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 تشکیل املجلس العسکري املصري أثناء فض میداني رابعة والنهضة.  

 ما وراء رسالة السیسي لخلیفة حفتر قبل بیان حکومة الوفاق.  

 التحرکات املصریة يف أفریقیا وعالقتها بسد النهضة.  

 عناصر عسکریة مصریة تصل إلی سوریا.    

 لقاءات بین جهاز املخابرات املصریة واملخابرات الترکیة.  

 بینها مصر: روسیا تسعی إلقامة قواعد عسکریة يف دول أفریقیة  

 البرهان: الجیش السوداني سیرفع علم بالده قریبا يف حالیب وشالتین.  

 العام؟ هذا    35- مقاتلة سو   30هل ستحصل مصر رسمیًا یلع   

  
  

 

 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، ونتابعها عىل النحو التايل: 2020لعام  هر أغسطساملؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 
 تشکیل املجلس العسکري املصري أثناء فض میداني رابعة والنهضة: -1

الذكرى السابعة لفض ميدا� رابعة العدوية ونهضة مرص، حيث تم فضه� عىل يد   2020شهد شهر أغسطس لعام  

شخص يف حينها واملسئول    24قوات من الجيش املرصي والرشطة املرصية، وكان املجلس العسكري الذي كان يتشكل من  

 تها يتشكل من هذه القيادات: عن اتخاذ قرار الفض بجانب عبد الفتاح السييس وزير الدفاع يف وق

 عبد الفتاح السييس القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب. -1

   الفريق صدقي صبحي رئيس األركان.-2

 الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية. -3

 الفريق عبد املنعم الرتاس قائد قوات الدفاع الجوي. -4

 د املرصي قائد القوات الجوية.الفريق يونس السيد حام-5

 .اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي أم� عام وزارة الدفاع-6

 اللواء أركان حرب محمد العصار رئيس هيئة التسليح.  -7

 اللواء ممدوح شاه� مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية. -8  

 حدود.اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم قائد قوات حرس ال-9

 اللواء أركان حرب محسن الشاذيل رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة. -10

 اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب رئيس هيئة التنظيم واإلدارة. -11

 اللواء أركان حرب أحمد محمود وصفى قائد الجيش الثا� امليدا�. -12

 ين. اللواء أركان حرب ج�ل إس�عيل رئيس هيئة اإلمداد والتمو-13

 اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية.-14

 اللواء أركان حرب محمد أم� رئيس هيئة الشئون املالية.-15

 اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكري. -16

 اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر قائد الجيش الثالث امليدا�. -17

 فيق قائد املنطقة املركزية العسكرية. اللواء أركان حرب توحيد تو -18

 اللواء أركان حرب سعيد عباس قائد املنطقة الش�لية العسكرية.   -19

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


  

 

3 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 August 2020 31 ||العدد الثامن 

 

 

 

 

 

 

 اللواء أركان حرب محمد عرفات قائد املنطقة الجنوبية العسكرية. -20

 اللواء أركان حرب محمد املرصي قائد املنطقة الغربية. -21

 مدير إدارة املخابرات الحربية واالستطالع. اللواء أركان حرب محمود حجازي --22

 اللواء أركان حرب مصطفى الرشيف مدير إدارة شئون الضباط. -23

 اللواء أركان حرب إبراهيم النصوحي رئيس هيئة التدريب.-24

م،  2013يوليو    03االنقالب عىل التجربة الد�قراطية يف    شاركت السييس يفالتي    ،معظم تلك القياداتجدير بالذكر أن  

رئيس األركان    حجازي  فريدمحمد  من الخدمة باستثناء الفريق    أخرجهم السييس  هميوليو، جميع  3إدارة األمور بعد  و 

أعاده عسكر والذي  أسامة  والفريق  للشئون الدستورية والقانونية  شاه� مساعد وزير الدفاع  ممدوح  الحايل واللواء  

 .ليك يرأس هيئة العمليات  م،2019السييس يف حركة ديسمرب 

الرصاص عىل أبناء شعبه   املرصي  الجيش  إلطالقأغسطس نقطة سوداء يف تاريخ العسكرية املرصية    14ستظل ذكرى  

 . بسبب خالفات سياسية كان عليه البعد عنها

التجاربو  قراءة  يف   يف  تم  ما  مثل  تحكمها  كان  التي  االنقالبات  سقوط  بعد  د�قراطياً  تحوالً  شهدت  تشييل  التي   

فقد األرجنتيني    واألرجنت�،  العسكري  الحاكم  بعد خورخي  حوكم  بانقالب عسكري  الحكم  اىل  الذي وصل  فيديال 

سنوات من سقوطه ومات داخل السحن ومع احتفاظ بينوشيه مبنصبه كقائد للجيش بعد سقوط انقالبه يف تشييل  

 . ندن وتسببت يف بدء محاكمتهوإعطائه حصانة ضد املحاكمة سقطت تلك الحصانة باعتقاله يف ل

 ما وراء رسالة السیسي لخلیفة حفتر قبل بیان حکومة الوفاق:-2

اللواء أركان حرب نبيل    قائد الجيش الثا� امليدا�بكل من    م،2020أغسطس    19املوافق    اجتمع السييس، يوم األربعاء

الله املسلحةحسب  للقوات  الهندسية  الهيئة  أركان حرب    ، ورئيس  الفاراللواء  املالية  إيهاب  الشئون  ، ورئيس هيئة 

املسلحة الدمرداش  للقوات  بهجت  أحمد  أركان حرب  ملدير   ،اللواء  السييس  تكليف  توقيت  نفس  االجت�ع يف  جاء 

 1املخابرات الحربية اللواء خالد مجاور إىل الذهاب اىل مناطق الرشق الليبي ونقل رسالة إىل خليفة حفرت.

 

 
 الرابطم، 2020أغسطس   28م، تاريخ الدخول 2020أغسطس   18، مرصاوي، تاريخ النرش رسالة هامة من الرئيس السييسقائد الجيش الليبي يتسلم  1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/8/18/1856043/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A


  

 

4 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 August 2020 31 ||العدد الثامن 

 

 

 

 

 

 

وجه باالستمرار يف الحفاظ عىل الكفاءة وأعىل درجات السييس  بأن    باسم الجيش املرصي  ورصح املتحدث الرسمي

 1.الجاهزية واالستعداد القتايل لتنفيذ أي مهام توكل لعنارص القوات املسلحة لح�ية أمن مرص القومي

 تعلیق:

تحتشد فيه القوات املرصية بشكل جاء اجت�ع السييس ببعض قيادات املجلس العسكري يف التوقيت الذي ما زال  

مكثف تجاه النطاق اإلسرتاتيجي الغريب املتاخم للحدود املرصية الليبية، وناقش االجت�ع املستجدات التي تشهدها 

 الساحة الليبية. 

جدير الذكر أن االجت�ع تزامن مع وجود مدير املخابرات الحربية اللواء أركان حرب خالد مجاور يف الرشق الليبي 

أجتمع بخليفة حفرت ونقل له رسالة من السييس تحثه عىل قبول الهدنة التي أعلنتها حكومة الوفاق إلعادة ترتيب  و 

األوراق مره أخري، ورسالة السييس بناء عىل ما نقلته مصادر حرصية ط�نت حفرت أن مرص لن تقبل بخروج حفرت  

 ولة الرتكية. من املشهد بأي شكل من األشكال ك� تريد حكومة الوفاق والد

 تعیین املتحدث العسکري ملحقًا عسکریًا يف قبرص: -3

تعي� تامر الرفاعي املتحدث العسكري السابق للقوات تم  

قربص،   دولة  يف  مرص  بسفارة  عسكرياً  ملحقاً  املسلحة، 

عبد   أحمد  السابق عقيد/  العسكري  للملحق  وذلك خلفاً 

ه مع الحميد، الذي تم شكره وتقديره عىل جهوده وتعاون

 . الحرس الوطني القربيص

2 

 الجیش وتأمین انتخابات مجلس الشیوخ: -4

انترشت يف نطاق الجيوش امليدانية واملناطق العسكرية عنارص التأم� التابعة للقوات املسلحة بالتزامن مع انطالق  

 م.2020التي أقيمت خالل شهر أغسطس  انتخابات مجلس الشيوخ

الق  انترشتك�   من  الدعم  واملظالت  عنارص  الصاعقة  من  الخاصة  العملية وات  لتأم�  الجمهورية  أنحاء  كافة  عىل 

 االنتخابية التي شهدت عزوف حاد من املواطن�.

 
م، تاريخ الدخول  2020أغسطس  19، بوابة األهرام، تاريخ النرش يس يوجه بالحفاظ عىل أعىل درجات الجاهزية واالستعداد القتايل لح�ية أمن مرص القوميالرئيس السي 1

 الرابط م، 2020أغسطس  28

م، تاريخ  2020أغسطس    11، بوابة األهرام تاريخ النرش  الشيوخ" من مسئوليتنا الوطنية تجاه شعبنا"بـ  للمواطن� لإلدالء بأصواتهم    القوات املسلحة: توف� املناخ اآلمن  2

 الرابط م، 2020أغسطس  28الدخول 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://gate.ahram.org.eg/News/2451885.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2448186.aspx
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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: نیًاثا
 التحرکات املصریة يف أفریقیا وعالقتها بسد النهضة:  -1

م، أن مرص طلبت من قيادات "دولة" صومايل الند إقامة 2020ذكرت تقارير صحفية وإعالمية خالل شهر أغسطس  

، مشّددة يف  دصومايل النانتقدت إثيوبيا ما أسمته بجهود مرص إلنشاء قاعدة يف  قاعدة عسكرية عىل أراضيها، ورسيعاً  

وقال املتحدث باسم وزارة    يس أبابا تعترب "خطا أحمر".خطاب رسمي عىل أن أي مبادرة من شأنها اإلرضار مبصالح أد

الخارجية اإلثيوبية، دينا مفتي، إن "لدى مرص الحق يف تأسيس عالقات مع اإلدارة التي تريد باملنطقة، لكن يجب أال 

 1. دصومايل النيرض ذلك باستقرار إثيوبيا"، مضيفا أن بالده تتابع عن كثب جهود مرص إلنشاء قاعدة يف  

ُمحتمل عو  هجوم  أي  من  النهضة،  سد  لح�ية  استعدادها  عن  اإلثيوبية،  الدفاع  قوات  ي�داو  ،  ربت  اللواء  وقال 

من جهته، قال   .إذا كان هناك من يعتزم مهاجمة سد النهضة، فإن جيشنا مستعد لح�يته من أي هجوم :جرب�ده�

د عىل مدار الساعة، طوال أيام األسبوع لض�ن تقدم  تراقب الس  األثيوبية  العميد نيج�ي تولينا، إن القوات العسكرية 

 2األع�ل فيه.

بزيارة إىل دولة    م،2020خالل شهر أغسطس    عباس كاملاللواء  قام رئيس املخابرات العامة املرصية  يف نفس التوقيت  

رسالة من السييس  وحمل رئيس املخابرات املرصية    ميارديت واملسؤول� هناك.   سيلفا ك�جنوب السودان للقاء الرئيس  

رئيس    احافتت . سبب الزيارة املعلن الذي تناوله إعالم السييس، أن الزيارة جاءت بسبب  إىل نظ�ه يف جنوب السودان

 3املخابرات العامة املرصية ووزيرة الصحة املرصية الدكتورة هالة زايد املركز الطبي املرصي الجديد بجوبا.

السييس التي حملها اللواء عباس كامل إىل الرئيس سيلفا ك� حملت مطالبة    ولكن وك� نقلت مصادر خاصة أن رسالة

ثانية باملوافقة عىل قيام قاعدة عسكرية مرصية عىل أرض جنوب السودان، جدير بالذكر أن مرص طالبت دولة جنوب  

املتميزة التي تربط  السودان منذ أشهر بإنشاء قاعدة مرصية عىل أراضيها، ولكن قوبل الطلب بالرفض بسبب العالقات  

 دولة جنوب السودان بإثيوبيا، وهذا يعد الطلب الثا� خالل أشهر قليلة

 

 تعلیق:

  التحركات املرصية يف الصومال وجنوب السودان أمور هامة ولكن تأخرت. فالتحركات التكتيكية ملواجهة مخاطر سد 

الفرق ب�   التي تتعلق باألمن النهضة كانت البد أن تتم منذ سنوات وهذا  اسرتاتيجية نظام حكيم يحدد أولوياته 

 . القومي بدقة ونظام يعا� تخبط يف تحديد األولويات

 
 الرابط م، 2020أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس  08، تاريخ النرش 21، عريب قلق إثيويب من نية مرص إقامة قاعدة عسكرية يف "أرض الصومال" 1

 الرابط  م، 2020أغسطس  28م، تاريخ الدخول 2020أغسطس   11، الجزيرة نت، تاريخ الدخول الجيش اإلثيويب: مستعدون لح�ية سد النهضة من أي هجوم 2

أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس    12، روسيا اليوم، تاريخ النرش  سيلفا ك�رئيس املخابرات املرصية يزور جنوب السودان ويحمل رسالة من السييس إىل    3

 الرابط  م، 2020
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http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://mubasher.aljazeera.net/news/%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%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://arabic.rt.com/middle_east/1143729-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1143729-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/1143729-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1/
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جدير بالذكر أن تلك التحركات تنقل للضباط يف الندوات التثقيفية للضباط، وهذا ليك يظهر أن نظام السييس مل يغفل  

قل هذه التحركات للضباط والتي قوبلت بالرفض إىل اآلن بسبب  هذا األمر الهام الذي يهدد األمن القومي املرصي. ن

أن هناك بعض قطاعات داخل صفوف الضباط ترى أن النظام تغافل وتجاهل مواجهة مخاطر سد النهضة وأعطي  

اهت�م أكرب بامللف الليبي عىل حساب ذلك األمر األخطر، الذي يهدد األمن القومي املرصي بشكل أكرب من امللف 

 . الليبي

 عناصر عسکریة مصریة تصل إلی سوریا:-2

إىل ريف حلب   مرصيةمسلحة    قواتإن النظام املرصي أرسل    م،2020خالل شهر أغسطس  قالت مصادر عسكرية  

جنديا مرصيا دخلوا    150وأوضحت املصادر أن نحو    ومحيط إدلب ش�يل سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري اإليرا�.

وأشارت    )، وانترشوا الحقا يف ريف حلب الغريب وريف إدلب الجنويب.(وسطالعسكري  سوريا قبل عرب مطار ح�ه  

إىل أن املنطقت� الرئيسيت� اللت� انترشت فيه� تلك القوات ه�: بلدة خان العسل بريف حلب    العسكرية  املصادر

يتحركون يف املناطق املذكورة    ولفتت املصادر أن الجنود املرصي�  الغريب، ومحيط مدينة رساقب بريف إدلب الجنويب.

وبالتنسيق معها. التابعة إليران  املجموعات  الخفيفة   إىل جانب  بأسلحتهم  املرصي�  الجنود  أن  إىل  املصادر  ولفتت 

 1انترشوا عىل خطوط الجبهة يف محيط مدينة رساقب ضد فصائل املعارضة السورية.

قال   متصل  سياق  الوطنويف  الجيش  باسم  العسكري  القوة  املتحدث  أن  الحمود  يوسف  الرائد  املعارض  السوري  ي 

جندياً مرصياً الذين وصلوا   148إىل سوريا وصلت بأسلحة فردية خفيفة فقط وكشف عن أن الـ  املرصية التي وصلت

 ش�ل سوريا، توزعوا كالتايل: 

 إدلب. عنرص حول رساقب يف  50 *

 2يف خان العسل يف حلب.عنرص  98* 

 تعلیق:

املر  فيها سوريا تواجداً هذه ليست  التي تشهد  األوىل  لقوات مرصية بل كانوا سابقا موجودين يف سوريا كضباط    ة 

أعلنت شبكة تسنيم اإليرانية عن قيام الحكومة املرصية بإيفاد قوات    2016نوفمرب    3يف  ت،  استشارات وتبادل خربا

د،  يق العسكري مع قوات حكومة بشار األسعسكرية إىل سوريا يف إطار ما أسمته "مكافحة اإلرهاب والتعاون والتنس

 قوات مرصية يف سوريا   وجودكشفت صحيفة السف� اللبنانية املفرية من حزب الله اللبنا� عن    2016نوفمرب    24يف  و 

 3وتضمنت تلك القوات طيارين مقاتل� مرصي�.

 
 الرابط م، 2020أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020يوليو  30، تاريخ النرش  مصادر عسكرية لألناضول: النظام املرصي أرسل جنودا لسوريا 1

 الرابطم، 2020أغسطس    28خ الدخول  م، تاري 2020أغسطس  02، تاريخ النرش 21، عريب  " عن الجنود املرصي� يف سوريا21عريب“لـ تفاصيل جديدة   2

 الرابط م، 2016ديسمرب  10مناطق التوتر: التدخالت العسكرية الخارجية املرصية، محمود ج�ل، املعهد املرصي للدراسات، تاريخ  3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-/1927283
https://arabi21.com/story/1290157/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://eipss-eg.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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التطور الحايل أن النظام املرصي من باب مناكفة الدولة الرتكية لتدخلها العسكري يف ليبيا بناء عىل دعوة من الحكومة  

الرشعية "حكومة الوفاق" حرص عىل أن يكون متواجداً بشكل رمزي يف الداخل السوري كرساله للدولة الرتكية أن  

 سوري تلك الدولة الجارة لرتكيا. تدخلها يف ليبيا قابله تواجد مرصي يف الداخل ال

 لقاءات بین جهاز املخابرات املصریة واملخابرات الترکیة: -3

تنتهك   البحرية  الحدود  ترسيم  املوقعة ب� مرص واليونان حول  االتفاقية  إن  أكار،  الرتيك، خلويص  الدفاع  قال وزير 

وأوضح أكار يف ترصيحات نرشتها وسائل اإلعالم   القانو�.حقوق الشعب املرصي، باإلضافة إىل كونها خالية من األساس  

انتهاك حقوق الشعب املرصي وضياعها، حيث يفقد الشعب املرصي سلطته البحرية  الرتكية: "هذه االتفاقية تعني 

وأشار    بسبب هذه االتفاقية"، مش�ا إىل أن "هذه االتفاقية تتعارض بشكل أسايس مع مصالح الشعب اليونا� أيضا"

 1.يف االتفاقية املربمة مع اليونان مرص كانت الطرف الخارس أنىل إكار أ

متصل   سياق  ب�  يف  التواصل  بشأن  أردوغان،  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  عنه  كشف  ما  تركية،  صحيفة  تناولت 

البلدينا ب�  العالقة  عودة  إمكانية  حول  التساؤل  يفتح  ما  املرصية،  ونظ�تها  الرتكية  وقالت صحيفة ،  الستخبارات 

"حرييت" إن الرئيس الرتيك، قدم ترصيحا مث�ا للدهشة، كشف فيه عن املحادثات ب� أنقرة والقاهرة بواسطة وكاالت 

بحري ب� اليونان ومرص، قائال: "إن مرص تقوم بأشياء مغايرة لنا  علق أردوغان عىل اتفاقية الرتسيم الو ،  االستخبارات

وأضاف: "جهاز استخباراتنا يواصل حاليا لقاءاته مع  ،  يف هذا الصدد، وتش� إىل وجود سوء فهم يتطلب التصحيح"

من بينه�  جهاز استخباراتهم، وال شك أن نظرة الشعب الرتيك تجاه الشعب املرصي مختلفة، وال �كن أن يكون التضا

 2متشابها مع الشعب اليونا�".

 مصر والیونان: -4

وزير الدفاع اليونا�، أجرى اتصاالً بالفريق   الدفاع اليونانية، أن نيكوالوس باناجيوتوبولوس  ةأعلن املوقع الرسمي لوزار 

التطورات واألوضاع رشقي  الحريب، ملناقشة آخر  الدفاع واإلنتاج  العام للقوات املسلحة وزير  القائد  أول محمد زيك 

ة  ط الطرفان الضوء عىل العالقات العسكرية الثنائيوخالل االتصال، سلّ   املتوسط يف ضوء التحركات الرتكية يف املنطقة.

ك� أكد الوزيران عىل أهمية احرتام   املمتازة ب� الجانب�، واتفقا عىل تعزيز التعاون ب� القوات املسلحة لكال البلدين. 

ك� شدد الجانبان     حقوق السيادة للدول تحت مظلة القانون الدويل، وكذا رضورة تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة.

 3البحر املتوسط واملُوقعة ب� القاهرة وأثينا مؤخراً. يفالخالصة  االقتصادية عىل أهمية اتفاقية تعي� املناطق

 
م، تاريخ  2020أغسطس    12، روسيا اليوم، تاريخ النرش  االتفاقية املوقعة ب� مرص واليونان تنتهك حقوق الشعب املرصي وتفقده سلطته البحرية  وزير الدفاع الرتيك:   1

 الرابط م، 2020أغسطس  28الدخول 

 الرابط م، 2020أغسطس  28م، تاريخ الدخول 2020أغسطس   19، تاريخ النرش  21، عريب  هل يسهم الحوار االستخبارايت ب� مرص وتركيا لعودة العالقات؟ 2

م،  2020أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس    14، الدفاع العريب، تاريخ النرش  وزير الدفاع اليونا� واملرصي يناقشان آخر التطورات واألوضاع رشقي املتوسط  3

 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.turkeyalaan.net/2020/08/27/%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83/
https://arabic.rt.com/middle_east/1143639-%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://arabi21.com/story/1294287/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.defense-arabic.com/2020/08/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86/
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 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: -5

أول دفعة من مقاتالت "سوخوي سو_ الذي ترتقب فيه مرص موعد تسلم  الوقت  املتطورة، لدعم 35يف  الروسية   "

لشؤون العسكرية، كالرك كوبر، القاهرة بعقوبات وحرمان من  قواتها الجوية؛ هّدد مساعد وزير الخارجية األمرييك ل

نائبا وزيري الدفاع    17ويف تحرك مبجلس الشيوخ األمرييك ضد الصفقة، طالب  ،  مبيعات عسكرية حال إمتام الصفقة

،  )CAATSAمارك إسرب، والخارجية مايك بومبيو، بالتحرك ضد القاهرة وتطبيق عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا (

 20181.لوقف الصفقة التي أبرمتها القاهرة عام 

 تعلیق:

، حذر إسرب وبومبيو، القاهرة من إمتام 2019يُعد التهديد األمرييك ملرص حول تلك الصفقة هو الثا�؛ ففي نوفمرب   

 الصفقة، ودعت اإلدارة األمريكية نظ�تها املرصية ملراجعة تعامالتها العسكرية واألمنية مع روسيا. 

،  الحريب محمد أحمد مريس وزير الدولة لإلنتاج    لواء أركان حرببحث السياق متصل بالعالقات املرصية األمريكية  يف  

خالل شهر أغسطس   مع الج�ال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري يف سفارة الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة

 وإمكانية تبادل الخربات وتكنولوجيا التصنيع يف مجاالت  سبل تعزيز موضوعات التعاون املشرتك ب� الجانب�  م،2020

وتناول اللقاء اإلشارة إىل أنه يتم التطوير بشكل دائم يف مختلف املنشآت التدريبية والتصنيعية  ،  التصنيع املختلفة

 2.والبحثية التابعة للوزارة 

 مصر والکیان الصهیوني: -6

بإعادة فتح قضية "الغواصات األملانية"، وبحث تورط رئيس الوزراء    "إرسائيل"طالب مسؤولون عسكريون سابقون يف  

مسؤوال عسكريا سابقا   15وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، إن ، بنيام� نتنياهو فيها، حسب إعالم عربي

ائية) تطالبها بتوجيه املستشار القضايئ للحكومة بإعادة عوا عىل إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعىل هيئة قضوقّ 

حكومية تحقيق  لجنة  تشكيل  أو  األملانية"،  "الغواصات  قضية  القضية  ،  فتح  أو  الغواصات"  "صفقة    3000وتتعلق 

بالتحقيق يف عموالت مزعومة يف صفقة لرشاء غواصات من رشكة تيسنكروب األملانية، مبا يف ذلك املوافقة عىل بيع 

 3انيا غواصت� من نوع "دولف�" وسفينت� مضادت� للغواصات إىل مرص.أمل

 تعلیق:

األملانية" "الغواصات  قضية  يف  تحقيق  لجنة  بتشكيل  اقرتاحا  اإلرسائييل،  (الربملان)  الكنيست  صحيفة    رفض  وقالت 

  120(من أصل  عضوا    48تيلم" رفض بأغلبية    –"معاريف" إن االقرتاح الذي تقدمت به كتلة "هناك مستقبل  

 
 الرابط  م، 2020أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس  03، تاريخ النش 21، عريب" الروسية؟35ملاذا ترفض أمريكا عزم مرص رشاء مقاتالت "سو  1

أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس    17، بوابة األخبار، تريخ النرش  يبحث مع ملحق الدفاع بالسفارة األمريكية تعزيز التعاون املشرتك  الحريبوزير الدولة لإلنتاج    2

 لرابط م، ا2020

م،  2020أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس    02، الجزيرة، تاريخ النرش  صفقة غواصات أملانية ملرص تث� جدال يف إرسائيل.. ومطالب بالتحقيق يف دور نتنياهو   3

 الرابط 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1290343/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8835-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1290343/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8835-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1290343/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8835-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3099212/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
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أبيض" ويف مقدمتهم رئيس الحزب وزير   -وغاب عن التصويت نواب حزب "أزرق  .19بالكنيست)، مقابل موافقة  

 1الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غايب أشكنازي.

 : بینها مصر: روسیا تسعی إلقامة قواعد عسکریة يف دول أفریقیة -7

،  دول أفريقية بينها مرص والسودان  6تصاريح إلقامة قواعد عسكرية يف    ذكرت صحيفة "بيلد" األملانية أن روسيا أخذت

وأشارت الصحيفة نقالً عن تقرير رسي لوزارة الخارجية األملانية، إىل أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع  

اتفاقيات تعاون مع أربعة دول فقط يف أفريقيا قبل2015دولة أفريقية منذ    21 التاريخ  ، يف ح� كانت لها  ،  هذا 

مرص،  يف  عسكرية  قواعد  إلقامة  ض�نات  عىل  حصلت  موسكو  فإن  االتفاقيات  لتلك  وفقاً  أنه  الصحيفة  وأضافت 

 2وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأريرتيا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

 تعلیق:

أواخر عام   األرايض املرصية منذ  الروسية يف م وإىل وقتنا  2016تتواجد قوات روسية عىل  القوات  الحايل، وتتواجد 

قاعديت سيدي برا� يف االتجاه الغريب االسرتاتيجي، ويف قاعدة محمد نجيب يف االتجاه الش�يل اإلسرتاتيجي. القوات  

الروسية املتواجدة يف مرص هي من قوات املظالت والجوية الروسية، وتعترب مرص هي قاعدة انطالقهم لتنفيذ عملياتهم  

 ل الليبي بالتنسيق مع مرص. جدير بالذكر أن روسيا ومرص تقدم كل أشكال الدعم لقوات خليفة حفرت. يف الداخ

 : الجیش السوداني سیرفع علم بالده قریبا يف حالیب وشالتین البرهان:-8

الربهان، خالل لقاء مع قوات عسكرية مبنطقة    حعبد الفتا الفريق أول  رصح رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان  

 السودا�   إن الجيش"  وقالعلم بالده قريبا يف حاليب وشالت�،    س�فع  الجيش السودا�بأن  وداي سيدنا يف أم درمان،  

 ". رهن إشارة الشعب ك� استجاب لهم يف إبريل

 ترصيح الفريق الربهان مل يقابله أي رد مرصي رسمي إىل اآلن.

  

 
 الرابط م، 2020أغسطس   28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس   05النرش ، الجزيرة، تاريخ الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق يف بيع غواصات أملانية ملرص.. ما القصة؟ 1

 الرابط م، 2020أغسطس    28م، تاريخ الدخول  2020أغسطس  04، الجزيرة، تريخ النرش بينها مرص: روسيا تسعى إلقامة قواعد عسكرية يف دول أفريقية 2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9%D8%9F
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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  : التسلیح:ثالثًا
   یستقبل رئیس شرکة متخصصة يف صناعة السفن الحربیة  السیسي-1

أغسطس، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إىل جانب رئيس مجلس    20  املوافق  ، يوم الخميس استقبل السييس

رصح بذلك    انية العاملية يف مجال صناعة السفن والفرقاطات واملدمرات «بيرت لورسن مالك».إدارة رشكة لورسن األمل

املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السف� بسام رايض، مضيفا أن االجت�ع شهد التباحث حول أطر التعاون ب�  

لسفن مبختلف الطرازات، خاصًة ما يتعلق  الجانب املرصي والرشكة األملانية التي متتلك خربات عميقة يف مجال بناء ا 

جانب   إىل  البحرية،  الصناعات  جهاز  البحرية ورشكات  القوات  ترسانات  مع  بالتعاون  السفن  بناء  تكنولوجيا  بنقل 

تدريب الع�لة الفنية ورفع قدرات الكوادر املرصية يف تلك املجاالت طبقاً للمواصفات القياسية العاملية ومتطلبات  

 . الجودة

 : 35-مقاتلة سو 30مصر رسمیا یلع ستحصل  هل-2

نا “كومسومولسك  مصنع  زيارته  شاهد  -خالل  للط�ان،  الرويسأموري”  الدفاع  لعقود    وزير  عرضاً  شويجو  س�جي 

وظهر خالله ما يفيد بتعاقد جمهورية مرص العربية عىل    Su-35وية الروسية الثقيلة  التصدير ملقاتالت السيطرة الج 

  . 2021أخريات خالل العام القادم    8و  2020منها خالل العام الجاري    22مقاتلة من هذا الطراز عىل أن يتم تسليم    30

 تعلیق:

ي حدث لدى خطوط اإلنتاج بسبب جائحة  مقاتلة خالل العام الجاري بسبب التأخ� الذ  22أن يتم تسليم    أتوقعال  

 باإلضافة إىل التحفظات األمريكية عىل الصفقة.كورونا، 

-MEKOتواصل أعمال بناء أول فرقاطة شبحیة مصریة متعددة املهام من طراز  -3

A200 : 

  Labradorيف ميناء البرادور    "A200-MEKO"فرقاطة شبحية مرصية متعددة املهام طراز  تتواصل أع�ل بناء أول  

يف حوض البناء    ش�يل أملانيا، حيث وصل جزءان جديدان سيتم لحامه�  "Bremerhavenبر�رهافن  "جنويب مدينة  

لألنظمة    "ThyssenKrupp TKMSتيس� كروب  "املتعاقد الفرعي لصالح رشكة    ”Rönnerرونر    ملجموعة”التابع  

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

 . باإلسكندرية

 سطولها من لنشات الدوریة البحریة مصر تنوي التوسع يف أ-4

األمريكية للصناعات البحرية، أن مرص تنوي التوسع يف أسطولها    "Swift shipsسويفت شيبس "أعلنت رشكة  

من لنشات الدورية البحرية والتدخل الرسيع، وذلك من خالل مخططها المتالك أسطول لنشات من الفئة 

البالغ   البناء املشرتك لدى األحواض املرصية، حيث    13مرتًا بعدد    35ذات الطول  لنًشا أو أكرث، مع إمكانية 

 لرشكة األمريكية باإلرشاف عىل عمليات البناء وتوف� حزمة األدوات املطلوبة. ستقوم ا

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/3100785/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.defense-arabic.com/2020/08/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-30-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88-35/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/14/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%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%D8%B1%D9%8A/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/16/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%B3-swiftships-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7/
http://www.defense-arabic.com/2020/08/16/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%B3-swiftships-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7/
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 : لقطات للقطاع األمامي من أول فرقاطة شبحیة مصریة متعددة املهام-5

" بعد اكت�ل بنائه يف   A200-MEKOمتعددة املهام طراز "  اطة شبحية مرصيةأول فرقلقطات للقطاع األمامي من 

" ش�يل أملانيا، والذي من املنتظر أن يتم لحامه    Bremerhavenجنويب مدينة " بر�رهافن    Labradorميناء البرادور  

الح رشكة " تيس� كروب  " املتعاقد الفرعي لص  Rönnerمع باقي القطاعات يف حوض البناء التابع ملجموعة " رونر  

ThyssenKrupp TKMS    .ستُبنى يف أملانيا، يف ح�    3وتُعد تلك الفرقاطة هي األوىل من أصل    " لألنظمة البحرية

 أن الرابعة سيتم بناؤها لدى ترسانة بناء السفن باإلسكندرية.

 

   : التدریبات العسکریة:رابعًا
 »  9-املرحلة الرئیسیة ملشروع «إصرار-1

املرحلة الرئيسية   م،2020خالل شهر أغسطس    ، رئيس أركان حرب القوات املسلحة،حجازي  الفريق محمد فريدشهد  

إحدى وحدات املنطقة املركزية العسكرية، باستخدام   نفذتهي  "، الذ9  –للمرشوع التكتييك بجنود ذو جانب� "إرصار  

وتضمنت املرحلة  ،  مقلدات الرماية "املايلز"، وذلك يف إطار خطة التدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة

ملهام املخططة عرض الفكرة التكتيكية للمرشوع واإلجراءات املنفذة، أثناء مرحلة التحض� والتنظيم للمعركة، وتحقيق ا

 يف التوقيتات املحددة، وتم تنفيذ املرشوع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "املايلز".

 »: 60املرحلة الرئیسیة ملشروع مراکز القیادة الخارجي «إعصار -2

خالل شهر أغسطس   لة الرئيسيةرئيس أركان حرب القوات املسلحة املرح  حجازي  الفريق محمد فريدشهد  

الخارجي    م،2020 القيادة  الثالث امليدا�    أجرته  والذي  )60  (إعصارمرشوع مراكز  الجيش  إحدى تشكيالت 

إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات   يف  وجاء املرشوع  أيام،وأستمر لعدة  

 املسلحة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defensearabia.com/2020/08/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%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/
https://defensearabia.com/2020/08/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%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/
https://defensearabia.com/2020/08/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%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/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082020&id=bdce2a29-4644-4d8e-b316-bfed3e098cda
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/8/24/1859813/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-60-
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 : القرارات العسکریة: خامسًا
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع عىل اإلعالن عن فتح باب القبول لدفعة   محمد زيك  الفريق أولصدق  -1

بدءاً من الصف الرابع واإلعدادي والثانوي بكافة    االبتدايئجديدة من الطلبة الجدد املوهوب� رياضياً من البن�، مرحلة  

  2021/  2020ز الرياضة للقوات املسلحة للعام الدرايس  املراحل الدراسية، باملدارس العسكرية الرياضية التابعة لجها

 طبقاً لرشوط القبول بكل مرحلة.

  ملترضريبإرسال شحنة مساعدات طبية   الفريق أول محمد زيكبناء عىل قرار من وزير الدفاع املرصي    قامت مرص  -2

حيث أقلعت طائرة عسكرية عىل متنها شحنة من األدوية واملستلزمات الطبية بالتنسيق مع  ، السيول بدولة السودان

 . وزارة الصحة

% وذلك  97% بدالً من  96تخفيض الحد األد� للقبول بكلية الطب للقوات املسلحة ليكون    القوات املسلحةأعلنت  -3

 ".النتقاء أفضل العنارص طبقاً ملعاي� القوات املسلحة"

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من مرص متجهة إىل    وزير الدفاع املرصي الفريق أول محمد زيك بناء عىل قرار من  -4

 م، 2020التي متت خالل شهر أغسطس    مطار رفيق الحريري الدويل بجمهورية لبنان يف تاسع رحالت الجرس الجوي

ات كب�ة من املساعدات الغذائية تم إعدادها مبشاركة بنك الطعام املرصي وجمعية الرب والتقوى لتقديم  محملة بكمي

 الحالية. الدعم للشعب اللبنا� حتى يتجاوز املحنة 

  

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/3092101/1/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2451503.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18082020&id=be230cda-915b-46df-ad63-5d104639e3fa
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3102732/1/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A..-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 : اللقاءات والزیارات: سادسًا
رؤساء مجالس إدارات  ب  م،2020أغسطس    10يف تاريخ    وزير الدولة لإلنتاج الحريب  محمد أحمد مريس  لواءالاجتمع  -1

الحريب، "رشكة    45الحريب"، "رشكة املعرصة للصناعات الهندسية" م    18م  رشكات "أبو زعبل للكي�ويات املتخصصة"  

نائب رئيس مجلس    -الحريب"، بحضور الدكتور مهندس حسن أحمد عبد املجيد    63حلوان للصناعات الغ� حديدية" م  

 إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وذلك مبقر ديوان عام الوزارة. 

معهد ضباط   م،2020أغسطس    11يف تاريخ    رئيس أركان حرب القوات املسلحة  حجازي  الفريق محمد فريدتفقد  -2

 . س� العملية التعليمية انتظامد والوقوف عىل عىل مراحل اإلعداد والتأهيل باملعه لالطمئنانالصف املعلم� 

الفريق أول م�غني  م،2020أغسطس  19يف تاريخ  ،الحريبوزير الدولة لإلنتاج  محمد أحمد مريس، لواءالاستقبل -3

منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ووفد مرافق له من ممثيل كربى الرشكات السودانية  دريس سلي�ن مدير عام  إ 

 العاملة يف مجاالت التصنيع املختلفة، وذلك لبحث سبل التعاون املشرتك ب� الجانب� يف مختلف القطاعات.

بالدكتور مهندس  م،  2020أغسطس    20يف تاريخ    وزير الدولة لإلنتاج الحريب،    محمد أحمد مريساللواء  اجتمع  -4

أحمد   املجيحسن  رشكات    دعبد  إدارات  مجالس  ورؤساء  الحريب،  لإلنتاج  القومية  الهيئة  رئيس    هليوبوليسنائب 

"مصنع   الكي�وية  "مصنع    81للصناعات  لإللكرتونيات  وبنها  الهندسية    144الحريب"،  للصناعات  وحلوان  الحريب"، 

املدرعات "مصنع    99"مصنع   الهندسية "مصنع    200الحريب"، وإنتاج وإصالح  للصناعات   100الحريب"، وأبو زعبل 

 الحريب". 270الحريب"، وقها للصناعات الكي�وية "مصنع 

أحمد نايف    السف�  م،2020أغسطس    25يف تاريخ    وزير الدولة لإلنتاج الحريب،  محمد أحمد مريساللواء  استقبل  -5

ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون يف مجاالت التصنيع  الدليمي سف� العراق بالقاهرة والوفد املرافق له، مبقر  

 املشرتك ب� البلدين. 

ورافق   م،2020أغسطس    25بتاريخ    ،العراقية  ن القمة الثالثية املرصية األردنيةعّ�   األردنيةعاصمة  لل  السييس  حرض-6

، ورئيس املخابرات اللواء أركان حرب أحمد عيل رئيس ديوان رئيس الجمهوريةالسييس خالل رحلته اىل ع�ن كالً من 

، وقائد قوات الحرس  اللواء أركان حرب محسن عبد النبي  ، ومدير مكتب رئيس الجمهوريةاللواء عباس كامل   العامة

 لواء مصطفي شوكت.ال الجمهوري

 

 اقتصاد املؤسسة العسکریة سابعًا: 
فندق «رويال جويل الرمل» باإلسكندرية لضباط القوات املسلحة بعد أع�ل    بافتتاح  القوات املسلحةقامت  -1

 . تطويره ورفع كفاءته

، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع املستشار محمد عبد الوهاب الرئيس يق عبد املنعم الرتاسالفر بحث  -2

أوجه التعاون لدعم االستث�ر  م،  2020خالل شهر أغسطس  التنفيذي للهيئة العامة لالستث�ر واملناطق الحرة،  

تصاد املرصي، وذلك يف إطار  يف مجال التصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية يف عدة مجاالت ذات األولوية لالق

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/3095278/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11082020&id=fb9eb258-993b-4d9e-9633-6f42b9940f63
https://daaarb.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100741/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100741/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3100741/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%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%89-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/4945189
https://www.youm7.com/story/2020/8/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/4945189
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لتفعيلها   الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  اإلنتاج،  املرصية ورفع كفاءة  الصناعة  بتوط� وتطوير  الخاصة  اإلجراءات  تيس� 

 . وقد أكد رئيسا الهيئت� عىل أهمية تنسيق الجهود لدعم الرشاكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها

 : ثامنًا: التصریحات والبیانات
، أن الجيش يويل اهت�ما كب�ا لتخريج أجيال  حجازي  الفريق محمد فريدأعلن رئيس أركان حرب الجيش املرصي  -1

وأكد فريد خالل زيارته لتفقد العملية    التحديات.من املقاتل� القادرين عىل الزود عن أرض الوطن ومجابهة كافة  

التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف املعلم� بالقوات املسلحة، رضورة تطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارس�  

 وفقا ألحدث املعاي� العاملية. 

عاما) بعد رصاع مع   82املنية عن عمر ناهز (  وافته، الفنان سم� اإلسكندرا� الذي  جهاز املخابرات العامة نعى  -2

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. املخابرات العامة املرصية تنعي   األهرام:نعيه املنشور يف صحيفة    يفوذكرت الجهاز  ،  املرض

مبزيد من الحزن واألىس الفنان سم� اإلسكندرا�، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه �وذجا فريدا يف الجمع 

كنه فسيح  ب� الفن الهادف الذي عرفه به املرصيون وب� البطولة والتضحية من أجل الوطن رحم الله الفقيد وأس

 . جناته. ولألرسة خالص العزاء

اللواء تامر  قال ضابط املخابرات الحربية السابق وعضو مجلس النواب املرصي وعضو لجنة الدفاع واألمن القومي  -3

وأضاف الـشهاوي "رست والجفرة خط أحمر حتى لو اجتمع    إن مرص حذرت أن رست والجفرة خط أحمر. الـشهاوي،

 س تركيا وقطر والوفاق فقط". العامل كله ولي

الرفاعيأكد  -4 تامر  العميد  العسكري،  الجرس  املتحدث  تكثيف  واصلت  مرص  أن  املساعدات    الجوي،  لنقل  املقرر 

مساعدة اللبناني� عىل تجاوز محنتهم    يفاإلغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهاماً من مرص  اإلنسانية ومعونات  

 . الحالية

 

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا
نظمت األكاد�ية الوطنية للتدريب، يوما تفاعليا للدفعة الثانية من الربنامج الرئايس لتأهيل التنفيذي� للقيادة،  -1

،  الفريق الراحل محمد العصاروكان من أهم األس�ء املطروحة لالنتخاب  ،  من خالل االنتخابات  الختيار اسم الدفعة

وزير الدولة لإلنتاج الحريب السابق، والشهيد أحمد املنيس، وحورس، ورائد االقتصاد املرصي طلعت حرب، وعيل مبارك،  

ويف نهاية املداوالت أعلنت الدكتورة رشا راغب، املدير التنفيذي لألكاد�ية ، شعاري "حلم وطن"، و"بداية"فضال عن 

 الوطنية للتدريب عن االسم املُنتخب للدفعة وهو "الفريق محمد العصار" تقديراً لجهوده العظيمة. 

فيديو جديدا خاصا بالكليات العسكرية، موضحا كافة الرشوط الخاصة    املوقع الرسمي لوزارة الدفاعنرش  -2

 للقبول بتلك الكليات. 

  

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/1143364-%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%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16082020&id=cc130c71-df91-4a7d-a800-bb5efaa73384
https://arabic.rt.com/middle_east/1145314-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80rt-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%87/
https://arabic.rt.com/middle_east/1145314-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%80rt-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%87/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17082020&id=bb6673a4-6023-43aa-b7ed-302e1b8032e4
https://www.albawabhnews.com/4113488
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3103845/1/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-..-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%E2%80%8E
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