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 . ما وراء اإلطاحة برئیس هیئة الرقابة اإلداریة  
 . ة تعرف یلع تشکیلة املجلس العسکري الحالي م الجیش القاد   نشرة قبل   

 . ملن یوجه السیسي حدیثة يف الندوات التثقیفیة  

 مظاهرات نزلة السمان أسباب قیام الشئون املعنویة بفیدیو تمثیلیة     
 2020  وافته املنیة خالل شهر سبتمبر   ذي تعرف یلع اللواء محمود أنور نصر ال  

 . ما وراء اجتماع السیسي بحفتر وعقیلة صالح  

 صفقات تسلیح عدة لصالح الجیش املصري.  

 ندوات تثقیفیة مکثفة للضباط لترسیخ فکرة أن التغییر یعني الهدم.  

 

  
 

 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 

  "الکتبوتحلیلیة، وطبع ونشر 

 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  سبتمربهر املؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 
 رئیس هیئة الرقابة اإلداریة: ب اإلطاحة ما وراء -1

أحمد القيام بأع�ل رئيس هيئة الرقابة اإلدارية، خلفا للواء   اللواء أ.ح حسن عبد الشايف   بتويل، قراًرا  السييسأصدر  

الدين الشايف،  رشيف سيف  الكلية   23الدفعة    1986وخريج يوليو    1963أحمد من مواليد    واللواء حسن عبد  من 

يف سالح املهندس� العسكري�، وشغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات   عبد الشايفتخرج  ،  الفنية العسكرية

مارس   من  عبد  ،  2019املسلحة  ال  الشايفحصل  بكلية  عام  أركان حرب  ودورة  والتفاوض،  األزمات  دورة  قادة عىل 

، ودورة التسليح بأكاد�ية نارص العسكرية العليا، وكذلك  الوطنيواألركان، ودورة اإلعداد املبكر للقادة بكلية الدفاع  

 زمالة كلية الحرب العليا. 

 تعلیق:

الرقابة اإلدارية كان يتوىل عدة مناصب قبل   اللواء رشيف حس� الذي أقاله السيىس من رئاسة هيئة 

فتوىل قيادة املنطقة الجنوبية وأصبح بذلك عضو مجلس عسكري حتى بعد خروجه    تولية رئاسة الهيئة

 . ىل االن" ثم ع� مديراً لسالح املشاة ثم توىل رئاسة هيئة الرقابةإمن املنصب أصبح عضو "مستدعى 

م� يعرف عن اللواء رشيف أنه كان باستمرار يقدم النصح للسييس وكان يحاول تعطيل بعض القرارات  

فخروجه كان حتمياً ألن السيىس   ،كان يرى تنفيذها ليس يف الصالح العام وال حتى يف مصلحة النظامالتي  

بسبب خالفات يف    صهره الفريق حجازي  حتى  أخرج  السييسو   ،مل ولن يسمع ألحد مه� كانت عالقته به

 . الرؤى

التي عمل عىل تنفيذها السييس   تهم القرارات التي كان يحاول اللواء رشيف تعطيلها ملف اإلزالال أ من  

بالنظام يف   اللواء رشيف بأيام، فاللواء رشيف كان يرى أن تنفيذ هذا القرار سيلحق الرضر  بعد إقالة 

 وهذا ما تم بالفعل ونتج عنه حراك الشارع املرصي الحايل.  األول، املقام 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=ffa4f4b7-b066-4bbe-8bf8-fcd375d1693c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=ffa4f4b7-b066-4bbe-8bf8-fcd375d1693c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30082020&id=ffa4f4b7-b066-4bbe-8bf8-fcd375d1693c
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 : یلع تشکیلة املجلس العسکري الحالي  فتعر ،ةمالجیش القاد  نشرةقبل -2

ن داخل الجيش املرصي، فهذا تشكيل املجلس العسكري املرصي الحايل  قبل النرشة التي ستجري بعد شهرين من اآل 

 والذي رمبا سيجرى تغي� بعضه يف النرشة القادمة. 

 خالد لبيب قائد املنطقة الجنوبية العسكرية. اللواء أ.ح -14 عبد الفتاح السييس القائد األعىل للقوات املسلحة.-1

العام -2 والقائد  الدفاع  وزير  زيك  محمد  أول  الفريق 

 للقوات املسلحة.

اللواء أ.ح محمد رأفت الدش قائد القيادة املوحدة برشق    -15

 القناة. 

 طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح.  اللواء أ.ح -16 الفريق محمد فريد حجازي رئيس األركان. -3

الشئون   -17 الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. -4 هيئة  رئيس  الدمرداش  بهجت  أحمد  أ.ح  اللواء 

 املالية. 

 اللواء أ.ح رفيق رأفت رئيس هيئة التدريب.  -18 الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية. -5

 اللواء أ.ح عيل عادل عش�وي رئيس هيئة التنظيم واإلدارة.  - 19 الجوي. الفريق عيل فهمي قائد قوات الدفاع -6

 اللواء أ.ح طارق حسن رئيس هيئة شئون الضباط.  -20 الفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات. -7

 وليد أبو املجد رئيس هيئة اإلمداد والتموين.  اللواء أ.ح -21 اللواء أ.ح خالد مجاور مدير املخابرات الحربية.  -8

 اللواء أ.ح أ�ن شحاته قائد قوات حرس الحدود.  -22 اللواء أ.ح نبيل حسب الله قائد الجيش الثا� امليدا�.  -9

الدفاع "أم�  -23 اللواء أ.ح خالد قناوي قائد الجيش الثالث امليدا�.   -10 أ.ح أرشف فارس أم� عام وزارة  عام    اللواء 

 املجلس".

املركزية   -11 املنطقة  قائد  شوقي  خالد  أ.ح  اللواء 

 العسكرية.

للشئون   -24 الدفاع  وزير  مساعد  شاه�  ممدوح  أ.ح  اللواء 

 الدستورية والقانونية. 

اللواء أ.ح يارس االرسيجي قائد املنطقة الش�لية    -12

 العسكرية.

 سكري. اللواء أ.ح صالح الرويني رئيس هيئة القضاء الع -25

الغربية    -13 املنطقة  قائد  معوض  رشيف  أ.ح  اللواء 

 العسكرية.

 اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية.  -26

 

  

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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 يف الندوات التثقیفیة:  هحدیثملن یوجه السیسي -3

، كلمت� أثناء افتتاحه لعدد من املرشوعات، ورصح السييس من خالل حديثة 2020خالل شهر سبتمرب    السييسلقى  أ 

إلنقاذ مرص، وأن املسئول الذي يف مكانه   هتحدث أنه ضحى بنفسبعدة ترصيحات توقف عندها البعض، منها أنه  

وبعدها بساعات أقال اللواء رشيف الدين حس� من رئاسة هيئة الرقابة    ،وغ� قادر عىل املسئولية فعليه أن يرحل 

 غي�. اإلدارية، وتحدث عىل أن البعض يريد هدم مرص، وأن الراغب� يف التغي� يريدون هدم مرص وغالفهم هو الت

 تعلیق:

يستغل كل�ته التي يلقيها بشكل عام إلرسال رسائل   منصب "رئيس الجمهورية"  هبشكل متكرر منذ توليالسيىس  

من املجلس العسكري   اقائد  11وعىل سبيل املثال بعد ما أقال السيىس    .لألطراف املختلفة وخصوصاً للضباط والقادة

 .وهدد مبزيد من اإلقاالت،  2017التي عقدت يف فرباير    24 ـ التثقيفية الاستغل كلمته يف الندوة    2016يف حركة ديسمرب  

كانت من أبرز فقراتها كلمة للحبيب الجفري وكانت مركزة عىل مضمون واحد وهو أن اليمن    24  ـوقائع الندوة ال

عىل عدم استدعاء مواجهات مع البعض من   اب السيىس وقال أنه كان حريصوعقّ   الجيش،سقطت بسبب انشقاق  

 ". اجل الحفاظ عىل مرص وقال ك� جاء عىل لسانه "حميش" من ليس مع الدولة "أي نظامه 

السيىس األخ�ة تضمنت رسائل مبارشة لقيادات وأطراف يعلمها السيىس واملقصودين من ت  ما أقصده هنا أن كل�

سيطالب الناس    هن برحيلأ اً كان السييس يستخدم "فزاعة" الرشعية و املؤكد أن الرسالة قد وصلت إليهم، ولكن سابق

 . بوفاة الرئيس #محمد_مريس انتهت صالحية تلك املقولةو ن ولكن اآل   ،بعودتها

وتركز تلك الندوات   الرتب،يف الفرتة الحالية تعقد بشكل مكثف ندوات لضباط الجيش عىل كافة    هجدير بالذكر أيضاً أن

الجيش املرصي، و   عىل مضمون واحد وهو الدولة وهدم  بالتغي� يريدون هدم  املطالب�  التطورات  أن  م� أظهرته 

عىل السييس ومجموعة القيادات التي يرتكز عليها يف إدارة    نصّب ن أن الغضب مُ ىل اآل إو   2019األخ�ة منذ سبتمرب

� يقال ف   ، وعىل ذلكلسقوط الجيشمل يهتف أحد لسقوط الجيش واالن أيضاً ال يدعوا أحد    2011في يناير  ف  . الدولة

 . يف الندوات التثقيفية تخويف وتضليل متعمد  للضباط

 

 : نزلة السمان  مظاهرات "ةتمثیلی" فیدیو بالشئون املعنویة أسباب قیام -4

قنوات املعارضة التي    ةم، ولرضب مصداقي2020التي شهدتها الدولة املرصية خالل شهر سبتمرب    تثر االحتجاجاإ عىل  

مدينة اإلنتاج اإلعالمي    أستوديوهاتيف  "التابعة للمخابرات املرصية" الرشكة املتحدةتبث التظاهرات، قامت 

 مبحافظة الجيزة.  نزلة الس�ن ة" يف منطقةيبالقيام مبظاهرات "متثيل 

https://almarsad.co.uk/
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2020/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D8%AF%D8%A7/4979979
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/27/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


  

 

5 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 September 2020 30 ||العدد التاسع

 

 

 

 

 

 

 تعلیق:

ما فعله "رجالة" اللواء أحمد فتحي خليفة مدير إدارة الشئون املعنوية باستخدام "إسرتاتيجية الخداع" وتصوير متثيلية 

� تفعله فعىل مدى تأث� املظاهرات التي ما زالت معظمها يف مناطق القرى واألطراف،    الس�ن يدلمظاهرات #نزلة_

 .رهااستمرام� يتطلب  ،وأربكه امأ النظكب� ومؤثر وفاجهذه املظاهرات 

 : 2020وافته املنیة خالل شهر سبتمبر ذيال نصر أنوراللواء محمود  تعرف یلع-5

السبتشيعت   اللواء  2020سبتمرب    26املوافق    يوم  أنور نرص، جنازة  بالقوات    محمود  املالية  الشئون  رئيس هيئة 

 . طنطاوي املسلحة سابقا، من مسجد املش� 

 تعلیق:

اللواء محمود أنور نرص رئيس هيئة الشئون املالية األسبق الذي وافته املنية كان أحد أعضاء املجلس العسكري أثناء 

ولن  ،وزارة الدفاع من عائد مرشوعاتها عرقوهو صاحب مقولة "إن هذه ليست أموال الدولة وإ�ا  2011ة يناير فرت 

 . قوات املسلحة"نسمح للغ� أيا كان باالقرتاب من مرشوعات ال

   صحة املشیر طنطاوي مستقرة-6

، وزير الدفاع والقائد العام للقوات املسلحة األسبق، ما تردد  املش� محمد حس� طنطاوينفت مصادر مقربه من  

التواصل    عىل ا  االجت�عيمواقع  الخرب عاٍر من  أن  املش� طنطاوي يف  ،  لصحةعن وفاته، مؤكدة  إن  املصادر  وقالت 

 . منزله، بصحة مستقرة

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mobtada.com/details/972655
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=927b4b77-7c6c-45dd-8843-442c1cc5a916
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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: نیًاثا
 : ما وراء اجتماع السیسي بحفتر وعقیلة صالح-1

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب   بالعاصمة القاهرة،  بقرص االتحاديةم،  2020خالل شهر سبتمرب    السييساستقبل  

وقال السف� بسام رايض، املتحدث  ،  الليبي وخليفة حفرت، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة

التطورات يف ليبيا وجهود كافة األطراف لتنفيذ وقف إطالق    عىلاطلع خالل اللقاء    لسييسباسم رئاسة الجمهورية، إن ا

 املتحدة من جهة أخرى.  األممالجهود الليبية لدفع عملية السالم برعاية  جهة، وعىلالنار امليدا� من 

إعالمية، تفاصيل اجت�ع جرى عقده برتتيب من القيادة    تقارير كشفت  م،  2020فخالل شهر سبتمرب    ، ويف سياق متصل

الساحلية   الغردقة  الليبي   وشخص�  حفرت،وجمع ب� عسكري� تابع� لقوات خليفة  املرصية يف مدينة  من الجيش 

، أحده� من مدينة مرصاته، والثا� من مدينة الزنتان ويدعى 5+5املعرتف بها دولياً من لجنة    التابع لحكومة الوفاق

وحسب    مختار النقاصة، لبحث تنفيذ مقرتح توحيد قيادة الجيش الليبي وتشكيل مجلس عسكري من عدة أقاليم.

كومة الوفاق الليبية، جاء بتنسيق تريك مرصي، بعدما أكدت القيادة املرصية  فإن حضور ضابطَي ح  التقارير اإلعالمية

أن االجت�ع غ� ملزم للتوقيع، حيث طلبت منه� الحكومة املرصية الحضور لالست�ع فقط ونقل املقرتحات املعروضة 

لغرب الليبي، لتشكيل  أن االجت�ع ناقش تأسيس لجنت� عسكريت� من الرشق وا  تقاريروأضافت ال  لحكومة الوفاق.

قوة مسؤولة عن تأم� مقر الحكومة الجديدة يف رست، فضالً عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعالن قوة  

 عسكرية موحدة يف ليبيا. 

 أن االجت�ع بحث وضع خطط إلبعاد املرتزقة وامليليشيات املسلحة، وتأم� املواقع النفطية. تقاريروأكدت ال

ال إىل توافق مبديئ عىل جعل رست مدينة    أن قوات  التقاريروكشفت   حفرت والجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، توصَّ

األطراف  أن  إىل  مش�ًة  بشأنها،  التداول  يجري  التي  الجديدة  للسلطة  مؤقت  مقر  إىل  وتحويلها  السالح،  منزوعة 

إضافة إىل إعالن هدنة دامئة ب� ميليشيات حفرت  املتصارعة ستنسحب من محيط املدينة بعيداً عن خطوط الت�س،  

 وقوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق.

يف السياق نفسه نرشت قنوات فضائية ليبية تابعة لخليفة حفرت ترصيحات للوفد التابع له تفيد بأن اجت�ع الغردقة 

، وأن أحد أهداف االجت�ع هو تجميد العمل باالتفاقية العسكرية السييسأىت استك�الً للقاء حفرت وعقيلة صالح مع 

 . واألمنية التي ُوقِّعت ب� حكومة الوفاق وتركيا 

  

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/3117263/1/%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%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.watanserb.com/2020/09/29/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/
https://www.watanserb.com/2020/09/29/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A/
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 : التسلیح ثالثًا
 : رافال إضافیة للقوات الجویة املصریة 20عاقد یلع ت مصر ت-1

عىل  الحصول  اليونان    فهداليونا� أن اليونان وفرنسا يتباحثان حول مقاتالت رافال و   pentapostagmaأفاد موقع  

وقال بأن الحكومة اليونانية والفرنسية بدأت اتصاالت مشرتكة للتباحث حول حصول  ،  مقاتالت من حصة مرص  10

طائرة مقاتلة من طراز رافال ، ورصح مصدر يونا� أن االتصاالت ب� الجانب� وصلت إىل    18عىل    اليونا�سالح الجو  

وبناء عىل ما تم  ،  ن يف اإلعالن عن هذه الصفقة رسميًا خالل العام الجاريامستوى متقدم للغاية ، في� يأمل الجانب

القوات الجوية   8ل ينص عىل منح  تتحرك عىل مستوي� ، األو   االتفاقيةترسيبه حتى اآلن ، يبدو أن   مقاتالت من 

والثا� عىل رشاء   اليونان  10الفرنسية،  تنتج لحساب  الفرنسية  ،  مقاتالت جديدة  داسو  فإن رشكة  املصدر  وبحسب 

 اليونانية  �مقاتلة رافال عىل الفور ، ولهذا السبب فإن الحكومت  30املصنعة للمقاتالت تجد صعوبة كب�ة يف إنتاج  

مقاتلة  20مقاتالت عىل وجه الرسعة من أصل  10ة تدرسان حاليًا التوصل إىل اتفاق مع مرص للحصول عىل والفرنسي

 مقاتالت بديلة ملرص الحقاً.  10إضافية طلبتها مرص مؤخراً عىل أن يتم إنتاج 

” املصریة ستحصل یلع الجیل الجدید من صواریخ  MEKO-A200فرقاطات “میکو  -2

 : VL-Mica NGالدفاع الجوي الفرنسیة 

األوروبية لصناعات الصواريخ، قد  -الفرنسية  MBDAالفرنسية، أن رشكة    ”La Tribuneجريدة “ال تريبيون  أعلنت  

” التي تعاقدت عليها البحرية املرصية مع رشكة ”    MEKO-A200نجحت يف الفوز بعقد تزويد فرقاطات” ميكو  

متوسط املدى  -” األملانية (اقرتب بناء الفرقاطة األوىل من االنتهاء) بصواريخ الدفاع الجوي قص�  TKMSتيس� كروب  

نات ” الجنوب إفريقية التي فشلت يف الحصول عىل الض�  Denelمن الجيل األحدث، وذلك عىل حساب رشكة ” دينيل  

 مليون يورو.  300من  بأكرثالبنكية الالزمة إلمتام العقد مع الجانب املرصي، والذي تُقدر قيمته 

لبناء فرقاطة “میکو  -3 السفن تعلن رسمیا توقیع عقد  لبناء  ترسانة اإلسکندریة 

MEKO-A200محلیا داخل األحواض املصریة ” : 

  ”TKMSتيس� كروب    رشكة”لبناء السفن، عرب موقعها الرسمي، أنها وقعت عقدا مع    أعلنت ترسانة اإلسكندرية

ية، حيث ستبدأ أع�ل البناء خالل العام محليًا داخل األحواض املرص  ”MEKO-A200ميكو    فرقاطة”األملانية لبناء  

طن،  3400ووفقا ملا تم نرشه عىل املوقع الرسمي لرتسانة اإلسكندرية، فإن الفرقاطة تصل إزاحتها إىل  .2021القادم 

 11.1كم يف الساعة، ومداها األقىص    59مرتاً، ورسعتها القصوى    4.3مرتاً، وغاطسها    14.8مرتاً، وعرضها    118وطولها  

 كم. ألف 

 :للتسلیح املقدم للجیش املصري جلسة استماع بالبرملان اإلیطالي-4

اإليطايلخالل   بالربملان  است�ع  مكتبجلسة  رئيس  أعلن  عن   ،  اإليطايل،  بالجيش  وامليزانية  العام  التخطيط 

"فريم  فرقاطتي  باستبدال  املتعلقة  التحليلية  الدراسات  لتنفيذ  الدفاع،  لوزارة  تابعة  عمل  مجموعة  تكوين 

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/2020/08/31/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-20-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
http://www.defense-arabic.com/2020/09/16/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88-meko-a200-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A/
http://www.defense-arabic.com/2020/09/17/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3/
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/3008432975935818?comment_id=3008576385921477&reply_comment_id=3008636529248796
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  - كتعويض-سيتم بناؤه�    أخ�ت�" املستهدف بيعه� للبحرية املرصية، بفرقاطت�    FREMM Bergaminiب�جاميني  

 اإليطالية.  لصالح البحرية

 Emilio Bianchi F599" و" إ�يليو بيانيك    Spartaco Schergat F598سك�جات  أن الفرقاطت� " سبارتاكو    يُذكر

التعاقد عليه�   البحرية املرصية  للبحرية اإليطالية، قبل أن تطلب  الحكومة   (وافقت" كانتا مخصصت� يف األساس 

  General Purpose، وه� من فئة األغراض العامة  النهايئ)قبل التوقيع    اإليطالية عىل العقد بالفعل وهو يف مراحل ما

الجوي   الدفاع  مهام  يف  املُعززة  القدرة  ذات   "Anti-Air Warfare AAW  سطح  Anti-Surfaceسطح  -ومهام 

Warfare ASuW مليار يورو لكلتا الفرقاطت� 1.2، وتبلغ قيمة العقد 

 : وکالة الفضاء املصریة تدرس إنشاء منصة صواریخ إطالق األقمار الصناعیة-5

املرصية الفضاء  األق�ر    وكالة  إطالق  صواريخ  منصة  إنشاء  الرئيس    ، الصناعيةتدرس  القويص  محمد  الدكتور  قال 

قمر   تصنيع  عىل  قادرة  األجنبية  بالخربات  االستعانة  دون  إنها  أثبتت  الوكالة  إن  املرصية،  الفضاء  لوكالة  التنفيذي 

فضاء يحدد إمكانية تصنيع القمر الصناعي يف مرص وإطالقه من واختباره حتى مرحلة اإلطالق، مش�ا إىل أن قانون ال

 األرايض املرصية. 

صورة  -6 الرابعة    لغواصةظهور  املصریة  الهجومیة  طراز    S44الدیزل  من 

209/1400mod يف أملانیا : 

الرابعةلقطة   الهجومية املرصية  الديزل  ” يف ترسانة رشكة “تيس� كروب  1400mod/ 209من طراز “  S44  لغواصة 

TKMS مبدينة كيل ”Kiel ن املقرر تدشينها وإنزالها للمياه خالل ش�ل أملانيا، وذلك بعد االنتهاء من بنائها، حيث م

هذا، ومن املقرر أن تخضع الغواصة لعدد من اختبارات وتجارب األداء واإلبحار تحت إرشاف الرشكة    األيام القادمة.

 القادم. 2021األملانية، قبل عودتها ملرص وانض�مها ألسطول البحرية املرصية خالل ربيع 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defense-arab.com/vb/threads/151884/#post-3715555
http://www.defense-arabic.com/2020/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/
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 :  »S 44ملصریة الجدیدة «تعرف یلع مواصفات الغواصة ا-7

) أملانية الصنع والتي ستنضم  209/1400من طراز (  S-44تدش� الغواصة الرابعة    ،املرصية  القوات املسلحةأعلنت  

البحر القوات  إىل ترسانة  بناؤها  قريباً  البحرية، والتي تم  القوات  الفريق أحمد خالد حسن قائد  ية، وذلك بحضور 

وتعد هذه الغواصة هي األخ�ة ضمن أربع غواصات أملانية انضم  ،  برتسانة رشكة "تيس� كروب" مبدينة كييل األملانية

) من أنواع 209/1400ن طراز (م  S-44تعد الغواصة  ،  ثالثة منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لربنامج زمني محدد

تحكم  وأنظمة  الطوربيدات  إطالق  ىف  تحكم  بأنظمة  ومزودة  والكهرباء،  بالديزل  وتعمل  الهجومية،  الغواصات 

 اليكرتونية لألسلحة خالل عمليات اإلطالق.

 

   : التدریبات العسکریة:رابعًا
 »: 41 -رئیس أرکان حرب القوات املسلحة یشهد املرحلة الرئیسیة ملشروع «فتح 

القوات املسلحة   الرئيسية  م2020خالل شهر سبتمرب    حجازي  الفريق محمد فريدشهد رئيس أركان حرب  ، املرحلة 

إحدى تشكيالت املنطقة املركزية العسكرية   أجرته» الذي  41  –ملرشوع مراكز القيادة الخارجي ذو مستوي� «فتح  

  املسلحة.يف إطار الخطة السنوية للتدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات   جاءواستمر لعدة أيام والذي 

لتحض� والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء  بدأت املرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات ا

تنظيم تعاون لكافة عنارص تشكيل املعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات املسلحة عىل مراكز القيادة 

 والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

 

 : القرارات العسکریة: خامسًا
بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف املتطوع� واملجندين  2020لسنة  551قرار رقم  السييسأصدر -1

 ة الرسمية. ونرش القرار يف الجريد، السابق� بالقوات املسلحة واملستحق� عنهم

  لاللتحاق حرص عىل إتاحة الفرصة ألكرب عدد من الطلبة املوهوب� رياضياً  الإطار    يف، أنه  القوات املسلحةأعلنت  -2

) طبقاً وثانوي  وإعدادي  ابتدايئملختلف املراحل الدراسية (  2020/2021  الدرايسالرياضية للعام  باملدارس العسكرية  

تم مد فرتة سحب ملفات التقدم مبكاتب تنسيق املدارس العسكرية بكالً من القاهرة ،  لرشوط القبول بكل مرحلة

امل ومكاتب  وأسيوط  واملنيا  والسويس  واإلس�عيلية  واإلسكندرية  العسكري�  (الهايكستب)  ستشارين 

 .2020سبتمرب  10مبحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس املوافق 

العسكريةأعلنت  -3 الطبية  ف  األكاد�ية  الطبية  عن  األكاد�ية  بورد  شهادة  للحصول عىل  التسجيل  باب  تح 

الباطنة العامة   -العامة وتخصصاتها    «الجراحةالعسكرية املعتمدة من الكلية امللكية الربيطانية يف تخصصات  

 . املركزة»الرعاية  -التخدير والرعاية املركزة الجراحية وعالج األمل  -طب األطفال وتخصصاته  -وتخصصاتها 

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/3120612/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85--%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9--S-44-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112880/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%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%81%D8%AA%D8%AD---41-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092020&id=850c168c-73c4-4f77-bd58-a1bfa631ff96
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106396/1/%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%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-%D8%AD%D8%AA%D9%89%C2%A010%C2%A0%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3109606/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-
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  بجمهوريتي السيول    يمترضر   بفتح جرس جوى لتقديم املساعدات العاجلة إيل  السييستوجيهات  استك�ال لتنفيذ  -4

أقلعت ثالث طائرات نقل عسكرية متجهة إىل مطار الخرطوم محملة بشحنات من املواد    السودان،السودان وجنوب  

 الغذائية واملستلزمات الطبية. 

بإصدار ميدالية تذكارية مبناسبة اليوبيل املايس لسالح املشاة، وتكون من    ٢٠٢٠لسنة    ٤٨٠قرار رقم    السييس  أصدر-5

ومتنح هذه امليدالية لجميع أفراد سالح املشاة املوجودين بالخدمة ،  طبقة واحدة من النحاس املطيل باللون الذهبي

 من الضباط وضباط الصف.  ٢٠١١سبتمرب  ٣٠يوم 

عىل اإلعالن عن قبول دفعة   الحريب القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج    الفريق أول محمد زىكصدق  -6

عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة   الذي  الصحفياملؤمتر    ، جاء ذلك خالل وقائع2021جديدة من املجندين مرحلة يناير

 .أشار فيه إىل قبول دفعة جديدة من شباب مرص لتأدية الخدمة

مرتا    491254فدان تعادل    116ر9بإزالة صفة النفع العام عن مساحة    2020لسنة    548قرار رقم    السييس  أصدر-7

 لقوات املسلحة. مربعا الكائنة ناحية محافظة اإلسكندرية، وتخصص لصالح ا

ت والرشطة باستقالل القطارا  يسمح ألفراد الجيشأصدرت هيئة السكة الحديد منشوراً رسمياً إلدارات املبيعات  -8

 العادية بأنواعها بالوجه� البحري والقبيل، مبارشة يدوم الرجوع إىل شباك التذاكر.  

 

  

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/2020/9/9/1870385/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%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%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/9/9/1870385/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%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%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/9/9/1870385/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%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%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=d0fd54a1-386e-445c-a3cf-a447ae8dfcba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=d0fd54a1-386e-445c-a3cf-a447ae8dfcba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092020&id=d0fd54a1-386e-445c-a3cf-a447ae8dfcba
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16092020&id=e4cb4973-86d3-4039-9052-c3a6a6c83edd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092020&id=8252d73a-11e3-4ece-b085-f6a7cde59bfd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092020&id=8252d73a-11e3-4ece-b085-f6a7cde59bfd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21092020&id=8252d73a-11e3-4ece-b085-f6a7cde59bfd
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3112779/1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2
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 : اللقاءات والزیارات: سادسًا
زىكتفقد  -1 محمد  أول  واإلنتاج  الفريق  الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات  العام  القائد  الطلبة   ،الحريب،  انتقاء  مراحل 

 .للقوات املسلحة، ملتابعة س� االختبارات املختلفة الفنياملتقدم� للقبول بالكليات العسكرية واملعهد 

القائد العام للقوت املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب بالسيد جوزيف بوريل نائب    الفريق أول محمد زيكالتقى  -2

  األورويب  باالتحاد للشئون الخارجية والسياسة األمنية ورئيس مجلس الدفاع رئيس املفوضية األوروبية واملمثل األعىل

تم خالل اللقاء تناول األوضاع األمنية باملنطقة ذات التأث�  ،  م2020زار مرص خالل شهر سبتمرب    الذيوالوفد املرافق له  

 مجال الدفاع.  يفوكذا التعاون املشرتك  األورويبعىل كالً من مرص واإلتحاد 

 

البيئة  -3 وزيرة  فؤاد  ياسم�  مريس  لواءوالناقشت  أحمد  لإلنتاج    محمد  الدولة  موسع  الحريبوزير  اجت�ع  يف   ،

"  Green Tech Egyptرشكة "  ممثيلبحضور    للمخلفات،مرشوعات تحويل املخلفات إىل طاقة باملنظومة الجديدة  

واستمع الوزيران إىل عرض الرشكة حول مرشوعها الذي تتطلع لتنفيذه مبرص إلنتاج الكهرباء من  ،  وقيادات الوزارت�

 . املخلفات

اإلنتاج الحريب، بعدد من الضباط وضباط  القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع و   الفريق أول محمد زيك  التقى-4

الصف والصناع العسكري� والجنود من مقاتيل الجيش الثا� امليدا� بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب  

 القوات املسلحة وعدد من قادة القوات املسلحة.

أحمد مريس  لواءالاستقبل  -5 بالقاهرة    محمد  إيطاليا  كانتينى سف�  السف� جيامباولو  الحريب،  لإلنتاج  الدولة  وزير 

م وزارة اإلنتاج  لبحث ودفع التعاون مع ونظ�تها باإلنتاج الحريب يف مجاالت التصنيع املشرتك، وذلك بديوان عا

 الحريب. 

واء أركان حرب  مع اللواء أم� سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرا�، والل  السييساجتمع  -6

للهيئة   االستشاري  املكتب  رئيس  بكري  خالد  واللواء  املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس  الفار  إيهاب 

الفقي رئيس تصمي�ت الطرق بإدارة املهندس� العسكري� العزيز    السييس وجه  ، و الهندسية، والعميد عبد 

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/2456625.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3107730/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/2458553.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/4974631
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3113895/1/%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%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3114631/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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السويس، عىل أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آيب" رئيس  بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق  

 . الوزراء اليابا� السابق

لقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، البحث الرئييس ألكاد�ية  القائد العام ل  الفريق أول محمد زيكشهد  -7

نارص العسكرية العليا بعنوان «اإلسرتاتيجية املقرتحة لتأم� أبرز املصالح املرصية لح�ية األمن القومي املرصي يف ظل 

شطة البحثية للقوات املسلحة للعام والذي نفذته كلية الحرب العليا يف إطار خطة األن. املتغ�ات الدولية واإلقليمية» 

، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية  2020/  2019البحثي  

وعدد من كبار قادة القوات املسلحة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخرباء  

 الوطني. ، وعدد من الدارس� العسكري� املرصي� بدوريت الحرب العليا والدفاع اإلسرتاتيجي� واإلعالمي�

السييس-8 واملجتمعات    اجتمع  واملرافق  اإلسكان  وزير  الجزار  وعاصم  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبويل  مع مصطفى 

اللواء  والالعمرانية،   رئيس  مستشار  أحمد  سيد  أم�  واللواء  القاهرة،  محافظ  العال  عبد  للتخطيط  خالد  جمهورية 

تحدث  ورصح السف� بسام رايض امل  .واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحةالعمرا�،  

املناطق   تطوير  وجهود  لخطط  التنفيذي  املوقف  استعراض  تناول  االجت�ع  بأن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 

 السكنية العشوائية وغ� اآلمنة يف محيط محافظة القاهرة. 

القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، مراسم االحتفال بتكريم    الفريق أول محمد زيكشهد  -9

، وذلك  2020األول من يوليو    يفعدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات املسلحة وأحيلوا إىل التقاعد  

حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات املسلحة    بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان

العزم ،  وأرسهم أبو  إبراهيم يوسف  الفريق أول محمد زىك باستقبال وتكريم السيدة صفية  وىف سياق متصل، قام 

 . املعروفة إعالمياً "بسيدة القطار" خالل الحفل

القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، للمشاركة يف إحياء    الفريق أول محمد زيكأناب السييس  -10

وقام الفريق أول محمد زيك بوضع إكليل من الزهور عىل رضيح ج�ل عبد  ، الذكرى السنوية لوفاة ج�ل عبد النارص

 . نارصال

جولة    برفقة عدد من قيادات الجيش  أجرت السف�ة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املرصي� بالخارج-11

إطار تحركات الحكومة استعداداً النتقال    يفملبنى الوزارة الجديد،    التنفيذيارية؛ ملتابعة املوقف  تفقدية، للعاصمة اإلد

 الوزارات تباعاً للعاصمة اإلدارية خالل الفرتة املقبلة. 

 

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/3116367/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3115873/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=c4f8676b-aae6-4678-97d3-4e532d8387c7
http://gate.ahram.org.eg/News/2496456.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3119154/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%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-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 اقتصاد املؤسسة العسکریة سابعًا: 
"كاتو لالستث�ر والدولية للمطارات"   رشكتيأصدر مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، قرارا باملوافقة عىل تنازل  -1

، والصادر بشأنه ١٩٩٨يونيو    ٧املؤرخ    الدويلعـن عقـد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغالل وإعادة مطار العلم�  

 وذلك وفًقا لعقد االتفاق املرفق.  لصالح وزارة الدفاع ١٩٩٨لسنة  ٢قرار مجلس الوزراء رقم 

قطع    4، قرار السييس، بإعادة تخصيص  2020سبتمرب    10املوافق    نرش عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح يوم-2

 . لصالح القوات املسلحةحافظة الجيزة مبساحات مختلفة، أرايض مب

لتخفيف    يأيتإن إنجاز مرشوعات الطرق    املسلحة،اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات  قال  -3

مليار جنيه لتنفيذ املرحلة الثانية من تطوير طرق    5.7وأضاف اللواء إيهاب الفار أنه تم إنفاق  ي،  االزدحام املرور 

القاهرة الكربى ،  ومحاور رشق  بالقاهرة  املحاور  تطوير  جهود  املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس  واستعرض 

 لرفع كفاءة محاور رشق القاهرة. كوبري 40تنفيذ  موضًحا أنه تم

ية الفيديو  من الرشكات البيالروسية عرب خاص  5وزير الدولة لإلنتاج الحريب، لقاء مع    محمد أحمد مريس  لواءالعقد  -4

، بحضور س�جي ت�تنتييف سف� جمهورية بيالروسيا بالقاهرة، وذلك لبحث موضوعات التعاون القامئة سكون فران

 وسبل تعزيزها يف مجاالت التصنيع املشرتك ب� الجانب�. 

باملرشوعات التي تم تنفيذها مبحافظة   ،املسلحةرئيس الهيئة الهندسية للقوات    ار،الفاللواء أركان حرب إيهاب  أشاد  -5

اإلسكندرية وغ�ت من وجهها الحضاري وقال «الفار»، يف كلمته خالل افتتاح السييس لعدد من املرشوعات القومية  

وأضاف أنه  ،  مليار جنيه  40مرشوًعا ب اإلسكندرية بتكلفة    46يف نطاق محافظة اإلسكندرية إنه تم التخطيط لتنفيذ  

مليار   12مرشوعات أخرى بتكلفة    10مليار جنيه، مش�ًا إىل أنه جار تنفيذ    28وًعا منها بتكلفة  مرش   36تم تنفيذ  

 جنيه. 

فع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجالء برفع األنقاض وتهيئة املكان  ترميم ور  الهيئة الهندسية للقوات املسلحةبدأت -6

إلجراء التجديدات املطلوبة، وذكر بيان أصدرته وزارة العدل، أن ذلك يأيت يف إطار توجيهات السييس، برفع كفاءة  

 املحاكم وخاصة مجمع محاكم الجالء. 

أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الرشكات العاملية لتوط� صناعة الحافالت   وزارة اإلنتاج الحريب، أكدت  -7

م العمل يف ملف توط� صناعة املركبات الكهربائية منذ فرتة وقد  "أوتوبيسات" الكهربائية يف مرص، مش�ة إىل أنه يت

 . رياض  معبد املنع -بدأت باألوتوبيس الكهربايئ الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع 

اجتمع السييس، مع مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العايل والبحث  -8

ورصح املتحدث الرسمي    رب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.العلمي، واللواء أركان ح

 10بإنشاء    سييسباسم رئاسة الجمهورية السف� بسام رايض، بأن االجت�ع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات ال

تقوم عىل تنفيذها الهيئة  ،  جامعات أهلية جديدة عىل مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية

 . الهندسية

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=24092020&id=b3c41394-edb3-4e0c-bffe-e625f0a2de5f
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2032038
http://gate.ahram.org.eg/News/2485964.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485964.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2485964.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15092020&id=3e969ce5-d0c9-4c60-9719-505d405fe23e
http://gate.ahram.org.eg/News/2455428.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=60ea92a5-c6d5-485d-af16-0116fd91939b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01092020&id=0d8eed67-7c74-4193-86ed-fde8f46b0abe
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106732/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-10-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3106732/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-10-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


  

 

14 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 September 2020 30 ||العدد التاسع

 

 

 

 

 

 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، باملهندس حسن أحمد عبد املجيد نائب رئيس الهيئة   محمد أحمد مريس لواءالاجتمع -9

وا الحريب  لإلنتاج  املتخصصة القومية  للصناعات  أبو زعبل   ) إدارات رشكات  والساده رؤساء مجالس  املنتدب  لعضو 

الحريب"،   999الحرىب"، حلوان لآلالت واملعدات "مصنع    99الحريب"، حلوان للصناعات الهندسية " مصنع    300"مصنع  

"مصنع الديزل  ملحركات  التميز    909حلوان  مركز  اإل والتكنولوجي  العلميالحريب"،  للمرشوعات ، رشكة  الحريب  نتاج 

  يفك� أعرب الوزير عىل أن الفرتة املقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً  ،  الهندسية ، قطاع امليادين املركزية )  واالستشارات

 ستواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمية عىل الصعيدين الحريب واملد�.  التيمصانع ووحدات اإلنتاج الحريب 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع عىل أهمية تنفيذ توجيهات السييس بتعزيز التعاون    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد    - 10

ثية، واستغالل القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع املحيل، وتوط� البناء ب� مؤسسات الدولة الصناعية والبح

جاء هذا خالل توقيع بروتوكول التعاون ب� العربية للتصنيع ورشكة    تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية املياه.

 " للهندسة واالستشارات.إي. يس. أر"

الحريب    اإلنتاج املناسبات واألعياد الرسمية بجميع معارض    يف تخفيضات بشكل مستمر    رشكات اإلنتاج الحريبتقدم  -11

كان آخرها املبادرة    والتياملبادرات املختلفة    يفاملنترشة بجميع أنحاء الجمهورية، ك� تشارك منتجات اإلنتاج الحريب  

 .2020يوليو  26 يفأطلقت  التي عليك"  ميغالشالرئاسية "

  

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/3110957/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2020/9/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/4979568
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3115600/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%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--%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-
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 ثامنًا: التصریحات والبیانات 
احرتامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون باالنضباط الذي    القيادة العامة للقوات املسلحةأكدت  -1

هو من التقاليد األصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات املسلحة عىل مر العصور وهم ح�ة  

ضد الواقعة التي ال   النقل،اءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة وتابعت يف بيانها: القوات املسلحة تقدر اإلجر   الوطن،

 تنم إال عن سلوك فردي خاطئ ألحد العامل�. 

أعلنت السلطات املرصية تحرير عدد من املرصي� سبق اختطافهم يف ليبيا وإعادتهم للبالد، وفقا ملا نقلته وكالة  -2

األملانية. إطار    األنباء  أنه يف  اإللكرتو�  التلفزيون املرصي عىل موقعه  العامةوذكر  املخابرات  لتأم� وح�ية    جهود 

نت األجهزة املعنية يف ليبيا من تحرير عدد من  املواطن� املرصي� يف ليبيا وبالتنسيق مع السلطات األمنية الليبية متك 

 املواطن� املرصي� سبق اختطافهم وإعادتهم للبالد 

لحدود، إن القوات شاركت يف تنفيذ دورية إنقاذ بحري عام  ، قائد قوات حرس االلواء أركان حرب أ�ن شحاتةقال  -3

، أن هوأضاف شحات،  فرًدا تركيًا، بعد غرق النش الصيد الخاص بهم يف منطقة أبو رماد  11، أسفرت عن إنقاذ  2019

افة القوات انتشلت األشخاص األتراك من املياه وتم تقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، موضًحا أنهم «ظلوا يف ضي

 مرص حتى التسليم لجهات االختصاص». 

اللواء أركان حرب أ�ن شحاتة، إن القانون املرصي ينظر إىل املهاجر غ� الرشعي عىل أنه مجني عليه عىل   وأضاف

أساس أنه غرر به من الس�رسة الذين يتكسبون من هذا األمر، لذا يعترب مجني عليه، ويف خالل أيام قليلة يطلق 

  320آالف و  10وحتى اآلن بلغ    2020إن عدد املهاجرين غ� الرشعي� منذ يناير  وأضاف    قيق معه.رساحه بعد التح

وأضاف أن  ،  عىل االتجاه الجنويب   149مهاجر غ� رشعي عىل الجانب الغريب، و  168آالف    10مهاجًرا، موضًحا أن منهم  

شخًصا تكرار الهجرة مرة أخرى    65ىل محاولة  من جنسيات أخرى، مش�ًا إ  593مهاجًرا مرصيًا و  9727املهاجرين منهم  

، ، طبيعة عمل قوات حرس الحدود يف تأم� حدود مرص من  هكشف اللواء أركان حرب أ�ن شحاتو   بصورة غ� رشعية. 

كسب من  تجميع االتجاهات والنوافذ، مش�ا يف الوقت ذاته إىل أن اإلرهاب واملهرب� وجهان لعملة واحدة كاله� ي

 ادية. الناحية امل

  

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/2459912.aspx
https://aawsat.com/home/article/2513156/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092020&id=f7b8b0bd-f739-41f1-969c-2824add3d2e8
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 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا
املسلحةكثفت  -1 القوات  واملناطق    عنارص  امليدانية  الجيوش  نطاق  يف  وبعيدة  قريبة  كاحتياطيات  تواجدها  من 

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات املسلحة، مبشاركة القوات    جاء  التأم�،عنارص  العسكرية لتقديم الدعم الالزم ل

 املدنية. وتقديم املعاونة لعنارص الرشطة  2020املسلحة يف تأم� جولة اإلعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 

سبتمرب    8، والذي يوافق  ٥٢املدفعية املرصية الـ    م، بعيد2020خالل شهر سبتمرب    املسلحة املرصيةالقوات  لت  احتف  -2

 . من كل عام

والرقابة الصحية ورشة عمل ألكرث    لالعت�دبالتعاون مع الهيئة العامة    املجمع الطبي للقوات املسلحة باملعادينظم  -2

 .) متخصص من العامل� باملجمع الطبي للتعريف مبتطلبات التسجيل واملعاي� الخاصة باملستشفيات100من (

بإطالق النار عىل قارب فلسطيني، يستقله ثالثة صيادين إخوة، بحجة تجاوز الحدود ب� قطاع    الجيش املرصيقام    -3

 . أسفر عن مقتل اثن� واعتقال الثالث م�  ة،غزة ومرص برسعة كب� 

  

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/3109569/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-2020
http://gate.ahram.org.eg/News/2459173.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2459173.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2459173.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3110657/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%C2%A0%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://arabi21.com/story/1302796/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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