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 . الجویة أسباب اجتماع السیسي بوزیر الدفاع وقائد القوات   

 زیادة الغضب الشعبي السیسي من  یحذر  عدین  العسکریین املتقا رئیس   

 ما وراء لقاء السیسي برئیس املخابرات البریطانیة.  

 . 2020تدریبات مکثفة للجیش املصري خالل شهر نوفمبر     

 . Meko-A200ENأملانیا تنتهي من بناء الفرقاطة املصریة األولی   

م للقوات  لبیع طائرات تدریب متقد   ًا وفنی   ًا مالی   ًا شرکة أمریکیة تقدم عرض  

 . الجویة املصریة 

 

 

 

  
 

 هذا العدد:  يف
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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 

  "تحلیلیة، وطبع ونشر الکتبو

 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 
 الجویة: وزیر الدفاع وقائد القوات ب أسباب اجتماع السیسي-1

أول محمد   الفريق  السييس مع  قائد  اجتمع  عباس حلمي  الفريق  الحريب، وذلك بحضور  واإلنتاج  الدفاع  وزير  زيك 
رئاسة   باسم  الرسمي  املتحدث  ورصح  الجوية.  عدة  القوات  عىل  السييس  إطالع  تناول  االجت�ع  بأن  الجمهورية 

 اصة القوات الجوية.موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية األفرع الرئيسية للقوات املسلحة خ

  تعلیق:
الجت�ع االستثنايئ الذي عقده السييس بكل من الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع والفريق محمد عباس قائد  شهد ا

" الروسية والتي تسلمت منها مرص 35أمور كان أبرزها الوقوف عىل صفقة الطائرات "سوخوي    ةعد  القوات الجوية،
لذي   مع ذلك النوع الحديث ا�تعامل الطيارين املرصي  فية، وذلك للوقوف عىل تقييم الطائرات وكياآلنىل  إ  طائرات  5

 يف نطاق القوات الجوية املرصية. دخل خدمة العمل

 : عسکري مصري متقاعد یحذر السیسي من ثورة قادمة -2

البشبي  حذر املتقاعدين  يشإيهاب  العسكري�  رابطة  ما    رئيس  ثورة شعبية وشيكة عىل خلفية  اندالع  السييس من 
 عىل صفحته خاطب إيهاب س�ه بفساد انتخابات مجلس النواب وم�رسات حزب "مستقبل وطن"، ويف بث مبارشأ

ث خدم معه أكرث من  يس واصفا إياه "بالصديق الشخيص" حيالبشبييش، رئيس رابطة العسكري� املتقاعدين، السي
مرة، ك� أن رتبته� وسنه� متقاربتان عىل حد قوله، وقبل حديثه قال إنه يتحدث باسم جميع الضباط والعسكري� 

مرص لسنوات عديدة ويخافون عليها، وأوضح قائال إننا جميعا شاهدنا امل�رسات  املتقاعدين الوطني� الذين خدموا  
 . 2011من تزوير ورشاوى ذكرتنا مبا حدث قبل اندالع ثورة يناير  التي حدثت يف االنتخابات األخ�ة

لجان االنتخابية مقاطع فيديو عدة منترشة عىل مواقع التواصل لوقائع تزوير وصفه "بالفج" أمام الكث� من ال  إىلونوه  
 .الدولة يف أنحاء مختلفة من مرص تعود لقامئة مرشحي حزب مستقبل وطن التابع ألجهزة

 لعالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة ثانیًا: ا
 مصر والبرتغال: -1

م، وأجرى زيك خالل الزيارة جلسة مباحثات 2020خالل شهر نوفمرب    لدولة الربتغا  إىلقام الفريق محمد زيك بزيارة  
مع السيد جوا جوميز، وزير الدفاع الربتغايل، حيث تم بحث عالقات التعاون عىل الصعيد العسكري وسبل دعمها ب� 

اع الربتغايل،  دفالبلدين. واستمع زيك إىل عرض تقد�ي من رئيس اتحاد الصناعات العسكرية الربتغالية بحضور وزير ال 
التعاون ب�   الربتغالية، ك� تم بحث سبل تعميق  الدفاعية  الصناعات  إمكانيات قطاعات  أوضح من خالله 

 البلدين يف مجال التصنيع املشرتك وتبادل الخربات العلمية والتكنولوجية. 

أقدم القواعد البحرية يف  وقام الفريق أول محمد زيك بزيارة لقاعدة لشبونة البحرية الربتغالية والتي تعد من 
 العامل، حيث استمع إىل عرض تقد�ي عن القاعدة وما تضمه من قطع بحرية متعددة الطرازات.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alarab.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A-35-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/10/30/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/10/30/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/10/30/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87
http://gate.ahram.org.eg/News/2524464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2524464.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2524464.aspx
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 : ما وراء لقاء السیسي برئیس املخابرات البریطانیة -2

رئيس أركان حرب القوات املسلحة، جيمس هيبى وزير الدولة للقوات املسلحة   محمد فريد حجازيالتقى الفريق  

عدة أيام. تناول    استغرقتيف زيارة رسمية    م،2020زار مرص خالل شهر نوفمرب  الربيطانية والوفد املرافق له الذي  

من امللفات واملوضوعات ذات االهت�م املشرتك يف ضوء تبادل ونقل الخربات ب� القوات املسلحة    اللقاء مناقشة عدداً 

املرصية والربيطانية. وأشاد وزير الدولة للقوات املسلحة الربيطانية بعالقات الصداقة القوية والتنسيق املشرتك، مؤكداً 

الت التعاون العسكري لكال البلدين. حرض اللقاء عدد من تطلع القوات املسلحة الربيطانية إىل دعم آفاق جديدة ملجا

 كبار قادة القوات املسلحة. 

ريتشارد مور، رئيس املخابرات   ة القاهرةم بالعاصمة املرصي2020خالل شهر نوفمرب    استقبل السييسويف سياق متصل  

والسف� الربيطا� بالقاهرة، ورصح املتحدث الرسمي الربيطانية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس املخابرات العامة،  

بأن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون األمني واالستخبارايت باسم رئاسة الجمهورية السف� بسام رايض،  

دد  وتطرق اللقاء إىل تبادل وجهات النظر بشأن املستجدات املتعلقة بع.  ين تجاه مختلف القضايا ذات الصلةب� البلد

 .من القضايا اإلقليمية ذات االهت�م املشرتك، خاصًة عىل مستوى التوترات مبنطقة رشق املتوسط، وكذا األزمة يف ليبيا

 

 تعلیق:

) T-1ي الربيطا� ( ر مع إجراء التدريب الربمايئ املشرتك املرص تزامن اللقاء الذي جمع السييس وريتشارد مو 

مواليد طرابلس ليبيا وعمل سف�اً يف تركيا لفرتة وعالقته من  ارد مور هو  وجدير بالذكر أن ريتش  .األول من نوعه

املتحدة والتي رمبا   بالواليات  أنه سيكونمتميزة  القاهرة من  إدار   تتحسب  ة  هناك تغي� يف أسلوب تعامل 

ولذلك حرص  وهذه هي أهم ملفات أجندة السييس الحالية،    ،لفرتات املقبلةالرئيس بايدن مع السييس خالل ا

 للتباحث حول تلك املستجدات.عىل االجت�ع مع ريتشارد مور يف ذلك التوقيت الهام  السييس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3152090/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%C2%A0%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159018/1/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%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%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 مصر والعراق: -3

جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية  الفريق  م، ب2020ل شهر نوفمرب  خالوزير الدفاع    الفريق أول محمد زىكالتقى  
م. تناول اللقاء الذي جمع زيك بجمعة عناد سبل دعم 2020زار مرص خالل شهر نوفمرب  العراق والوفد املرافق له الذي  

اللقاء الفريق محمد االت. حرض وجه التعاون العسكري املشرتك ب� القوات املسلحة لكال البلدين يف العديد من املجأ 
فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وعدداً من كبار قادة القوات املسلحة لكال البلدين والسف� العراقي بالقاهرة 

 بالقاهرة. وامللحق العسكري لجمهورية العراق 

الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق،    م،2020خالل شهر نوفمرب    استقبل السييسويف سياق متصل  

ثنايئ العسكري  وذلك بحضور الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، تناول اللقاء التباحث بشأن التعاون ال

ريب ورفع القدرات، فضالً عن استعراض  ب� مرص والعراق، مبا يف ذلك التدريبات املشرتكة وتبادل الخربات وبرامج التد

 عدد من القضايا وامللفات العربية واإلقليمية ذات االهت�م املشرتك. 

 مصر والسودان: -4

 
م، يرافقه وفد 2020، قائد قوات الدفاع الجوي السودا� خالل شهر نوفمرب  الله نارصالفريق الركن عبد الخ� عبد  قام  

عسكري رفيع املستوى بزيارة رسمية إىل مرص استغرقت عدة أيام، التقى خاللها الفريق عىل فهمي قائد قوات الدفاع 

تضمنت الزيارة حضور قائد  آفاق التعاون العسكري ب� قوات الدفاع الجوي. و الجوي، وتناول اللقاء سبل دعم  

الس الجوي  الدفاع  للمدفعية قوات  الرمايات  تنفيذ عدد من  الجوي املرصي  الدفاع  قائد قوات  يرافقه  ودا� 

يان لرماية املضادة للطائرات التي نفذتها وحدات دفاع جوى الجيش الثا� امليدا� بالذخ�ة الحية، ك� شاهد ب

ات الدفاع الجوي. ضادة للطائرات بأحد مراكز التدريب املتطورة لقو وحدات فرعية الصواريخ واملدفعية امل

ك� شملت الزيارة تفقد عدد من املنشآت التعليمية لقوات الدفاع الجوي شاهد خاللها قائد قوات الدفاع 

 الجوي السودا� مراحل س� العملية التعليمية التي تتم. 

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/3175689/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://gate.ahram.org.eg/News/2534746.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3163520/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3163520/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3163520/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-
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 الثًا: التسلیح ث
 Meko-A200ENقاطة املصریة األولی أملانیا تنتهي من بناء الفر-1

وسيتم تدشينها خالل الفرتة    A200EN-Mekoعن انتهاء بناء الفرقاطة املرصية األوىل    األملانية   Rönnerرشكة  أعلنت  

القادم. بدأت    القادمة عىل أن تدخل الخدمة العام  البحرية املرصية  الباطن لصالح رشكة  Rönnerيف  ، املقاول من 

الشبحية املتوسطة   MEKO-A200استعداداتها لتدش� أوىل فرقاطات    السفن،األملانية لبناء    TKMSتيس� كروب  

 ىل خالل الشتاء القادم. متعددة املهام التي تعاقدت عليها البحرية املرصية، حيث من املقرر تدش� الفرقاطة األو

   :ملصر Su-35تسلیم مقاتالت -2

نع  ” الواقع جنويب رشق روسيا، فإن مصKhabarovsk“خاباروفسك    للوكالة اإلخبارية الرسمية للكيان الفيدرايلطبقاً  

، قد بدأ فعليا يف تنفيذ  Su-57و  Su-35باإلقليم، واملسؤول عن إنتاج مقاتالت    أموري” املوجود-نا-“كومسومولسك

ويف سياق متصل تم نرش    مقاتلة.   30مقاتالت ملرص من أصل    5تم تسليم    دللمقاتلة، وق  ملرص  عقد التصدير الثا�

 روسيا قبل تسليمها. يف  9213ية تحمل الرتقيم تابعة للقوات الجوية املرص Su-35لقطات حديثة ملقاتلة 

 
 تعليق: 

مقاتالت يف الربع    5، بدأ تسليم أول دفعة منها بعدد  2018مقاتلة نهاية عام    30تعاقدت القوات الجوية املرصية عىل  

 . 2021، وستستمر أع�ل التسليم خالل العام القادم 2020األخ� من العام الجاري 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defense-arabic.com/2020/11/01/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://defense-arabic.com/2020/10/30/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-su-35-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-f-35-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B6/
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 أموري"  -نا-مصریة من داخل مصنع " کومسومولسك Su-35لقطة ملقاتلة -3

 
أموري " املوجود بالكيان الفيدرايل " خاباروفسك  -نا-من داخل مصنع " كومسومولسك  مرصية  Su-35ملقاتلة  لقطة  

Khabarovsk  املسؤول عن إنتاج مقاتالت " الواقع جنويب رشق روسيا، وSu-35 وSu-57  ومن املُالحظ زيادة نسبة ،
 ناورة وبصمة رادارية أقل. املواد املُركّبة يف بدن املقاتلة، والتي متنحها خفة يف الوزن وقدرة ُمحسنة عىل امل

لبیع طائرات تدریب متقدم للقوات الجویة   ًاوفنی  ًامالی  ًاشرکة أمریکیة تقدم عرض-4

 املصریة

لبيع طائرات تدريب متقدم للقوات الجوية املرصية، وذلك ردا عىل   اً وفني  اً مالي  اً عرض  األمريكية  Stavattiقدمت رشكة  
طائرة تدريب متقدم، قدمت الرشكة األمريكية   36  طلب وزارة الدفاع املرصية من عدة رشكات لتقديم عروض لبيع

ومقعدين   Honeywell F124راز  ملرص عرض� مختلف� أحده� عبارة عن طائرة تدريب وهجوم أريض متلك محرك ط
دوالر، أما العرض الثا� فيتمثل   4000وتقدر تكلفة تشغيلها لساعة الط�ان الواحدة  CES 5أو   MK18ثنائي� طراز 

  3000وتقدر تكلفة التشغيل لساعة الط�ان الواحدة    Honeywell F125، ومتلك محرك طراز  SM-31T  يف الطائرة
 دوالر. 

 : ENS AL GALALAة الفرقاطة الثقیلة املصریة" سجم الجالل -5

(سبارتاكوس سك�جات سابقا)    "  S AL GALALAENمرص عىل الفرقاطة الثقيلة " سجم الجاللة  ستتحصل  
  " الشبحية، نسخة األغراض العامة ذات القدرة املُعززة يف   FREMM Bergaminiطراز " فريم ب�جاميني  

وحرب   الجوي  أغسطس السطح.الدفاع  يف  املرصية  البحرية  عليه�  تعاقدت  اللت�  الفرقاطت�  أوىل  وهي   .
 يا يف إيطاليا. ومن املنتظر تسليمها بحلول نهاية العام الجاري.املايض.. ويجري تدريب طاقمها حال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://m.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/3199209910191456
https://defense-arabic.com/2020/11/14/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7/
https://defense-arab.com/vb/threads/154629/
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   رابعًا: التدریبات العسکریة 
تنفذان  -1 والفرنسیة  املصریة  بالبحر  ات  تدریبالبحریة  الشمالي  األسطول  بنطاق 

 املتوسط: 

بنطاق األسطول   اً عابر  اً بحري اً تدريب م،2020نوفمرب  03يوم الثالثاء املوافق  القوات البحرية املرصية والفرنسيةنفذت 
الفرنسية والفرقاطة  (طابا)  املرصية  الفرقاطة  باشرتاك  وذلك  املتوسط  بالبحر  من  وتض  ).JEAN BARTالش�يل 

لتدريب العديد من األنشطة التدريبية املختلفة منها التدريب عىل تنفيذ تشكيالت اإلبحار املختلفة وكذا التدريب  ا
التهد تقييم  التدريب عىل  عىل  إىل  باإلضافة  التعامل معها،  السطح وسيناريوهات  والجوية وتحت  السطحية  يدات 

) املرصية، عكس التدريب مدى F-16وى نفذته مقاتالت (التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة يف صد هجوم ج
 ما يتمتع به الجانبان من خربات قتالية عالية. 

 17يوم الثالثاء املوافق    القوات البحرية املرصية ونظ�تها الفرنسيةنفذت  املذكور  وبعد أسبوع� من انتهاء التدريب  
الفرقاطة املرصية "    باشرتاكاملتوسط، وذلك    بالبحرلش�يل  بنطاق األسطول ا  أخر  تدريباً بحرياً عابراً   م،2020نوفمرب  

 . »languedocطابا " والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم «

 ): T-1املشترك املصري البریطاني ( البرمائيالتدریب -2

والذي   األول من نوعه،  )T-1التدريب الربمايئ املشرتك املرصي الربيطا� ( فعاليات    م،2020خالل شهر نوفمرب    انطلقت
نوفمرب  أ من  الحادي عرش  العربية،    م،2020ستمر حتى  بجمهورية مرص  املتوسط  بالبحر  الش�يل  األسطول  بنطاق 

السادات" من طراز ميسرتال ومجموعتها   الجانب املرصي حاملة املروحيات املرصية "أنور  التدريب من  وشارك يف 
الخا القوات  من  وعنارص  املصاحبة  الجانالقتالية  من  ويشارك  املهام،  متعددة  الطائرات  من  وعدد  البحرية  ب  صة 

  " اإلبرار  سفينة  البحرية  HMS ALBIONالربيطا�  الخاصة  القوات  من  وعنارص  املصاحبة  القتالية  ومجموعتها   "
 الربيطانية. 

نطاق  -3 يف  عابرا  بحریا  تدریبا  تنفذان  والبحرینیة  املصریة  البحریة  القوات 

 األسطول الشمالي

ق األسطول الش�يل  تدريباً بحرياً عابراً بنطام،  2020خالل شهر نوفمرب    نفذت القوات البحرية املصـرية والبحرينية
ريخ من طراز (سلي�ن عزت) مع سفينة اململكة البحرينية (الزبارة).  ملتوسط، باشرتاك إحدى لنشات الصوابالبحر ا

مجابهة   عىل  التدريب  ومنها  البارزة  التدريبية  األنشطة  من  العديد  تنفيذ  عىل  التدريب  اشتمل  بيان،  وبحسب 
 لسـريعة املعادية.التهديدات الغ� �طية بواسطة اللنشات ا

النیل  -4 بین1  -"نسور  مشترك  جوي  تدریب  املصریة    "..  املسلحة  القوات 

 :والسودانیة للمرة األولی

ة  وحدات من القوات الجوي  م،2020خالل شهر نوفمرب    الجوية بجمهورية السودان  قاعدة "مروي"وصلت إىل  
تنفيذ التدريب الجوي املرصي السودان ى املشرتك " نسور    يفقة املرصية، للمشاركة  وعنارص من قوات الصاع

 ،م2020ستمر حتى السادس والعرشين من شهر نوفمرب أ" والذي تم ألول مرة ب� البلدين، و 1 –النيل 

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/2020/11/3/%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%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%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%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%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%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1/5050280
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3166629/1/%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%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%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%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%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%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154205/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-(T-1)
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/10/1909749/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%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%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%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%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2528664.aspx
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أركان حرب القوات املسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عث�ن   حرض الفريق محمد فريد رئيسويف سياق متصل  
ك الحس� رئيس هيئة األركان للقوات املسلحة السودانية املرحلة الرئيسية للتدريب الجوي املرصي السودا� املشرت 

 " 1"نسور النيل 

 »: 3«جسر الصداقة  التدریب املصري الروسي القوات البحریة تشارك يف-5

عدد من القطع البحرية، للمشاركة يف تنفيذ التدريب    م،2020خالل شهر نوفمرب    غادرت قاعدة اإلسكندرية البحرية
والذي نفذ ألول مرة يف البحر األسود ب� القوات البحرية لكال    )3  –(جرس الصداقة  البحري املرصي الرويس املشرتك  

 . البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري

البحرية لكال " مبشاركة وحدات بحرية من القوات  3  -الروسية املشرتكة "جرس الصداقة    -انطلقت املناورات املرصية  
، يف نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري ألسطول  م2020نوفمرب    24إىل    17خالل الفرتة من    أقيمتالجانب�، و 

وتعد هذه املناورات األوىل من نوعها ب� الدولت� يف البحر األسود، ضمن سلسلة املناورات التي تشارك    البحر األسود. 
 .2015منذ انطالقها عام فيها القوات البحرية لكال الدولت� 

   :عالیات التدریب املشترك "سیف العرب"ق فانطال-6

  ية مبشاركة كالًبجمهورية مرص العرب  " سيف العرب"فعاليات التدريب املشرتك    م،2020خالل شهر نوفمرب    انطلقت
شمية ومملكة البحرين وجمهورية  من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة األردنية الها

مبيادين التدريب القتايل    م،2020فعالياته حتى السادس والعرشين من شهر نوفمرب    واستمرتالسودان الد�قراطية،  
 ية العسكرية.مناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق املنطقة الش�لبقاعدة محمد نجيب العسكرية و 

للدول العربية    الفريق محمد فـريد رئيس أركان حرب القوات املسـلحة، وعدد من رؤساء أركان القوات املسلحةشهد  
 . يبك "سيف العرب"، املرحلة الرئيسية للتدراملشاركة بالتدريب املشرت 

 "  18یکي بـ “املنطقة الجنوبیة".. "نصر رئیس األرکان یشهد مشروع تکت-7

املرحلة الرئيسية للمرشوع    م،2020خالل شهر نوفمرب    شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة
يف إطار    جاءمن املنطقة الجنوبية العسكرية، والذي  ه وحدات  تالذي نفذ  "،  18" نرص  التكتييك بجنود ذو جانب�  

 خطة التدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة. 

قوات الدفـاع الشعبي والعسکري تنفذ تدریـبا عملیا ملجابهة األزمات والکوارث  -8

 البحر األحمربالبحیرة و

اإلسكندرية   –جنوب سيناء    –األقرص  افظات  مح  قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعـاون مع
بتنفيـــذ التدريب العميل    الرشقية وأسوان  وكذلك محافظتى  البح�ة والبحر األحمرو     محافظتى  وىف يااملن  –

القيادة  إطار حرص    يف،  م2020شهر نوفمرب  ات والكـوارث بنطاق املحافـظـت� خالل  املشرتك ملجابـهة األزم
مجابهــة    يفالعامة للقوات املسلحة عىل مشاركة األجهزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية  

 .األزمات والكوارث

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/2531396.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3165659/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-3-
https://www.youm7.com/story/2020/11/22/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5079382
https://www.elwatannews.com/news/details/5069622
https://www.elwatannews.com/news/details/5052038
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154209/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3154209/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112020&id=0b71d991-99b3-45f9-be8e-f302b8c6ab49
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112020&id=0b71d991-99b3-45f9-be8e-f302b8c6ab49
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14112020&id=0b71d991-99b3-45f9-be8e-f302b8c6ab49
http://gate.ahram.org.eg/News/2533664.aspx


  

 

9 | P a g e  

ي  كر س ع د ال ص مر  ال
 November 2020 30 || 011العدد 

 

 

 

 

 

 

 ة : اقتصاد املؤسسة العسکریامسًاخ
املنعماستقبل  -1 عبد  االقتصاد    الفريق  وزارة  وزير  نائب  كريستيان  يوليان  للتصنيع،  العربية  الهيئة  رئيس  الرتاس 

ا وزارة  وممثيل  األع�ل  وبيئة  باإل والطاقة  رومانيا،  بدولة  الحريب  كربى  إلنتاج  من  املرافق  الوفد  إىل  الرشكات ضافة 
الرومانية، ومنها "روم آرم" و"أنتارس" وأخرى، بحضور ميهاي ستيفان ستوبارو سف� رومانيا بالقاهرة، تأيت تلك الزيارة  

 الذي تشهده مرص ورئاسة رومانيا  يف إطار تعزيز كل أوجه التعاون والتصنيع املشرتك يف ظل مناخ االستث�ر الحايل
 تصادي.ملنظمة البحر األسود للتعاون االق

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، حرص الوزارة عىل عدد من الرسائل خالل االحتفال اليوم   محمد أحمد مريس  لواءالأكد  -2
توجيهات القيادات باإلنتاج الحريب ظهر هذا جليا يف إيرادات  بعيد اإلنتاج الحريب، وأكد مريس قائال "ومبجهوداتكم و 

) 13.2(  2018/2019ه، بين� بلغ يف عام  ) مليار جني15.5بلغ إج�يل إيرادات النشاط (  2019/2020النشاط، ففي عام  
 %، وهو ما يعكس تقدماً يف هذا الشأن". 17مليار جنيه مبعدل �و 

إلنتاج الحريب، املهندس إيوليان كريستيان سيمو نائب وزير االقتصاد وزير الدولة ل  اللواء محمد أحمد مريس،استقبل  -3
رشكة تعمل بقطاعات األثاث، والجرارات،   14والطاقة وبيئة األع�ل الروما� لشئون اإلنتاج الحريب، عىل رأس وفد يضم  

ون يف املجاالت ذات االهت�م وتكنولوجيا املعلومات، واملحركات الكهربائية، واإلنتاج الحريب واملد�؛ لبحث سبل التعا
 املشرتك، وبحضور ميهاي ستيفان ستوبارو سف� جمهورية رومانيا بالقاهرة، وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب.

، إن مرص رشيك تجاري هام واسرتاتيجي يف املنطقة، ستيانينائب وزير االقتصاد والطاقة الروما� يوليان كرقال  -4
مؤكدا حرص بالده عىل تطوير التعاون االقتصادي واملؤسيس ودفعه ملرحلة جديدة تستهدف تشجيع االستث�ر املشرتك  

 واملد�.  يف العديد من القطاعات ذات األولوية ومنها األلياف الصناعية واملعدات الثقيلة والجرارات واإلنتاج الحريب

وزير الدولة لإلنتاج الحريب السف� هشام بن محمد الجودر سف� مملكة البحرين   محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -5
ارة لبحث سبل التعاون  لدى جمهورية مرص العربية واملندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية مبقر ديوان عام الوز 

 يف مجاالت التصنيع املشرتك ب� البلدين. 

ملرشح ألن يكون سف� مرص  وزير الدولة لإلنتاج الحريب، السف� حاتم تاج الدين ا  محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -6
لدي دولة بولندا وميهاو وابيندا سف� بولندا بالقاهرة والوفد املرافق له، مبقر وزارة اإلنتاج الحريب، وذلك لبحث سبل  

 التعاون يف التصنيع الحريب واملد� ب� رشكات اإلنتاج الحريب املرصية ونظ�اتها يف بولندا. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب اجت�عاً   محمد أحمد مريس  لواءوالواستصالح األرايض    السيد القص� وزير الزراعة  ا عقد-7
بحضور املهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للرثوة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارت� لبحث  

 خطوات التنفيذية لتطوير مراكز تجميع األلبان. اإلرساع بال

قاهرة،  وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مع هونج ج� ووك سف� كوريا الجنوبية بال  محمد أحمد مريس،  لواءالبحث  -8
ن القامئة أوجه التعاون املشرتك، وذلك خالل استقباله بديوان عام الوزارة، وتم خالل اللقاء مناقشة موضوعات التعاو 

يف مختلف مجاالت التصنيع العسكرية واملدنية، ومنها مستجدات التعاون يف مجال إدارة وإقامة مصانع تدوير 
ب�   املوّقع  العقد  إطار  يف  ااملخلفات  (الهيئة  الحريب ورشكة  لإلنتاج  مكونات JSTلقومية  لتصنيع  الكورية   (

 .خلفاتاملحطات وتوط� صناعة معدات خطوط تدوير امل

  اً د املرصي، مبين، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، أهمية القطاع الخاص يف االقتصامحمد أحمد مريس  لواءالأكّد  -9
يف   الجادة إلحداث طفرة صناعية  املرصية  والخربات  الرشكات  مع  التعاون  الوزارة حريصة عىل  مختلف أنَّ 

املجاالت التي تعمل معها الوزارة، سواء كانت رشكات وخربات وطنية أو عاملية، مبا يحقق الهدف املرجو، وهو  

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=02112020&id=2f49aba1-eba9-4c65-95ee-06d609f4432e
http://gate.ahram.org.eg/News/2523381.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05112020&id=6a3a61f6-d11e-49fa-a561-0c8c85fe109b
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2080074
http://gate.ahram.org.eg/News/2526435.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112020&id=c2caa5f5-6be0-48d9-8ca9-6a3d13a13bf3
https://www.elwatannews.com/news/details/5041346
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23112020&id=39b65510-ec22-4b89-8546-652795b4897f
https://www.elwatannews.com/news/details/5067602
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أو حديث مع مسؤول� مرصي� أو أجانب يؤكّد أهمية رشكات القطاع تعميق التصنيع املحيل، وأوضح أنَّه يف كل لقاء  
 انيات "مينفعش تجاهلها".الخاص، مؤكّداً أنَّها متتلك خربات وتجارب وإمك

ع رشكة جريفولز األسبانية  ، عقد رشاكة اسرتاتيجية مجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية التابع للقوات املسلحةوقع  -10
نظومــة العالجية بالقوات القيادة العامة للقوات املسلحة عىل تطوير امل  عملللمستحرضات الدوائية، وذلك يف إطار  

 املسلحة ودعم املجال الطبي داخل مرص. 

 : اللقاءات والزیارات دسًاسا
نوفمرب    السييسعقد   -1 شهر  للتخطيط    م،2020خالل  السييس  مستشار  أحمد  سيد  أم�  اللواء  مع  اجت�عا 

املسلحة، واللواء أكمل شوقي مساعد   اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقواتالعمرا�، و 
للهيئة   االستشاري  املكتب  رئيس  مبارك  خالد  واللواء  املسلحة،  بالقوات  الكربى  املرشوعات  إدارة  مدير 

لهيئة الهندسية" .ورصح  الهندسية، واللواء رشيف عبد العزيز رئيس القسم اإلنشايئ باملكتب االستشاري ل
سم رئاسة الجمهورية بأن االجت�ع تناول استعراض املوقف التنفيذي  السف� بسام رايض املتحدث الرسمي با

 لعدد من مرشوعات الهيئة الهندسية عيل مستوي الجمهورية. 
مببنى اإلرشاد باإلس�عيلية،  م،  2020خالل شهر نوفمرب    رئيس هيئة قناة السويس ،  الفريق أسامة ربيعستقبل  ا -2

سالفونك،   جريجوري  األمريكية،  البحرية  وزارة  وكيل  بأع�ل  القائم  برئاسة  املستوى،  رفيع  أمريكياً  وفداً 
تباحث حول  رة جوناثان كوه�، وامللحق البحري العقيد جوزيف مانيون؛ للوبرفقته السف� األمرييك بالقاه

 سبل دعم التعاون املشرتك، ومتابعة أع�ل التطوير املستمرة باملجرى املالحي للقناة. 
مراحل س�    م،2020خالل شهر نوفمرب    رئيس أركان حرب القوات املسلحة  حجازيمحمد فريد  تابع الفريق   -3

العمليات العسكرية بش�ل سيناء وإجراءات التأم� من مركز العمليات الدائم بالعريش، ك� تفقد الحالة  
التعليمية  املنشآت  من  وعدد  الرئيسية  واملحاور  الطرق  عىل  املرتكزة  األمنية  الك�ئن  من  لعدد  األمنية 

 إلدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية. وا
ت کشف الهيئة للطلبة الجدد  مقر الكلية الحربية وحرض اختبارا  م،2020خالل شهر نوفمرب    السييسقد  تف -4

 . ت واملعاهد العسكريةاملتقدم� لاللتحاق بالكليا
 وزير الدفاع العراقي   والفريق جمعة عناد سعدونمحمد أحمد مريس وزير الدولة لإلنتاج الحريب،    لواءتفقد ال -5

املدرعات (مصنع  م2020ل شهر نوفمرب  خال إنتاج وإصالح  أبو زعبل    200، كال من مصنع  الحريب) ورشكة 
(مصنع   املتخصصة  نايف    300للصناعات  أحمد  والدكتور  بالوزارت�  املسئول�  من  عدد  يرافقه�  الحريب)، 

 راق بالقاهرة. الدليمي سف� جمهورية الع
؛ يف إطار التعاون  استقبلت السف�ة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اللواء محمد مريس وزير الدولة لإلنتاج الحريب  -6

االستعداد والتحض� لعقد مؤمتر «مرص تست أن  والتنسيق بشأن  أكد «مريس»  بالصناعة»، من جانبه،  طيع 
للتصنيع   أوىل  كركيزة  األسايس  دورها  جانب  إىل  للدولة  الصناعية  األذرع  أهم  أحد  الحريب  اإلنتاج  وزارة 

است التي  التصنيعية  الجهات  أكرث  تعد  الحريب"  "اإلنتاج  أن  مضيفاً  "مرص العسكري،  مؤمترات  من  فادت 
 تستطيع". 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elfagr.com/4085479
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3153373/1/%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-%D9%85%D8%B9-%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%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10112020&id=80457b7f-4e14-455c-9caf-eb146178ed11
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3161931/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%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/3161931/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%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/3161931/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%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/3166575/1/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/29/1921353/%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%88%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%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A-200-%D9%88-300-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3159592/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%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%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-
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 یانات : التصریحات والبسابعًا
الجيوش    م، عن2020يف بيان خالل شهر نوفمرب    املرصية  القوات املسلحةأعلنت  -1 استعدادها بعنارصها يف نطاق 

 يف نطاقها. 2020املرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب  امليدانية واملناطق العسكرية املقرر إجراء

يف أع�ل الدورة الثالثة    وزارات الدفاع والخارجية والداخليةشاركت جمهورية مرص العربية ممثلة بوفد مشرتك من  -2
-2الفنية األفريقية للدفاع واألمن والسالمة والتي عقدت عن طريق (الفيديو كونفرانس) خالل املدة من    عرش للجنة

إلفريقية مثل "مبادرة  وتم خالل هذا االجت�ع اتخاذ العديد من القرارات التي تختص باألمن والسلم ا  2020نوفمرب    5
 السالم بالقارة ".  " وعقيدة عمليات اإلتحاد اإلفريقي لدعم –إسكات البنادق" 

الت فيديو وثائقيا ّعن نسور الس�ء أبطال القوات الجوية، يضم أحدث أنواع املقات  اعاملوقع الرسمي لوزارة الدفنرش  -3
واملروحيات عىل مستوى العامل، وحيث تنوعت الطائرات الحربية داخل الجيش املرصي، لتنفيذ كافة املهام املوكلة  

 اليها لح�ية األمن القومي املرصي. 

م القوات املسلحة، إطالق موقع إلكرتو� لخدمات  املتحدث العسكري باس  العميد أركان حرب تامر الرفاعيأعلن  -4
" الرسمية:  بيان عىل صفحته  يف  وقال  العسكرية،  املواطن�   يفالسجالت  للتيس� عىل  املسلحة  القوات  إطار حرص 

لتطو التكنولوجي  التطور  أرقى مستوى خدمي، واالستفادة من  تقديم  بهدف  املسلحة  بالقوات  العمل  ير منظومة 
، ويهدف  /https://seglat.mod.gov.egالت العسكرية بإنشاء املوقع اإللكرتو� وعنوانه كالتايل:  قامت إدارة السج

 الخدمة.املوقع الستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكرتونياً واستالمها من أقرب مكتب سجالت عسكرية لطالب 

 : القرارات العسکریة ثامنًا
عىل قرار بعالج األربع فتيات املصاب� بضمور مزمن يف العضالت وال    ،الفريق أول محمد زيك وزير الدفاعصدق  -1

عد عرض الفقرة الخاصة  املستشفيات التابعة لها، جاء ذلك بيستطعن الحركة؛ للعالج عىل نفقة القوات املسلحة وب
بهم بربنامج "واحد من الناس"، عىل شاشة الحياة، ومناشدة أحمد سلي�ن "األخ "، الذي يرعاهم، بعالجهم عىل نفقة 

 القوات املسلحة. 

الحرىب، قرارا بتعي�  -2 الدولة لإلنتاج  اللواء محمد أحمد مرىس وزير  الدين  لواءالأصدر  نائباً    محمد محمد صالح 
  حمد عبد املجيد، الذى وافته املنية حسن أ   واءلرئيس الهيئة القومية لإلنتاج الحرىب والعضو املنتدب، وذلك خلفا لل

، يذكر أن املهندس محمد محمد صالح الدين قد شغل منصب مستشار وزير  م2020نوفمرب    15يوم األحد املوافق  
، ك� شغل منصب مستشار مدير عام الهيئة  15/11/2020حتى    4/8/2020الدولة لإلنتاج الحرىب خالل الفرتة من:  

 رئيس هيئة التسليح بالقوات املسلحة. ، وعمل مساعداً ل2020حتى أغسطس  2019العربية للتصنيع من يناير 

 : الفاعلیات العسکریة تاسعًا
سرتاتيجية القومية  ، تحت عنوان "اإل 2020الندوة اإلسرتاتيجية للعام البحثي    هيئة البحوث العسكريةنظمت  -1

 ليبية وتأث�ها عىل األمن القومي". األزمة ال يفملجابهة تهديدات التدخل الدويل واإلقليمي 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون    واألكاد�ية  جهاز الرياضة للقوات املسلحةوقع  -2
؛ ويهدف الربوتوكول إىل دعم سبل التعاون  اً وعملي  اً العلوم املختلفة وتأهيلهم علمي يفإلعداد الكوادر املؤهلة 

ات  رتك ب� الجانب�، وإقامة نظام كفء للتعليم ونرش الوعى العلمي من خالل كلياألكاد�ي والريايض املش
متخصصة ومعاهد قادرة عىل توف� العنرص البرشى العريب املؤهل للتميز، وعقد دورات تدريبية مبقر األكاد�ية  

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أو أحد فروعها. 

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/2524601.aspx
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25463
https://www.youm7.com/story/2020/11/29/%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5090818
https://www.youm7.com/story/2020/11/29/%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5090818
https://www.youm7.com/story/2020/11/29/%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5090818
http://gate.ahram.org.eg/News/2535944.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112020&id=4bc398e9-ce8b-4e4d-9074-ca72a79ceb44
https://www.youm7.com/story/2020/11/24/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%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%82%D9%88%D9%85%D9%8A%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%89/5081729
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11112020&id=ace1df8b-a4d5-4593-a07c-f55bec13bacb
https://www.youm7.com/story/2020/11/11/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%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-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5062858
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نظمت كلية الطب البرشي بجامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا، ندوة    «الجيش املرصي عرب العصور»تحت عنوان  -3
املرصي   الجيش  بطوالت  عن  الطالب  للعلوم لتثقيف  مرص  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  الطوخي  خالد  برعاية 

ف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، تحدث يف الندوة اللواء محمد رضا عوض، أحد أبطال  والتكنولوجيا، وإرشا
ور  بحضور الدكتورة فوزية أبو الفتوح، عميدة كلية الطب بجامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا والدكت  1973حرب أكتوبر  

العالقات مدير  عطية  طارق  واللواء  الصيدلة،  كلية  عميد  إس�عيل  محسن  للعلوم    محمد  مرص  لجامعة  العامة 
 والتكنولوجيا. 

تخب الوطني لك�ل األجسام  من قوات الصاعقة بالقوات املسلحة املرصية، والعب املن  العقيد رشيف الشيوي حقق  -4
 بطولة العامل لألساتذة لـ«ك�ل األجسام» والتي أقيمت بإسبانيا.   يفكجم    ٨٥امليدالية الذهبية " املركز األول " يف وزن  

الندوة التثقيفية الثانية والعرشون بجامعة بنها، وذلك بحضور قائد    قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرينظمت  -5
 . ملصاب�رئيس جامعة بنها وعدد من أرس الشهداء واقوات الدفاع الشعبي والعسكري و 

املركز الطبي العاملي، الخب� اإلنجليزي الدكتور وجيه موىس، ملناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات  استضاف-6
 . 2020ديسمرب)  3 -نوفمرب  28وأمراض القدم ومفصل الكاحل، يف الفرتة من (

  

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/3153220/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8--%D8%B7%D8%A8--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3166640/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3166618/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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