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 . 2020خاص وحصري: حرکة تنقالت دیسمبر   

 ن إدارة املخابرات الحربیة قریبًا. اللواء خالد مجاور م   استبعاد تقاریر ترجح   

 واقي.   ملاذا یتحدث السیسي لطلبة الکلیة الحربیة من وراء زجاج  

 . امللف اللیبي   تجاه مستجدات التحرکات املصریة     

 ن؟ تصریحات ترامب عن صفقات الجیش املصري ملاذا اآل  

 . صفقة جویة وشیکة بین مصر وإیطالیا  

 

 

 

  
 

 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

 يالمغاربالمرصد 
 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  نوفمربهر املؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 

 : 2020: حرکة تنقالت دیسمبر وحصري خاص-1

،  الواحد   خالل العامداخل الجيش املرصي  حركة التنقالت التي تجرى مرت�    ،م2020أعتمد السييس خالل شهر ديسمرب  

 التي ننفرد بنرشها كالتايل:  م،2020ديسمرب  وجاءت حركة تنقالت

من منصب قائد  أحد أهم أعضاء املجلس العسكري املرصي    عيل فهمي محمد عيل فهميالفريق    خروج 1

اللو  وتعي�  للسييس،  عسكرياً  مستشاراً  وتعيينه  الجوي  الدفاع  عبد  قوات  حجازي  محمد  حرب  أركان  اء 

 املوجود بدالً منه. 

للتقاعد وتعي� اللواء أركان حرب    أحد أعضاء املجلس العسكري  إحالة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش 2

 بدالً منه قائد لقوات الجبهة املوحدة بسيناء.  خالد بيومي

نقل اللواء أركان حرب وليد أبو املجد وهو أحد أعضاء املجلس العسكري من منصب رئيس هيئة اإلمداد  3

منصب نائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية، ويفقد عضوية املجلس العسكري ويصبح عىل قامئة    إىلوالتموين  

 . االستدعاء

منصب نائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية واستبداله مساعداً لوزير الدفاع بعد ترك  صالح رسايا  تعي� اللواء   - 4

 باللواء وليد أبو املجد. 

ا - 5 العيدتعي�  للواء  ملشاةإلدارة اوس مديرا  ر للواء محمود  قادة    الذي توىلخالد بيومي    خلفاً  قائد  منصب 

 الجبهة املوحدة. 

العسكرية خلفاً للواء محمود العيدروس الذي   قائداً للرشطة  ع�د عبد القادر �ا�  تعي� اللواء أركان حرب - 6

 توىل إدارة املشاة. 

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/2020/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%87%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7/5114720
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ح محرز عبد الوهاب من منصبة كقائد لقوات املظالت وتعيينه نائباً ملدير الكلية الحربية    خروج اللواء أ. - 7

 ح أرشف زاهر. اللواء أ.

العميد محمد  خلفاً للواء محرز عبد الوهاب، وتعي�    لوحدات املظالت  عاطف مايض قائداً   أ. ح  اللواءتعي�   - 8

 .عوض رئيسا ألركان وحدات املظالت

 .الهيئة الهندسية ألركانرئيسا  هشام السويفى أ. حتعي� اللواء  - 9

 نقل مدير إدارة قوات املدفعية وتولية منصب رئيس هيئة التفتيش.  - 10

 إيهاب الفار.  أ. حاللواء  يس الهيئة الهندسيةمساعدا لرئ محمود شاه� ح أ. اللواءتعي�  - 11

 املهندس�  إدارة ألركانرئيسا  محمد شتا أ. ح اللواء، املهندس� إلدارةمديرا  محمود فكرى أ. حاللواء  تعي� - 12

ملدير املساحة  نائبا املنايىل لطفيع�د  اللواء، املساحة العسكرية  إلدارةمديرا  فوزيخالد  أ. ح اللواءتعي�  - 13

 ة.العسكري

 املياه  إدارة ألركانرئيسا  عوض بركات أرشف  أ. حاللواء  ،املياه إلدارةمديرا  عصام جالل أ. ح اللواء تعي� - 14

السيد صالح  اللواء ،العسكرية  األشغال  إلدارةمديرا   اللواء محمد مصطفى لنبتعي�   - 15   ألركانرئيسا   محمد 

 األشغال إدارة

رشيف   أ. حاللواء  -الربيماجد    أ. ح  اللواء-وليد عارف  أ. ح اللواء   -خالد مبارك  أ. ح   اللواء تعي� كل من: ( - 16

 ) مساعدين لرئيس الهيئة الهندسية. صالح

 

ملدير املهندس�    ينمساعد)  رشيف مازق  أ. حاللواء  -محمد محمد مصطفى رضوان  أ. حاء  اللو تعي� كالً من ( - 17

 ت. للعمليا

 . الرشكة الوطنية للمقاوالت إدارةنائب رئيس مجلس  احمد غراب أ. حاللواء  تعي� - 18

 . بنى سويف أسمنتمدير عام ملصنع  بسام عبد الرؤوف أ. حاللواء  تعي� 19

 تعلیق:

الفريق عيل فهمي  2020أبرز ما جاء يف حركة تنقالت ديسمرب   الدفاع    هو خروج  من منصبة كقائد لقوات 

 الجوي بعد أربع سنوات من تعيينه.  

كذلك أيضاً من أبرز ما تضمنته الحركة خروج الفريق محمد رأفت الدش من منصب قائد القيادة املوحدة  

 بعد سنة ونصف من تعيينه يف هذا املنصب. 

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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اء رئيسها اللواء إيهاب الفار وهي أهم هيئة  تم تغي� معظم قيادات الهيئة الهندسية باستثن  2020يف حركة ديسمرب  و 

اقتصادية تابعة للجيش املرصي، الذين غادروا مناصبهم كانوا من "رجال" كامل الوزير رئيس الهيئة السابق، وأبرز ما  

 جاء يف الحركة تعي� اللواء هشام السويفى رئيساً ألركان الهيئة. 

رية" هي التدوير املستمر للقيادات بخالف إسرتاتيجية حسني إسرتاتيجية السييس منذ تولية منصب "رئيس الجمهو 

مبارك الذي كان يعتمد عىل تسك� قيادات تكن له الوالء وتظل يف مناصبها لسنوات، ومثال عىل ذلك فاملش� محمد  

 سنوات ع�   6حس� طنطاوي ظل يف منصب وزير الدفاع لفرتة قاربت العرشين عام يف عهد مبارك، ولكن السييس يف  

يوم من   أولالسييس من    ينتهجهاالتدوير    سةسيا  يف منصب وزير الدفاع شخص� ويف منصب رئيس األركان شخص�.

 ه تهدد عرش  قد   مراكز قوي داخل الجيش  يستطيع أن يكون خاللها  يظل قائد يف منصبة لفرتة كب�ة  أنخشية  حكمة  

 ه. وحكم

  بخصوص السييس    فإحالته للتقاعد جاءت نتيجة خالف بينه وب�وك� نقلت مصادر  الدش    بخصوص اللواء محمد رأفت

محمد رأفت الدش    أ. حاللواء  حالته للتقاعد. جدير بالذكر أن  إ   هذا كان سببيف سيناء و   العسكرية  العمليات  إدارة

  يصغر   وهو  2022وخرج من املجلس العسكري سيبلغ الست� عام يف  2020الذي متت إحالته للمعاش يف حركة ديسمرب

كان قائداً للجيش الثالث    ، فقدوزنه  كان قائداً لهالقيادات الهامة داخل الجيش و   وهو أحد  مثان سنوات  بحوايل  السييس

 ثم رئيساً لهيئة التفتيش ثم قائد للقيادة املوحدة يف سيناء 

يعترب    اً دمن منصبة يف ذلك التوقيت، فخروج فهمي يف ذلك التوقيت تحدي  عيل فهمي  أما بخصوص خروج الفريق 

�كن    عسكرية  ن يتحسب من أي شخصيةاآل والسييس  فهمي صاحب عالقات جيدة مع األمريكان    فالفريق  "إقالة"

من   ترامب، خصوصاً بعد خروج  أن يراهن عليها إقلي�ً ودولياً خالل الفرتات املقبلة يف حالة تفاقم األزمات الداخلية

األمريكية املتحدة  الواليات  ونظامه.  رئاسة  الدعم للسييس  توتر من    يخىش   السييسف  والذي كان يقدم كل أشكال 

، ولذلك يقوم بقطع الطريق عىل  الرئيس املنتخب بايدن  تحت رئاسة  العالقات بينه وب� اإلدارة األمريكية الجديدة

بل تواصل وتراهن عليه يف وقت تدهور األوضاع بشكل كب�  أي شخص من املحتمل أن تفتح اإلدارة األمريكية معه س

يف الداخل املرصي، خصوصاً قي ظل األزمات الداخلية املستمرة والتي من املمكن أن تزيد خالل الفرتات املقبلة، فلذلك  

 قام بإخراج الفريق فهمي يف ذلك التوقيت. 

 : رات الحربیة قریبًاتقاریر ترجح استبعاد اللواء خالد مجاور من إدارة املخاب -2

اللواء    التقارير  أشارت بعد الحربية املرصية با  أ. حأن خروج  ت وشيكاً، خالد مجاور من منصبه كمدير املخابرات 

السييس بينه وب�  النظر  تباين يف وجهات  أخرى  لوجود  األمريكية من جهة  اإلدارة  وبينه وب�  يف بعض    من جهة 

نبيل حسب الله قائد الجيش الثا� امليدا� هو من سيخلف اللواء   أ. حت التقارير أن اللواء  حامللفات، ورج

  مجاور.

 تعلیق:

، خالل الفرتات املقبلة  من منصب مدير إدارة املخابرات الحربية  اللواء مجاورباستبعاد    تنبأبخالف التقرير الذي  

بشكل رسمي،    2018أن اللواء مجاور الذي تم تعيينه مديراً للمخابرات الحربية يف ديسمرب    خاصة  نقلت مصادر

 .2021قد يرتك منصبة يف نرشة يونيو بالفعل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/watch?v=pByVXFu-1y0&feature=share&fbclid=IwAR3BvikWgEXIof6vjed_jz1UxuL3uXjecTwo_nUOkC8fLhFWFD6wNL740Ao
https://www.youtube.com/watch?v=pByVXFu-1y0&feature=share&fbclid=IwAR3BvikWgEXIof6vjed_jz1UxuL3uXjecTwo_nUOkC8fLhFWFD6wNL740Ao
https://www.youtube.com/watch?v=pByVXFu-1y0&feature=share&fbclid=IwAR3BvikWgEXIof6vjed_jz1UxuL3uXjecTwo_nUOkC8fLhFWFD6wNL740Ao
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 عسکرة الدولة: -3

الرتشح لرئاسة اتحاد كرة    2020خالل شهر ديسمرب    السابق  اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكريأعلن  

 .القدم املرصي باالنتخابات املقبلة

اللواء   الزمالك املرصي،التي تُدير نادي    للجنةع�د عبد العزيز رئيس    أ. حواء  م، أيضاً تم تعي� الل2020يف ديسمرب  

عام    إىل  "العامل�"  أحد أعضاء املجلس العسكري املرصيكان  كان رئيس هيئة القضاء العسكري و   ع�د عبد العزيز

ينتفي عنهم عضوية املجلس  ن فهو عضو مجلس عسكري "مستدعى" ألن أعضاء املجلس العسكري ال اآل  إىل، و 2019

 العسكري حتى بعد خروجهم من الخدمة.

 تعلیق:

يوليو   السييسإسرتاتيجية   الجيش من العب كب�    2013بعد  فاعل  وضعية    إىلترتكز باألساس عىل تحويل وضعية 

مهيمن ومسيطر عىل كافة امللفات ولذلك ليس هناك استغراب من ترشح اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة  

، وتعي� أحد أعضاء املجلس العسكري رئيساً للجنة التي  العسكري األسبق لخوض انتخابات االتحاد املرصي لكرة القدم

 تدير أحد األندية الكربى داخل مرص. 

 : من وراء زجاج لطلبة الکلیة الحربیة السیسيث ملاذا یتحد -3

 

، وكان الالفت للنظر  للطلبة  وألقي كلمة خالل زيارته  بزيارة ايل الكلية الحربيةقام السييس خالل شهر ديسمرب  

أثار ظهور السييس خلف زجاج مضاّد  أن السييس وقف خلف زجاج مضاد للرصاص خالل مخاطبته للطلبة.  

 . للرصاص خالل مخاطبته طالب الكلية الحربية، جدالً واسعاً عرب مواقع التواصل

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/2020/12/19/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9/5119478
https://thenewkhalij.news/article/215084
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 تعلیق

يجي الكليات العسكرية أو  وقوف السييس خلف زجاج مضاد للرصاص وهو يخطب لطلبة الكلية العسكرية أو خر

ن هذا بناء عىل تقارير أجهزة املخابرات  و أثناء التدريبات واملناورات العسكرية هو أمر متكرر وليس أمر جديد، ويك

 مها للمكان وحدوده واألماكن املرتفعة املجاورة التي تطل عىل منصة خطاب السييس. يوتقي 

 رحیل اللواء عبد الحمید عمران: -4

 

 . اللواء عبد الحميد عمرانالوطني الحر صاحب كلمة الحق  رجلم، ال2020ل شهر ديسمرب فقدت مرص خال

،  1956الربيطا� الفرنيس اإلرسائييل عام  شارك اللواء عمران، يف كل الحروب املرصية الحديثة بداية من العدوان الثاليث  

بعد تخرجه يف الكلية الحربية،    اللواء عمران رحمه الله  عمل  ، ضد االحتالل اإلرسائييل لسيناء. 1973، و1967ثم حريب  

التجسس. وهو من زمالء دفعة املش� محمد  القومي يف مكافحة  الدفاع الجوي، ك� عمل يف جهاز األمن  يف سالح 

طنطاو  ثورة  حس�  بعد  الذي حكم مرص  العسكري،  للمجلس  السابق  الرئيس  قام  2011يناير    25ي،  ك�   ،

 بالتدريس يف الكلية الحربية، وممن تتلمذ عىل يده هناك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش األسبق. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/27/%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84
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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: نیًاثا

 امللف اللیبي: تجاهمستجدات التحرکات املصریة -1

شهدت الفرتة املاضية تحركات جديدة لنظام السييس تجاه امللف الليبي، ولكن هذه املرة مل يكن التحرك كاملعتاد  

تجاه املنطقة الرشقية التي يسيطر عليها خليفة حفرت فقط، بل جاءت التحركات نحو الرشق والغرب والجنوب أيضاً،  

 التحركات املرصية بالرتتيب عىل النحو التايل. وجاءت 

 

الليبية، موفدا من    بنغازيمدينة    إىلبزيارة    ، رئيس املخابرات العامةعباس كاملاللواء  م، قام  2020ديسمرب    19يف  

. بعد لقاء عىل كل األصعدة العسكرية والسياسية  خليفة حفرت  إىلسييس  نقل رسالة دعم وتأييد من ال، إذ  السييس

وعدد من أعضاء    " الليبيمجلس النواب  "املستشار عقيلة صالح رئيس    جتمع مع االلواء عباس كامل بخليفة حفرت  

، وبحث ُسبل دفع وتطوير العالقات  الليبي  السيايسآخر تطورات املوقف    مع عقيلة صالح  ناقش عباس كامل  .الربملان

 املرصية الليبية عىل كل املستويات خالل الفرتة املقبلة. 

  الجنوب الليبي نقلت اللجنة الوطنية املرصية املعنية يف شؤون ليبيا رسالة من السييس لقادة م، 2020ديسمرب  22يف 

خالل مؤمتر مع قادة ومشايخ الجنوب الليبي إن   املعنية بامللف الليبي اللجنةزاروا مرص يف تلك الفرتة، وقالت  الذين

أكد رئيس اللجنة عىل و   ال يزال حريصا عىل وحدة األرايض الليبية ومتمسكا بحل سلمي عاجل لألزمة يف ليبيا.  سييسال

واستمرار املساعي املرصية لدعم كافة مرص التام واملطلق لكافة التطلعات املرشوعة للشعب الليبي وممثليه  دعم  

 يف الحل.  الشموليةالوضع وتحقيق األمن واالستقرار ما دامت مبنية عىل الجهود الرامية لحلحلة  

 م، 2020ديسمرب    27يوم األحد املوافق    قام النظام املرصي  ،الرشق والجنوبقيادات  بعد اللقاءات املرصية ب

العاصمة   إىل  املرصية ومجموعة من وزارة الخارجية املرصية  من املخابرات بإرسال وفد مرصي ضم مجموعة  

 ، وترأس الوفد اللواء أ�ن بديع مسئول امللف الليبي بجهاز املخابرات العامة املرصية، وهيطرابلس  الليبية

 . 2014زيارة األوىل من نوعها منذ عام ال

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/2020/12/19/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84/5119899
https://www.youm7.com/story/2020/12/19/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84/5119899
https://www.youm7.com/story/2020/12/19/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84/5119899
https://arabic.rt.com/middle_east/1185803-%D9%86%D9%82%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-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/27/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/27/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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جدير بالذكر هنا أن قبل التحركات املرصية واللقاءات التي عقدتها بقيادات الرشق والجنوب والغرب الليبي، أجتمع  

م، وتشاورا يف بعض األمور التي تخص املنطقة بشكل عام  2020ديسمرب    16يف القاهرة يوم    السييس مبحمد بن زايد

 وعىل رأسها امللف الليبي. 

 زيارة الوفد املرصي يف طرابلس التايل: شمل جدول أع�ل   

 

 

 تعلیق:

األرايض الليبية،  م، تقف مرص واإلمارات وراء خليفة حفرت ويقدمان له كل الدعم للسيطرة عىل كافة  2014منذ مايو  

مع قفل   متك� مرشوع حفرت للسيطرة عىل كافة األرايض الليبية  يعمل فقط بكل قواه عىلوكان النظام املرصي  

كانوا يروا عدم التعويل    السييس  نظام  مع وجود بعد األطراف داخل  األخرى،كل خطوط التواصل مع األطراف  

، ولكن السييس كان ال يلقي باالُ لتلك  ي داخل ليبياعىل ورقة حفرت فقط وفتح جسور تواصل مع كافة القو 

 األطراف.

لصالح خلفة حفرت خالل الشهور املاضية، رمبا يتجه النظام املرصي ايل خطة أخرى  بعد فشل الحسم العسكري  

حتى ال تفقد القاهرة خيوط التأث� يف امللف الليبي، ورمبا تحركات النظام املرصي مع كافة القوى واألطراف 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/12/16/elsisi-welcomes-mbz-egypt-uae
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القاهرة قبل التحركات املرصية ليس من باب الصدفة، ولكن    إىلرش لذلك. من وجهة نظري أن زيارة محمد بز زايد  مؤ 

 جاءت من أجل التنسيق ب� الجان� يف الخطوات القادمة. 

لة رسا   ، فك� يرى البعض أنها كانتبداية التحركات املرصية بلقاء عباس كامل بخليفة حفرت أيضاً كانت لها مدلولها 

القاهرة منذ مايو  فحفرت من الرضوري أن يكون جزء من املشهد،    أن  رىما زالت ت  بأنها  من القاهرة لكافة األطراف

عىل املشهد وعىل حفرت    تعمل بكل قوى لسيطرةايل ما قبل فشل الحسم العسكري من قبل قوات حفرت كانت    2014

سياستها    يف  �يتغ   إىلمؤخراً تجاه ليبيا  تش�    املرصيةتحركات  ال ، ولكن  عن طريق الحل العسكري  كافة األرايض الليبية

لو مرحلياً فأجتمع عباس كامل أوالً بحفرت وسلمه رسالة تأييد من السييس ثم قام وفد مرصي بزيارة طرابلس، حتى و 

  يف نفس الوقت ستعملالقاهرة حالياً تعمل عىل أن يكون حفرت جزء من املشهد وليست ك� كانت ترغب سابقاً ولكن  

 . بقوة عىل عدم استبعاده من املشهد كلياً 

  ى القاهرة وأبو ظبي حريصان عىل عدم استبعاد حفرت من املشهد بشكل كيل يف التسوية التي تعمل عليها كافة القو 

  رمبا يعيدان  ايكذلك وإذا رأوا أن استبعاد حفرت أصبح وش  إىل اإلقليمية والدولية الفرتة الحالية، وسيدفعان بشتى الطرق  

قواته لالستعداد بالقيام    نداء حفرت األخ�النقطة صفر وجر ليبيا ايل مستنقع الحروب مره أخرى، ورمبا    إىل  الوضع

القاهرة وأبو ظبي، فحفرت أراد من تلك الترصيحات بعمليات عسكرية جديدة، يأيت يف بالتنسيق مع  السياق   ذلك 

وفاق والحكومة الرتكية، سيعود بامللف  التهديد بأن استبعاده باملطلق من التسوية واملشهد القادم ك� تريد حكومة ال

 نشوب الحروب مرة أخرى.  إىلالنقطة صفر و  إىلالليبي 

 ن؟ تصریحات ترامب عن صفقات الجیش املصري ملاذا اآل-2

 باستخدام األموال األم�كية يف رشاء أسلحة روسية، اتهم الرئيس األم�يك املنتهية واليته دونالد ترامب الجيش املرصي 

وانتقد ترامب ،  انية الجديد إلنعاش االقتصاد ملواجهة جائحة كوروناالتلويح برفض مرشوع قانون امليز   إىلوهو ما دفعه  

مليار دوالر، وقال إنه يبدد    892بند املساعدات الخارجية يف امليزانية الجديدة البالغة    -يف مقطع مصور عىل تويرت-

 مرص. إىلأموال األم�كي�، ورضب ترامب مثاال عىل ذلك باملساعدات األم�كية التي تذهب كل عام 

قانون ميزانية اإلنفاق الحكومي للعام املقبل،   م،2020خالل شهر ديسمرب  الكونغرس األم�يك قد مرر  جدير بالذكر أن  

لكن الكونغرس ربط اإلفراج عن أكرث من   مليار دوالر.  1.3مرص والتي تبلغ نحو    إىلاملساعدات العسكرية املعتادة  

مع تحقيق تقدم يف اإلفراج عن سجناء سياسي� وحقوقي� ومن األقليات    مليون دوالر من األموال املرصودة ملرص  300

القانون عىل تجميد    الدينية.  بند يف  الخارجية األم�يك تقريرا    إىلمليون دوالر    75ونص    الطالع ح� أن يرفع وزير 

 املرشع� عىل التقدم املحقق من قبل القاهرة يف مجال اإلفراج عن السجناء.

عىل طلب مرص رشاء نظام جوي لح�ية   وافقت إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب،يضاً  ويف سياق متصل أ 

 .، فضال عن منصات قنص متقدمةمالي� دوالر 104الرئاسية من تهديدات الصواريخ بقيمة الطائرة 

 تعلیق:

م، وتحدثت  2018مرص يف عام    إىلإدارة ترامب قامت من قبل بتعليق بعض املساعدات العسكرية واالقتصادية  

عن األمر قد يتعلق بحقوق اإلنسان وعالقة القاهرة بكوريا الش�لية، ولكن بعض زيارة الفريق أول صدقي  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20201225-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/23/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://arabic.rt.com/middle_east/1187977-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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العالقات مع كوريا الش�لية عادت املساعدات  صبحي وزير الدفاع املرصي السابق ايل كوريا الجنوبية وإعالنه بقطع  

ن رمبا مشابه فالواليات املتحدة األمريكية مره أخرى دون التحدث عن ملف حقوق اإلنسان يف مرص. ما يجرى اآل 

منزعجة من صفقة السوخوي والصفقات املكثفة التي يعقدها النظام املرصي مع دولة روسيا اإلتحادية، وإذا أعاد 

الفرتات املقبلة رمبا تعود املساعدات    النظام املرصي ما    إىل النظر يف بعض الصفقات املربمة بينه وب� روسيا خالل 

 كانت عليه.  

املعونة العسكرية األمريكية التي تقدر  قال أن  اللواء سم� فرج مدير إدارة الشئون املعنوية السابقجدير بالذكر أن 

وأوضح اللواء فرج أن أموال املعونة  ،  ية وهذا من بنود االتفاقمبليار وثالمثائة مليون دوالر، ال تدخل الخزينة املرص

 تستخدم لرشاء معدات عسكرية أمريكية يتم االتفاق عليها ب� الجانب�. 

 مصر والیونان: -3

بوزير دفاع جمهورية اليونان نيكوالوس باناجيوتوبولوس والوفد  وزير الدفاع املرصي    الفريق أول محمد زىكالتقى  

التدريب  وذلك عىل  م،2020زار مرص خالل شهر ديسمرب    الذياملرافق له   املشرتك "    الجوي  البحري هامش تنفيذ 

 أجرت فعالياته مبرص.  والذي" 10-ميدوزا 

نيكوالوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليونا�، وذلك    م،2020خالل شهر ديسمرب    السييساستقبل  يف سياق متصل  

عن التطلع لتطوير   السييس  أعرب،  ، وكذلك سف� اليونان بالقاهرةاملرصي   ول محمد زيك وزير الدفاعبحضور الفريق أ 

البلدين املشرتكة ب�  العسكري والتدريبات  السييس  .التعاون  اللقاء عىل  أكد  العسكري ب� مرص  أن    خالل  التعاون 

  . يعترب �وذجا متزنا لحسن الجوار وفق األعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة رشق املتوسط   واليونان وقربص

 مصر وفرنسا: -4

إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لرشكة  ب  م،2020ر ديسمرب  خالل زيارته التي قام بها ايل فرنسا خالل شهالسييس  لتقى  ا

اللقاء تناول جوانب التعاون املثمر مع رشكة "داسو"، يف  ، "داسو" للصناعات الجوية املُصِنعة لطائرات الرافال الحربية

 أحدث النظم التكنولوجية والفنية.  عىليقة يف الصناعات العسكرية التي تعتمد ظل ما تتمتع به من خربات عر

األمنية والدفاعية،   الصناعات  التعاون مع مرص يف مجال  االعتزاز مبس�ة  من جهته، أعرب رئيس رشكة "داسو" عن 

 ولية ملكافحة اإلرهاب. إطار الجهود الد مرص يفوالحرص عىل استمرار التعاون املشرتك واالرتقاء به بهدف دعم دور 

عىل السياسات التي تنتهجها كل    واطالعاإن هناك تنسيًقا    املرصي  سامح شكري وزير الخارجيةقال  يف سياق متصل  

ا لديه� مجاالت تعاون وثيقة، من ضمنها  وأضاف شكري، أن مرص وفرنس،  من مرص وفرنسا في� يخص رشق املتوسط

وأكد أن التعاون ب� مرص  ،  املناورات البحرية املشرتكة األخ�ة  إىلتعزيز القدرات العسكرية لكل منه�، مش�ًا  

 وفرنسا يدعم تحقيق االستقرار ورفض أي نوع من االستفزازات يف املنطقة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/12/23/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3182468/1/%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%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/2538178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2538209.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2538209.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5115463
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122020&id=b6da48d8-104c-4061-857a-be63586f1604
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   : التسلیحثالثًا

   : طالیاصفقة جویة وشیکة بین مصر وإی-1

املالية اإليطالية، أن أسهم رشكة “ليوناردو” الرائدة يف الصناعات الدفاعية، التي    ”Milano Finanza“أعلنت جريدة  

�كن أن تشهد ارتفاعاً مرة   -الغ� رسية-تراجعت خالل الفرتة املاضية بسبب قضية اخرتاق إلكرتو� لبعض معلوماتها  

 مقاتالت” منتظرة رمبا تشمل    لياريهمأخرى بسبب موافقة الحكومة اإليطالية عىل ض�نات مالية جديدة ملرص لصفقة  

 “.M-346يوروفايرت تايفون ”متعددة املهام وطائرات التدريب املتقدم والقتال الخفيف املتطورة” إيرمايك 

 االستخدام: السیسي یتفقد نماذج مرکبات متعددة -2

امل  السييس  تفقد القوات عدداً من �اذج املركبات متعددة االستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع  د� بالتعاون مع 

حيث تفقد أحدث املركبات املدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات املسلحة، وذلك وفق أحدث النظم    املسلحة،

 تعزيز االرتكازات األمنية لقوات الرشطة املدنية.   إىلالعاملية ويف إطار دعم القوات يف أع�ل مجابهة اإلرهاب، باإلضافة  

 

 : ملیار دوالر خالل عام 361بـ أسلحة  شرکة تبیع 3-25

رشكة سالح   25، عن أضخم  م2020  ديسمرب  7الصادر يوم    معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالمكشف تقرير  

أن إحدى رشكات األسلحة بالرشق األوسط    إىل، مش�ا  2019لحة لعام  يف العامل من حيث حجم مبيعات األس

  2019رشكة سالح يف العامل لعام  25أن مبيعات أكرب  إىلولفت التقرير  دخلت القامئة للمرة األوىل يف تاريخها.

مجتمعة  أن إج�يل مبيعات األسلحة لتلك الرشكات    إىل، مش�ة  2018يف املئة مقارنة بعام    8.5ارتفعت بنسبة  

 مليار دوالر أمرييك يف العام املايض.  361بلغ 

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/2020/12/08/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/military/202012081047446420-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-25-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80361-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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رشكات يف املراتب األوىل جميعها تتخذ    5وال تزال رشكات األسلحة األمريكية تهيمن عىل السوق العاملي لألسلحة بـ  

مارت�   (لوكهيد  وهي:  لها  مقرا  األمريكية  املتحدة  الواليات  غرومان    -بوينغ    -من  ال ج�   -رايثيون    -نورثروب 

 ديناميكس). 

 : التدریبات العسکریة رابعًا

 : إیجة القوات البحریة املصریة والیونانیة تنفذان تدریبًا بحریًا ببحر -1

 إيجة تدريباً بحرياً عابراً بنطاق بحر    م،2020خالل شهر ديسمرب    القوات البحرية املرصية واليونانيةنفذت وحدات من  

املشرتك    الرويس  املرصي عقب انتهاء فعاليات التدريب  ش�ل البحر املتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية  

 .تم تنفيذه بنطاق املياه اإلقليمية لجمهورية روسيا االتحادية والذي" 3-"جرس الصداقة 

 ”: 10-املشترك "میدوزا  اإلماراتي -القبرصي-الیوناني –املصري  لتدریب ا-2

زىك   محمد  أول  الفريق  املرصيشهد  الدفاع  ال  وزير  دفاع  والفرنسية ووزير  القربصية  الدفاع  وزارة  وممثلو  يونان 

بحضور الفريق محمد فريد    "  10-" ميدوزا    القربيص  اليونا�  املرصيواإلماراتية املرحلة الرئيسية للتدريب املشرتك  

خالل استمرت فعالياته لعدة أيام    والذي  املسلحة،رئيسية للقوات  رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع ال

مبشاركة عنارص القوات البحرية والجوية والقوات    مبرصبنطاق مرسح عمليات البحر املتوسط  م،  2020شهر ديسمرب  

 والفرنسية واإلماراتية.  والقربصيةالخاصة املرصية واليونانية 

 

 : " 6 -ملشروع التکتیکي بجنود "بدرا-3

فريد محمد  الفريق  املسلحة  القوات  حرب  أركان  رئيس  ديسمرب    شهد  شهر    االصطفاف إجراءات    م،2020خالل 

  6  -"بدربجنود    التكتييكالغريب واملرشوع    االسرتاتيجيرص تأم� القوات املسلحة عىل االتجاه  واالستعداد القتايل لعنا 

وشهد اصطفاف عنارص ممثلة لألسلحة املختلفة والقوات الخاصة وما تقوم به القوات من  ، بالرماية بالذخ�ة الحية "

 لالتجاه الغريب االسرتاتيجي. تأم�

 »: 16«صمود  التکتیکي ملشروعا-4

املسلحة القوات  أركان حرب  رئيس  فريد  محمد  الفريق  ديسمرب    شهد  الرئيسية    م،2020خالل شهر  املرحلة  تنفيذ 

والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث امليدا�، وذلك    »16«صمود  بجنود ذو جانب�    التكتييكللمرشوع  

 . القتايليف إطار خطة القيادة العامة للقوات املسلحة السنوية للتدريب 

 الناتو تزور قاعدة رأس التین   قوات بحربة تابعة لحلف-5

" التي تنفذها    Sea Guardianأنه كجزء من عملية " حارس البحر    القيادة البحرية لقوات حلف الناتو، أعلنت  

هاب، فإن مجموعة املهام املنفذة، قامت بزيارة بحريات الحلف يف البحر املتوسط لحفظ األمن ومكافحة اإلر 

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/3179384/1/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/2539045.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2537822.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2537822.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3201642/1/-%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%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%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
https://m.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/3222222961223484
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تظهر يف الصور القطع البحرية التابعة ملجموعة مهام حلف الناتو وهي راسية   قاعدة رأس الت� البحرية باإلسكندرية.

 بقاعدة رأس الت�. 

 

 : تأهیل مقاتلي شمال سیناء بالجیش الثاني املیداني-6

  مقاتيلمعسكر إعداد وتأهيل    م،2020خالل شهر ديسمرب    ب القوات املسلحةتفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حر 

وذلك يف إطار متابعة القيادة العامة للقوات املسلحة لإلجراءات التي يتم من خاللها إعداد    ،امليدا�  الثا�الجيش  

 . وتأهيل األفراد املقاتل� للعمل بش�ل سيناء

 

 

 : : اقتصاد املؤسسة العسکریةخامسًا

ناقش املقال    ،مقاالً كتبه تيمويث كالداس، وهو مستشار مستقل يف املخاطر،  مجلة بلومب�ج األمريكيةنرشت  -1

، قائالً إنه عىل  لجيش املرصيبعض الرشكات التي �لكها اما أُعلن يف مرص مؤخراً عن إمكانية بيع أسهم من  

الرغم من خطط بيع أسهم يف بعض الرشكات اململوكة للجيش، فإنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة عىل جزء كب�  

من االقتصاد املرصي. ويقول: بعد عدة سنوات من التوسع الهائل من قبل الرشكات اململوكة للجيش، فإن 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2200413
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2200413
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2200413
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2200413
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-12-24/egypt-s-military-companies-aren-t-going-anywhere
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 يّدعون أن مثّة تغي� قادم يف الطريق. حيث تقول التقارير إن صندوق "تحيا مرص" السيادي يف  املسؤول� يف مرص

البالد يقوم حالياً باإلعداد لبيع أسهم عدد من هذه الرشكات ملستثمرين من القطاع الخاص ورمبا يطر بعض األسهم  

وبرغم هذه التحركات، فسيستمر الجيش    ، كاتيف البورصة املرصية، وأن الصندوق نفسه يعتزم االستث�ر يف هذه الرش 

 يف السيطرة عىل جزء كب� من االقتصاد املرصي. 

مطالبة الحكومة املرصية بالكشف عن املعلومات   إىلصندوق النقد الدويل  "هيومن رايتس ووتش"،دعت منظمة -2

جاء ذلك يف رسالة وجهتها  ،  من برنامج اإلقراض الحايلاملالية للرشكات اململوكة للجيش قبل رصف الرشيحة الجديدة  

وقالت "رايتس ووتش" يف بيان بشأن  ،  املجلس التنفيذي للصندوق  إىلاملنظمة الحقوقية الدولية ومقرها نيويورك ،  

رسالتها: "عىل صندوق النقد أن يطلب من الحكومة املرصية الكشف عن املعلومات املالية حول الرشكات اململوكة 

وأضافت أن "التعامالت املالية للرشكات  ،  جيش، قبل رصف الشطر التايل من التمويل مبوجب برنامج اإلقراض الحايل"لل

اململوكة للهيئات العسكرية يف مرص، التي تنتج يف األساس سلعا مدنية، محجوبة متاما عن الرأي العام؛ ما يجعلها بيئة  

 يل الجيش املرصي". خصبة للفساد وتقّوض الرقابة املدنية عىل متو

رشكة أو مصنع   19ظهر استغالل وضعها الخاص إلنشاء أو تخطيط  أ   لوزارة اإلنتاج الحريب املرصيةالتقرير السنوي    -3

مة تسعى لبيع أو إعادة هيكلة عرشات رشكات ، في� الحكو 2021و    2019أو خط إنتاج جديد للسلع املدنية ب�  

 .قطاع األع�ل العام

التعامل مع القوات  يفترغب   التيبدء التسجيل بسجل قيد املوردين لديها للرشكات  املرصية وزارة الدفاعأعلنت -4

: يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد املوردين لدى الوزارة للرشكات  لآليتطبًقا  2022 -2021 املايلاملسلحة عن العام 

التعامل مع   يفترغب  والتي، 2021يونيو  30تنتهى املوافقة األمنية لها بتاريخ  والتياملحلية املتقدمة ألول مرة، 

ات للبيانات الخاصة بها عىل موقع  ، من خالل تسجيل تلك الرشك2022 -2021 املايلالقوات املسلحة عن العام 

من خالل الرابط   م،2021منظومة إصدار املوافقات األمنية، اعتباًرا من أول يناير 

https://sapprovals.mod.gov.eg . 

له للبيع    يخطط لطرح رشكت� من الرشكات التابعة  املرصي  الجيشقالت وزيرة التخطيط املرصية هالة السعيد؛ إن  -5

وقالت  ، زيادة مشاركة القطاع الخاص يف االقتصاد  إىل، يف خطوة تهدف م2021عام يف وقت ما خالل الربع األول من 

رشكت� قد تُعرض يف بادئ األمر عىل مستثمرين اسرتاتيجي�، عىل أن تباع النسب املتبقية يف طرح  الوزيرة إن حصص ال

أويل قرارا  ،  عامٍّ  "سنتخذ  عنها"  يفوأضافت:  أعلن  لن  أخرى  ثالث رشكات  هناك  (ثم)  العام،  هذا  من  األول  ، الربع 

و  للجيش،  التابع  الوطنية  الخدمة  مرشوعات  لجهاز  مملوكتان  شبكة  والرشكتان  لها  التي  للبرتول  وطنية  ه� رشكة 

 محطات وقود يف أنحاء البالد، والرشكة الوطنية إلنتاج وتعبئة املياه الطبيعية والزيوت النباتية (صايف). 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، منهل عزيز محمود وزير الصناعة واملعادن   محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -6

ورصح املستشار اإلعالمي لوزير ، العراقي، حيث جرى بحث أوجه التعاون املشرتك مبجاالت التصنيع املختلفة

محمد عيد بكر أنه تم االتفاق يف نهاية اللقاء عىل أهمية   الدولة لإلنتاج الحريب واملتحدث الرسمي للوزارة

تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانب� للتعرف عىل اإلمكانيات املتوفرة لدى كل طرف عىل أرض الواقع،  

 وتحديد مجاالت التعاون املستقبيل.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hrw.org/news/2020/11/30/letter-imf-executive-board-re-transparency-egypts-military-firms
https://twitter.com/SayighYezid/status/1343582874331738112
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2199313
https://sapprovals.mod.gov.eg/
https://arabi21.com/story/1323199/%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%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2021
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/12/10/1928497/%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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، وسف� جمهورية العراق يف القاهرة ومندوبها الدائم محمد أحمد مريس  لواءالالتقى وزير الدولة لإلنتاج الحريب  -7

العربية   الدول  الجانب�، وذلك بديوان عام   دد. أحم لدى جامعة  التعاون املشرتك ب�  الدليمي، لبحث أوجه  نايف 

هذا اللقاء يعد استك�ال لسلسلة اللقاءات التي متت ب� الجانب� "املرصي والعراقي" عىل كافة  ،  ج الحريبوزارة اإلنتا 

املجاالت مختلف  ويف  أكد  ،  املستويات  الحريب  ك�  اإلنتاج  املصانع  وزير  تأهيل  يف  للمساعدة  الوزارة  استعداد  عىل 

 الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط اإلنتاج بها. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مع السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة رشكة    محمد أحمد مريس،  لواءال  اجتمع-8

طاقة    إىل"جرين تك إيجيبت" لبحث مستجدات التعاون القامئة يف مجال إقامة وتشغيل محطات تحويل النفايات  

 ارة اإلنتاج الحريب. كهربائية بالتعاون مع وزاريت البيئة والتنمية املحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك مبقر وز 

يف أول    املجر،رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "أندراس كوفاكس" سف� جمهورية    الفريق عبد املنعم الرتاساستقبل   -9

تعميق التصنيع املحيل   بشأنوتم عرض رؤية العربية للتصنيع  ،  يينه سف�ا لبالده يف القاهرةزيارة له للهيئة منذ تع 

 .ونقل وتوط� التكنولوجيا يف العديد من مجاالت الصناعة املختلفة

  العطار،والدكتور خالد    الحريب،، وزير الدولة لإلنتاج  محمد أحمد مريس  لواءال  الصحة،وزيرة    زايد،استقبلت هالة  -10

نظومة التأم� الصحي  ملتابعة املوقف التنفيذي ملرشوع تطبيق نظام امليكنة والتحول الرقمي مب  االتصاالت،نائب وزير  

 الشامل الجديد. 

للمرشوعات واالستشارات الهندسية، عقد   اإلنتاج الحريب وقعت الرشكة املرصية القابضة للصوامع والتخزين ورشكة  -11

بعدد   الحقلية  الصوامع  تنفيذ مرشوعات  الواحدة    6إسناد  إج�لية    5صوامع سعة    ألف طن  30آالف طن بسعة 

 مبحافظات املنيا (العدوة)، الرشقية (أبو ح�د، نزلة الخيال، طوخ القرموص، منيا القمح)، املنوفية (قويسنا). 

لواح الصلب ينتج  إنه سيتم اإلعالن قريبا عن تصنيع لأل  الحريب،، وزير الدولة لإلنتاج  محمد أحمد مريس  اللواءقال  -12

 . ألول مرة يف مرص، بالتعاون مع عدد من رشكات القطاع الخاص املرصية العاملة يف هذه املنتجات

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية املحلية، واملهندس محمد أحمد مرىس وزير الدولة لإلنتاج الحريب، توقيع  -13

 الدقهلية بشأن تنفيذ أع�ل تطوير وتأهيل موقع تدوير املخلفات البلدية باملنزلة باملحافظة.  محافظةمع    اتفاقعقد  

 : اللقاءات والزیارات دسًاسا

محمد زىكشهد  -1 أول  الدفاع  الفريق  "اإلسرتاتيجية   الرئييسالبحث    وزير  بعنوان  املسلحة  القوات  عمليات  لهيئة 

د ظل املتغ�ات اإلقليمية والدولية"، بحضور الفريق محمد فري  يفاملقرتحة لتفعيل الدور املرصي مع دول حوض النيل  

 . رئيس أركان حرب

من مقاتيل القوات الخاصة من   عدد م، ب2020خالل شهر ديسمرب    وزير الدفاعالفريق أول محمد زيك    التقى-2

 . الصاعقة واملظالت

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/3194102/1/%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%8A-%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-%D8%A3
https://www.elwatannews.com/news/details/5121538
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3180223/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%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%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2020/12/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%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%89-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%A9-%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%89/5094482
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02122020&id=d12aefb9-3e1b-4830-9032-375d11b6a6d5
http://gate.ahram.org.eg/News/2546604.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3201502/1/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%86-
http://gate.ahram.org.eg/News/2536666.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3186546/1/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3186546/1/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3186546/1/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
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 زيكوأشار    امليدا�،الجيش الثالث    مقاتيلعدد من  ب  وزير الدفاع خالل شهر ديسمربمحمد زيك    الفريق أول  التقى-3

ألمن    الحقيقيملواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية هو الض�ن    العايل  القتايل  االستعدادأن الحفاظ عىل    إىل

 مرص. واستقرار

م، وجاء لقاء 2020ديسمرب    10وزير الدفاع املرصي يوم الخميس املوافق    الفريق أول محمد زيكب  السييس  جتمعا-4

 اخل الجيش املرصي. السييس مبحمد زيك قبل ساعات من إعالن نرشة التنقالت د

أول محمد زىكالتقى  -5 الدفاع خالل شهر ديسمرب    الفريق  امليدا�،  م،  2020وزير  الثا�  الجيش  مقاتيل  بعدد من 

وأشاد بالدور  ،  رئيس أركان حرب القوات املسلحة وعدد من كبار قادة القوات املسلحةبحضور الفريق محمد فريد  

عىل   يرتكز  اإلرهاب  عىل  الحرب  نجاح  أن  مؤكداً  املسلحة،  القوات  حول  والتفافهم  سيناء  وعواقل  لشيوخ  الوطني 

 ء. التعاون مع أبناء سينا

ديسمرب    السييساجتمع  -6 وزير مب  م،2020خالل شهر  العاطي  عبد  ومحمد  الوزراء،  صطفى مدبويل رئيس مجلس 

وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القص� وزير الزراعة واستصالح   املصلحياملوارد املائية والري، وعيل  

 ، واللواء مصطفى أم� مدير عام جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية للقوات املسلحة".األرايض 

الحريب) وأبو زعبل    9ان للمسبوكات (مصنع  وزير الدولة لإلنتاج الحريب، رشكتّي حلو   محمد أحمد مريس  لواءالتفقد  -7

محمد محمد صالح الدين نائب رئيس الهيئة    لواءالحريب)، التابعت� للوزارة، يرافقه ال  100للصناعات الهندسية (مصنع  

 القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد من املسئول� بالوزارة والهيئة القومية لإلنتاج الحريب. 

 ریحات والبیانات : التصسابعًا

ضباط صف وجندي، نتيجة   ٤وإصابة ضابط� و مقتل م،2020خالل شهر ديسمرب  املرصية  القوات املسلحةأعلنت -1

 . مبناطق العمليات يف سيناء بالج�عات املسلحةلألع�ل القتالية للقوات املسلحة وأثناء االشتباك  

عن نجاح القوات الجوية يف توجيه رضبة جوية استباقية   م،2020خالل شهر ديسمرب    املرصية  سلحةالقوات املأعلنت  -2

وكراً وملجأً ومخزن للمواد  437مركزة، عىل االتجاه االسرتاتيجي الش�يل الرشقي، متكنت خاللها من استهداف وتدم� 

شديدي    مسلحفرد    25الذخائر، ونتج عنها مقتل  كمالجئ لها ولتكديس األسلحة و   سلحةاملتفجرة تستخدمها العنارص امل 

 الخطورة. 

عسكرية ، عن ترحيبه بزيارة وفد أكاد�ية نارص الالفريق عبد املنعم الرتاسأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع  -3

العليا، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به األكاد�ية يف تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارس� بها وإكسابهم العديد من  

يف   الكفاءة والتميز يف تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيداً  املهارات؛ إلعداد خريج� عىل مستوى عال من 

 . الوقت نفسه بقوة العالقات التي تربط املؤسست�

إن القوات املسلحة السودانية، ال   الفريق أول ركن محمد عث�ن الحس�قال رئيس هيئة األركان السودا�،  -4

 . تهوى السلطة وال تحرتف االنقالبات العسكرية مثل الجيوش املجاورة

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=10122020&id=649cabbb-8456-49ae-b20b-bafe9bb5d995
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12122020&id=023536b1-550c-45d9-8006-4dcf273e7d14
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06122020&id=b32ab849-1ed4-420f-b2f3-e6cd5a5aaf6f
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122020&id=eac9d4a1-08be-411a-8f58-90406b3184d5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3187675/1/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3194097/1/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%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-%D9%88%D8%AF%D9%88
https://arabi21.com/story/1322263/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 : القرارات العسکریة ثامنًا

عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة    م،2020خالل شهر ديسمرب    ،زير الدفاع املرصيو الفريق أول محمد زيك  صدق  -1

لاللتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات املسلحة يوم السبت   تم استقبالهموالذين    ،2021من املجندين مرحلة أبريل

 .2020/   12/  26املوافق 

عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة  م،  2020، خالل شهر ديسمرب    وزير الدفاع املرصيالفريق أول محمد زىك  صدق  -2

من   الحربية  بالكلية  العليا    خريجيلاللتحاق  الدراسات  عىل  والحاصالت  الحاصل�  والخاصة  الحكومية  الجامعات 

 . 2021الدكتوراه) للعمل كضباط متخصص� بالقوات املسلحة دفعة يناير  –املاجست�  –(دبلومة الدراسات العليا 

أوامرها بإقالع طائرة نقل عسكرية من طراز   م،2020خالل شهر ديسمرب    القيادة العامة للقوات املسلحةأصدرت  -3

"إليوشن" محمله بكميات كب�ة من املستلزمات الطبية واملطهرات واملاسكات الطبية والبدل الواقية واملواد الغذائية  

 جانب الشعب املايل يف مجابهة أزمة انتشار ف�وس كورونا. دولة مايل، وذلك للوقوف ب  إىل

 : الفاعلیات العسکریة تاسعًا

وعدد من رجال   املسلحة،، ندوة تثقيفية مبشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات  املنطقة الجنوبية العسكريةنظمت  -1

 ضد األفكار الهدامة. وك� قالت الصحف أن تلك الندوات تأيت لتحص� الشباب ن طلبة الجامعاتوعدد م الدين،

 مايل دورة تدريبية لعنارصها املقرر سفرها ضمن بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم بدولة    القوات املسلحةنظمت  -2

 . إفريقيا التابع ل وزارة الخارجية يفلتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم  الدويلوذلك بالتعاون مع مركز القاهرة 

والرياضة،  -3 الشباب  وزير  الحريبلواء  والكرم أرشف صبحي  لإلنتاج  الدولة  وزير  أحمد مريس  تنس  محمد  فريق   ،

 . الطاولة سيدات التابع لوزارة اإلنتاج الحريب؛ وذلك لحصوله عىل املركز الثا� يف بطولة دوري الوزارات يف نسخته األويل

املسلحة    املرصية  املسلحة القوات  استضافت  -4 القوات  لـ  واململوك  القدم  لكرة  الصومايل  هورسيد  فريق  بعثة 

خاللها مبارايت الذهاب واإلياب مع فريق    خاض   م،2020مرص خالل شهر ديسمرب    إىلبزيارة  والذى يقوم    الصومالية،

 .لألندية اإلفريقية  الكونفدراليةاالتحاد الليبي يف البطولة 

مبدرسة حلوان    العريبعبد الصمد    العريبالطالب    بلقاءوزير الدولة لإلنتاج الحريب    محمد أحمد مرىس  اللواءقام  -5

ملركز تخصص حاسبات) التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب لحصوله عىل ا  –الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (الصف األول  

 ". األول عىل مستوى إدارة حلوان التعليمية مبسابقة " املبتكر الصغ�

بتكريم أبناء    الحريب  200مبصنع  قامت اللجنة االجت�عية بالنادي الريايض واالجت�عي واللجنة النقابية    -6

تحت رعاية    2020/  2019العامل� املتفوق� يف مختلف الشهادات العلمية والدراسات العليا للعام الدرايس  

 الحريب". ٢٠٠رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصالح املدرعات "م اللواء 

واملستشفى الجوي التخصيص عىل الجائزة الذهبية يف مجال   املجمع الطبي للقوات املسلحة باملعاديحصد -7

، وذلك يف املسابقة التي تم تنظيمها باملؤمتر (األفروآسيوي)  2020تقديم الخدمات الطبية األكرث ابتكاراً لعام  

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/3195414/1/%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%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
https://www.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A8%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%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5129983
https://www.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A8%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%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5129983
https://www.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A8%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%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/5129983
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3204988/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2542499.aspx
http://www.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=2543886
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122020&id=06a89f51-77ed-4e1f-8a0a-01ba3e5c1a16
https://www.youm7.com/story/2020/12/6/%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%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89/5100274
http://gate.ahram.org.eg/News/2543931.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2543820.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122020&id=6c229202-fb74-4833-9634-84483c21f8e4


  

 

18 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 December 2020 31 || 012العدد 

 

 

 

 

 

 

 � الطبي والرعاية الصحية مبشاركة عدد من الجهات واملنظ�ت الطبية املتخصصة يف ذلك املجال.يف مجال التأم

8-  " مؤسسة  من  املقدمة  الجوائز  من  عدد  عىل  كربى  قومية  مرشوعات  عدة  ألفضل    MEEDحصلت  العاملية   "

الهندسيةاملرشوعات املنفذة بالرشق األوسط والتي أرشفت عىل تنفيذها   وحصل مرشوع  ،  للقوات املسلحة  الهيئة 

أنفاق قناة السويس باإلس�عيلية، عىل لقب مرشوع العام والذي تم تنفيذه تحت إرشاف الهيئة الهندسية للقوات 

كوبري روض الفرج وحقل ظهر عىل   مرشوعيكونكورد وبرتوجيت، ك� حصل    رشكتياملسلحة بالتعاون مع تحالف  

أفضل سبعة مرشوعات عىل بالتعاون مع مكتب محرم   جائزت� ضمن  الرشق األوسط والتي تم تنفيذهم  مستوى 

 باخوم ورشكة املقاولون العرب.

الدفاع  قامت  -9 مرشوع    والعسكري  الشعبيقوات  (  تدريبيبتنظيم  مبحافظات  والكوارث  األزمات    الوادي إلدارة 

األمن،    -يةالغرب   -الجديد التنفيذية ومديريات  بالتعاون مع كافة األجهزة  العامة    يف القليوبية)  القيادة  إطار حرص 

املشرتك ملجابهة األزمات والكوارث   العميل ورفع معدالت األداء والتدريب    املد�للقوات املسلحة عىل دعم املجتمع  

 . املحتملة باملحافظات

، لعالج أورام الكبد والقنوات املرارية وأورام الرئة  ب�يدو  ت�يد.  الفرنيسالخب�  العاملي الطبياملركز يستضيف -10

 . 2021يناير  11 - 8من  والكيل والعظام بواسطة األشعة التداخلية، يف الفرتة

 

  

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_egypt/details/2020/12/22/1936411/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?WizNoRelated=true
http://gate.ahram.org.eg/News/2549763.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3208775/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
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