” املتعاقد الفرعي  Rönnerنر  ش�يل أملانيا، والتي تنفذها مجموعة “رو   "Bremerhavenبر�رهافن  "جنويب مدينة  

  3وتعد تلك الفرقاطة هي األوىل من أصل    ” لألنظمة البحرية.ThyssenKrupp TKMSلصالح رشكة “تيس� كروب  

 سيتم بناؤها يف أملانيا، يف ح� أن الرابعة سيتم بناؤها لدى ترسانة بناء السفن باإلسكندرية.

 

 :تعلن قبولها ملرکز العملیات التکتیکي الجدید  "dhiel"شرکة  -8
لألنظمة الدفاعية عن قبولها ملركز العمليات التكتييك الجديد املزود بسوفتوير    األملانية  ”Dhielديل    رشكة”أعلنت  

” املخصص للعمل مع منظومة الدفاع الجوي متوسط Airbus Defense & Spaceرشكة “إيرباص للدفاع والفضاء  من  

” وتسلمها أول نسخة إنتاج متسلسل مخصصة لزبون أجنبي، والذي ظهر بتمويه  IRIS-T SLMيت  -املدى “آيريس

املرصي.  الجوي  الدفاع  أنظمة  لتمويهات  ال  م�ثل  بيانها  يف  الرشكة  أجهزة  وأضافت  عددا  يحوي  املركز  أن  صحفي 

 Integrated Battle Managementالكمبيوتر الخاصة بالتحكم الن�ا� وسوفتوير نظام إدارة املعارك املدمج  

System IBMS    أفراد للعمل، وهو جزء ال يتجزأ من نظام الدفاع   3من رشكة إيرباص، وال يتطلب أكرث من

، و�نح قدرة تبادل البيانات واالتصاالت مع مراكز  2018الذي تعاقدت عليه مرص عام   IRIS-T SLMالجوي 

 القيادة ذات املستويات األعىل.

  

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/2020/06/23/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5/
http://www.defense-arabic.com/2020/05/30/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-dhiel-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
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   : التدریبات العسکریة رابعًا

   :الروسیة تعلن تنفیذ مناورات مع القوات املصریةقوات الدفاع الجوي -1
ي مناورات  ، ألكسندر ليونوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية واملرصية ستجر قائد قوات الدفاع الجوي الروسيةأعلن  

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول يف ترصيحات لوسائل إعالم روسية أن املناورات ستجرى   .2021مشرتكة عام  

 عىل األرايض الروسية، يف إطار التعاون اإلضايف مع املتخصص� يف قوات الدفاع الجوي املرصية والروسية. 

 : حمرمکثفة بالبحر األ  إسبانیة –تدریبات مصریة -2
 SANTAالفرقاطة «السويس» والفرقاطة اإلسبانية (  القوات البحرية املرصيةإحدى وحدات    خالل شهر يونيو  نفذت

MARIA ًبحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات األسطول الجنويب بالبحر األحمر) تدريبا . 

اشتمل التدريب عىل تخطيط وتنفيذ عدد من األنشطة التدريبية البارزة ومنها مترين دفاع جوي ضد األهداف الجوية 

أوضاعها    اتخاذ  عىلحرية املشاركة  املعادية ومترين تشكيالت اإلبحار والتي ظهر من خاللها مدي قدرة الوحدات الب

 بدقة ورسعة عالية. 

يونيو   شهر  خالل  أخر  تدريب  (السويس)  م،  2020وىف  الفرقاطة  املرصية  البحرية  القوات  وحدات  إحدى  نفذت 

تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات األسطول الجنويب    )NUMANCIA(والفرقاطة اإلسبانية  

ىف جنوب البحر   البحريوتضمن التدريب تنفيذ العديد من األنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات األمن    بالبحر األحمر. 

، ومبا يتفق مع القواعد الدولية املعمول بها  اإلسبا�  املرصي ألسطول�لاألحمر وتحقيق التوافق ىف أداء املهام القتالية  

 البحار.  أعايلىف 

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=16062020&id=eafaaec7-5539-456f-94fa-c38df4353055
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065244/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25062020&id=31a4ba68-64b1-4968-ba18-20dcbec85623
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 خامسا: القواعد العسکریة 

 
 

قرب الحدود الليبية وقاعدة رشق بورسعيد    جرجوب العسكرية قاعدة    تطويرش املرصي لالنتهاء من أع�ل  يستعد الجي

ن سلسلة ويأيت إنشاء هذه القواعد ضم  بسيناء، حيث ظهرت املالمح األوىل للقواعد خالل فيديو نرشه الجيش املرصي.

افتتحت مرص جزء منها، وهي قاعدة محمد نجيب محمد نجيب قرب حدود ليبيا، وقاعدة برنيس    عسكرية،قواعد  

 . ، وقاعدة رشق بورسعيد قرب سيناء عىل الحدود الجنوبية، وقاعدة جرجوب قرب ليبيا

يل املرصي عىل البحر وستعمل قاعدة "جرجوب" البحرية غريب مطروح، عىل تأم� الجزء الغريب من الساحل الش�

 املتوسط. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1123453-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
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 : القرارات العسکري سادسًا
أوامرها بإقالع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة رشق    أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة-1

ة من األدوية واملستلزمات الطبية واملطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية القاهرة الجوية، محملة بكميات كب� 

 كورونا. مرص العربية لجمهورية الكونغو الد�قراطية وجمهورية زامبيا ملساعدته� ىف التغلب عىل ف�وس 

  . الذهبي لسالح األسلحة والذخ�ةبشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل  ٢٠٢٠لسنة  ١٨٥أصدر السييس، قرار رقم -2

وتكون امليدالية من طبقة واحدة من النحاس املطيل باللون الذهبي وتيل يف الرتتيب امليداليات العسكرية التي صدرت 

 حتى اآلن. 

يف    1975لسنة    93ض أحكام القانون رقم  مرشوع قانون بتعديل بع  م،2020شهر يونيو  ناقش مجلس النواب خالل  -3

 بإنشاء كلية طب بالقوات املسلحة.  2013لسنة  74والقانون رقم   للكلية الفنية العسكريةشأن النظام األسايس  

 بخالف مادة النرش:  ويتكون مرشوع القانون من مادت�

بالربملان بشأن مرشوع القانون، فأن الهدف منه هو إتاحة فرصة للطالب    القوميووفقا لتقرير لجنة الدفاع واألمن  

املفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية يف حالتي عدم الصالحية للحياة العسكرية أو عدم  

 يف االلتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم املقررة بها. اللياقة الصحية، أن يكون له الحق 

عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من   القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع ،  الفريق أول محمد زىكق  صدّ -4

تم استقبالها اعتباراً من يوم السبت   والتيمن شباب مرص لتأدية الخدمة العسكرية    ،2020املجندين مرحلة أكتوبر  

 .م  2020/  6/  27

 : اللقاءات والزیارات سابعًا
مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية   م،2020يونيو    03يوم األربعاء املوافق    السييس  اجتمع-1

ن االجت�ع تناول  ورصح املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأ  للقوات املسلحة، وعدد من كبار مسئويل الهيئة.

استعراض املوقف اإلنشايئ والهنديس لعدد من مرشوعات الهيئة الهندسية يف العاصمة اإلدارية الجديدة، خاصًة مركز  

 مرص الثقايف اإلسالمي، ومسجد مرص، والنصب التذكاري.  

لعام للقوات املسلحة وزير  القائد ا الفريق أول محمد زيك،م، 2020يونيو  09يوم الثالثاء املوافق السييس  أستقبل -2

 . الدفاع

املوافق    السييس  ترأس-3 الثالثاء  استعراض    م،2020يونيو    09يوم  تم  القومي، حيث  األمن  اجت�ع مجلس 

 النهضة. تطورات الوضع يف ليبيا، وملف سد 

 م، 2020يونيو    10يوم األربعاء املوافق    رئيس أركان حرب القوات املسلحة  حجازي  محمد فريدالتقى الفريق  -4

 .العسكريةمن القادة والضباط وضباط الصف وجنود املنطقة الغربية  عدداً 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/6/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/4801361
http://gate.ahram.org.eg/News/2412472.aspx
https://www.cairo24.com/2020/06/03/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A/
http://gate.ahram.org.eg/News/2429863.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058009/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058009/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3058009/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1986201
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060934/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060934/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%E2%80%8E
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3060934/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84---%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%E2%80%8E
http://gate.ahram.org.eg/News/2426294.aspx
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بأن رئيس جهاز "املوساد" يويس    م،2020يونيو    14املوافق    يوم األحد  اإلرسائيلية الرسمية (كان)،أفادت هيئة البث  -5

وأوضحت    ت مع رؤساء وزع�ء دول عربية من بينها مرص واألردن.كوه�، سيجري خالل األيام القريبة املقبلة اتصاال 

 "كان" أن هذه االتصاالت تهدف إىل "جس نبض" تلك الدول حيال خطة إرسائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. 

العامة    18الخميس  يوم    السييس  اجتمع-6 الرسمي    ،اللواء عباس كامليونيو، مع رئيس املخابرات  وقال املتحدث 

ية، خاصًة يف أعقاب صدور مبادرة  باسم رئاسة الجمهورية، إن االجت�ع تناول استعراض التطورات الحالية لألزمة الليب 

شهد االجت�ع استعراض آخر املستجدات عىل  ،  "إعالن القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، السي� وقف إطالق النار

 التمرد يف ش�ل سيناء. صعيد األوضاع األمنية بوجٍه عام، خاصًة ما يتعلق مبكافحة 

مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية  م،2020يونيو    18يوم الخميس املوافق    السييساجتمع  -7

سم رئاسة الجمهورية السف� بسام رايض،  ورصح املتحدث الرسمي با  للقوات املسلحة، وعدد من كبار مسئويل الهيئة.

بأن االجت�ع تناول استعراض املوقف التنفيذي لألع�ل اإلنشائية الجارية يف عدد من منشآت ومرافق العاصمة اإلدارية  

الجديدة، خاصًة الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات املؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والربملان  

 نواب والشيوخ.مبجلسيه ال

وزراء  ويل رئيس مجلس الوزراء، وكٍل من مع مصطفى مدب م،2020يونيو  24املوافق  وم األربعاءي السييس اجتمع  -8

، والعدل، واملالية، والداخلية، باإلضافة إىل رئيس املخابرات الدفاع واإلنتاج الحريب، والخارجية، واملوارد املائية والري 

النهضة  .العامة سد  ملف  تطورات  عىل  االجت�ع  خالل  السييس  اطلع  املرصية،  الرئاسة  بيان  تم  وبحسب  حيث   ،

 .استعراض املوقف الراهن

اللواء الركن  بالفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة  م،2020يونيو  25التقى يوم الخميس املوافق  -9

مرص   زار  والذيرأس وفد رفيع املستوي    عىلللعمليات    البحريني غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة األركان  

الفرتة.    حاليا تلك  عال يف  ضوء  يف  املشرتك  االهت�م  ذات  واملوضوعات  امللفات  من  عدداً  اللقاء  الرشاكة  تناول  قات 

 العسكرية.والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخربات ىف شتى املجاالت 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/world/1124446-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065225/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065225/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065225/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%A0%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3065242/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%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%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006241045814574-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
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 اقتصاد املؤسسة العسکریة : ثامنًا
 محمد سعيد العصاراللواء  مبقر الوزارة    م،2020خالل شهر يونيو    ف� جامع وزيرة التجارة والصناعةاستقبلت ني-1

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون املشرتك ب� الوزارت�، واالستفادة من الطاقات 

 ي. التصنيعية املتوافرة لدى اإلنتاج الحريب لالرتقاء بجودة وتنافسية املنتج املرص 

ات واملنظفات منذ عام ونصف،  إن الرشكة تنتج املطهر   رئيس مجلس إدارة رشكة املعرصة للصناعات الهندسيةأكد  -2

 .املواطن� منها أسعارنا منافسة وط اإلنتاج ملوافاة احتياجاتبتطوير خط امتوق

وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع برتوكول تعاون ب� كل من الرشكة القابضة للصناعات   يشهد عىل املصيلح-3

وذلك بتمويل من بنك الكويت الوطني مرص،    للقوات املسلحة (فيبكو) الغذائية، ومجمع الصناعات الغذائية والتعبئة  

   بهدف توريد منتجات مجمع الصناعات الغذائية لصالح الرشكات التابعة لوزارة التموين. 

دمة الوطنية للقوات  وقعت الرشكة املرصية للرمال السوداء كرشكة مساهمة مرصية تابعة لجهاز مرشوعات الخ  -4

مبنطقة   االقتصاديةاملسلحة، عقدا مع رشكة حسن عالم لإلنشاءات إلنشاء مصنع� جديدين لفصل وتركيز املعادن  

وتم توقيع العقد بحضور اللواء   الربلس مبحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد ب� الطرف�.

مدير عام جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية، واملساهم� بالرشكة املرصية للرمال السوداء ورئيس هيئة   مصطفى أم�

ال كفر  ومحافظ  النووية  بنك  املواد  ووكيل  للرثوات    القومي  االستث�ر شيخ  املرصية  الرشكة  إدارة  مجلس  ورئيس 

 التعدينية ممثالً عن وزارة البرتول. 

خطوط إنتاج األسلحة وير  مرشوعا استث�ريا جديدا إلعادة تأهيل وتط  68أنها أقامت    وزارة اإلنتاج الحريبأعلنت  -5

 ر. والذخائ

 

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا
والذي سيرشف عليه    ،وقع االختيار عىل النجم كريم عبد العزيز، ليكون بطالً للجزء الثا� من مسلسل "االختيار"-1

ونرشت الصفحة الرسمية للمسلسل، صورة تجمع ب� كريم عبد العزيز واملخرج بيرت ميمي،    ،جهاز الشئون املعنوية

 وتعلن فيها هذا الخرب. 

تم تنفيذ املستشفى ىف مركز املعارض   داخل مرص،  للعزل  ميدا�من تنفيذ أكرب مستشفى    املرصيالجيش  انتهى    -2

 . الستقبال املصاب� بف�وس كورونا 

 . يف الفرتة الحالية اإلنتاج الحريبمعاً ملواجهة األزمة».. شعار « -3

املدرعات  -4 إنتاج وإصالح  إدارة مصنع  منذ ظهور    الحريب)،  200(مصنع  أكد رفيق رزق رئيس مجلس  أنه 

الجائحة قام العاملون والفنيون واملهندسون باملصنع بالعمل عىل مدار ثالث ورديات يومياً لتصنيع الخزانات، 

 وذلك يف إطار خطة الدولة يف تطه� وتعقيم الشوارع وامليادين واملنشآت الحيوية والعامة.

  

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=07062020&id=8c972643-9989-4cb2-ae71-89cc30399039
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3063218/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%A4%D9%A5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://sis.gov.eg/Story/204693/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%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-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1?lang=ar
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3068914/1/%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%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/News/2431887.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3061123/1/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
https://masrelmahrousa.com/2020/06/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84/
https://masrelmahrousa.com/2020/06/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84/
https://masrelmahrousa.com/2020/06/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064158/1/-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-..-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3064732/1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-200-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A---%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B951-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-5-%D8%A3%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86


  

 

15 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 June 2020 29 ||السادسالعدد 

 

 

 

 

 

 

 م.2020خالل شهر يونيو  يف قوات حفظ السالماملشاركة  أفراد من القوات املرصيةقتل -5

 
عىل الجيش� الرتيك واإلرسائييل يف تصنيف موقع "غلوبال فاير باور"، حيث احتل املركز األول    الجيش املرصيتفوق  -5

، حيث حل  2020وجاء الجيش املرصي يف املرتبة التاسعة يف تصنيف عام    كأقوى جيش يف الرشق األوسط لهذا العام.

تصنيف الجيش الرتيك إىل املركز الثالث عرش بعدما كان يف املركز التاسع، يليه الجيش اإليرا�،   بعد بريطانيا، وتراجع

 وجاء الجيش اإلرسائييل يف املركز الثامن عرش. 

 عاشرًا: التصریحات والبیانات 
العسكري  -1 املتحدث  تامر أعلن  العقيد 

خالل شهر    قامتالقوات املسلحة  أن    الرفاعي

نوعية أسفرت    ة) عملي2بتنفيذ عدد (  يونيو

 ) عدد  مقتل  فرد  3عن  قا  مسلح.)  مت ك� 

القصفات   من  عدد  بتنفيذ  الجوية  القوات 

للعنارص  متركزات  لعدة  املركزة    الجوية 

بعدد من البؤر نتج عنها مقتل عدد   املسلحة

وتدم� عدد مسلح) عنرص  16( واستهداف   ،

ومخزن  2( رباعي،  دفع  عربة  عىل   يحتوي) 

الناسفة  العبوات  من  كب�ة  كمية 

 . والدعم اللوجستي لتلك العنارص

 

مبناسبة    للسييسالقائـد العـام للقـوات املسلحـة وزير الدفاع برقيـة تهنئة    الفريق أول محمد زىكبعث    -2

 . 2020ام االحتفال بذكرى الثالث� من يونيو لع

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/EgyptDefReview/status/1272346457362882562
https://arabic.rt.com/middle_east/1125640-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%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%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056138/1/%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%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3056138/1/%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%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3072603/1/%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%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88


  

 

16 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 June 2020 29 ||السادسالعدد 

 

 

 

 

 

 

 

Contents 
 2 ........................................................................................... أوالً: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسكرية 

 2 ........................................................................................ ":2020ما وراء حركة تنقالت الضباط "يونيو -1

 4 ................................................................................................ ثانياً: العالقات الخارجية للمؤسسة العسكرية 

 4 ............................................................................................................. مرص وتطورات األوضاع يف ليبيا:

 5 .................................................................................................. مرص وأثيوبيا ومناوشات سد النهضة: -2

 6 .......................................................................................................................................... تعليق: 

 6 ........................................................................................................................................... ثالثاً: التسليح: 

 6 ........................................................... عدان لصفقة ضخمه واحتجاجات شعبية ملنعها: مرص وايطاليا تست-1

 7 .......................................................................................................................................... تعليق: 

 7 ........................................................:57و 35-روسيا تُعلن االنتهاء من تطوير منشآت إنتاج مقاتالت سو-2

 7 .......................................................................................... مرص استلمت أسلحة فرنسية العام املايض: -3

 8 .......................................................................................................................................... تعليق: 

 8 .......................................... فورين بولييس: واشنطن تؤكد رشاء مرص أسلحة روسية وفرنسية بأعداد أكرب: -4

 8 ............................................................................ الجيش املرصي يسعى للحصول عىل مقاتالت روسية:-5

 8 ......................................................................................... الجيش املرصي يسعى المتالك سالح رويس: -6

 9 .................................................................. أملانيا تواصل بناء أول فرقاطة شبحية مرصية متعددة املهام:-7

 9 ................................................................. تعلن قبولها ملركز العمليات التكتييك الجديد:  "dhielرشكة " -8

 10 ....................................................................................................................... رابعاً: التدريبات العسكرية

 10 ................................................. قوات الدفاع الجوي الروسية تعلن تنفيذ مناورات مع القوات املرصية: -1

 10 ............................................................................... ألحمر: إسبانية مكثفة بالبحر ا –تدريبات مرصية -2

 11 ........................................................................................................................ خامسا: القواعد العسكرية 

 12 ............................................................................................................. سادساً: القرارات العسكري

 12 .............................................................................................................. اللقاءات والزياراتسابعاً: 

 14 .................................................................................................... ثامناً: اقتصاد املؤسسة العسكرية

 14 ........................................................................................................... تاسعاً: الفاعليات العسكرية:

 15 ...........................................................................................................عارشاً: الترصيحات والبيانات

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


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, 
Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. 
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