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 العقید أحمد قنصوه: تنکیل مستمر  

 فیلم السرب... ما وراء الضربات الجویة املصریة املعلنة یلع لیبیا  

 مصر والوالیات املتحدة : عالقة إستراتیجیة ال تبنی یلع أشخاص  

قاعدة جویة  ” املصریة املتطورة يف  2م إ   29ظهور مقاتالت “میج     

 سودانیة 

 2020مصر أکبر مستورد للسالح األملاني يف عام   

 ف یلع صفقة الدفاع الضخمة بین مصر وإیطالیا تعّر 
 

 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، 

 العسکریة.والعالقات املدنیة 

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تمهید: 

 عدة تطورات، نتابعها عىل النحو التايل:  م،2021هر فرباير لعام املؤسسة العسكرية خالل ش شهدت

 املؤسسة العسکریة: أوًال: تطورات األوضاع داخل  

 تنکیل مستمر  أحمد قنصوه:العقید -1

 

تدوينة عرب حسابها عىل موقع    قنصوه املعتقل منذ ثالث سنوات،عقيد أحمد  الزوجة    الدكتورة رشا صفوت  نرشت

مقيد  " أنه  45  الـ  يف ذكرى يوم ميالده"  قنصوهوقالت زوجة    يسبوك ناشدت فيها السلطات املرصية إطالق رساحه. ف

. وتحدثت زوجة العقيد أحمد قنصوه بأنها طرقت كل  الحرية بسبب نرش فيديو بالزي الرسمي وإبداء آراء سياسية

عاما، احرتاما لتاريخه العسكري، ولكن مل تلَق أي    25  األبواب ليك يتم اإلفراج عنه كونه خدم يف الجيش املرصي ملدة

 استجابة من أي جهة.

 تعقیب: 

العقيد أحمد قنصوه يعرب عن �وذج وتيار تغي�ي داخل الجيش املرصي، يرى ذلك التيار أن السياسات التي تس�  

ب�ة، وستكون تداعيات تلك  عليها قيادات الدولة يف ملفات عدة سياسات خاطئة، ستحمل الدولة واملواطن� أعباء ك

السياسات خط�ة عىل الجميع؛ ولذلك قرر قنصوه الرتشح للرئاسة كوسيلة من وسائل التغي�. الفريق عنان والفريق  

م، وكان مص�هم أيضاً التنكيل.  2018شفيق أيضاً كانت لهم تلك الرؤية ولذلك أعلنوا نية ترشحهم يف انتخابات الرئاسة  

ن السجن الحريب املرصي يقبع فيه العديد من الضباط بسبب آرائهم السياسية، والختالفهم مع  جدير بالذكر أيضاً أ 

سياسات وتوجهات القيادة السياسية الحالية التي تحكم الدولة املرصية؛ ومنهم من حاول التغي� عن طريق 

  26التي حوكم فيها    عسكرية  3وسائل أخري مختلفة عن النموذج القانو� الذي سلكه أحمد قنصوه؛ والقضية  

 بتهم محاولة القيام بانقالب عسكري عىل السييس أحد تلك الن�ذج التي رغبت يف التغي�.  2015ضابط عام 

التغي� بكافة أشكالها "عسكري� ومدني�" ويتعامل مع   الراغب� يف  السييس يغلق كل الطرق املمكنة أمام 

العقيد قنصوه بكل شدة وقسوة حتى يكون عربة لغ�ه من الضباط الراغب� يف التغي� إىل األفضل، وليك تكون  

 رسالة للضباط بأنه من يتخذ طريق قنصوه سيلقى نفس مص�ه.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158245313752613&set=a.10152091147707613&type=3
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 م السرب... ما وراء الضربات الجویة املصریة املعلنة یلع لیبیا: فیل-2

 

الجدل عىل وسائل التواصل االجت�عي املرصية بعد إعالن رشكة (سي�جي) املقربة من املخابرات    فيلم الرسبأثار  

السين�. الجوية    املرصية عن قرب عرضه يف دور  الغارة  الفيلم    ه مدينة درننفذها الجيش املرصي يف  التيويتناول 

 مرصياً عىل يد تنظيم الدولة.  21، عقب مقتل 2015الليبية عام 

 تعقیب: 

م، وهو يقدم كل أشكال الدعم لقوات خليفة 2014نظام السييس منذ بداية عملية الكرامة التي بدأها حفرت يف مايو 

القيام بعمليات داخل ليبيا وخصوصاً عن طريق   -التسليح -تعددت أشكاله من خالل "التدريب الدعم املرصيحفرت. 

 الجو". 

مرصياً "قبطياً" عىل ساحل البحر    21م، نرش تنظيم "الدولة اإلسالمية" فيديو، أظهر فيه مقتل ال  2015اير  فرب   15يف  

قامت   القوات الجوية املرصيةاملتوسط يف مدينة رست الليبية.  بعد نرش الفيديو بساعات، أعلن الجيش املرصي أن  

لتنظيم "الدولة اإلسالمية" داخل األرايض    ضد معسكرات ومناطق متركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائربرضبات  

 الليبية. 

عسكرياً عىل األرض أمام   يرتاجع  عند قراءة األوضاع العسكرية يف مناطق الرشق الليبي يف هذا التاريخ، فقد كان حفرت

الكتائب ومجالس الثوار التي كانت تقاوم مرشوع حفرت يف مناطق الرشق. وبناء عىل مصادر "مؤكدة" فإن قيادات 

الجيش املرصي "الداعمة بقوة ملرشوع حفرت" استغلت قضية مقتل املرصي� يف رست، التي أغضبت بعض قطاعات  

 دن الرشق الليبي، ليك يستعيد حفرت تقدمه مرة أخرى.الرأي العام املرصي، كمربر للرضب املعلن عىل كتائب الثوار يف م

مل تكن تلك هي الواقعة الوحيدة، التي استغلها الجيش املرصي للتدخل املعلن يف ليبيا، فقد كانت هناك واقعه 

 مشابهه.

أثناء    ،املرصية  محافظة املنيام، بعد مقتل مجموعة من األقباط يف  2017مايو    26في يوم الجمعة املوافق  ف 

، قام الط�ان املرصي الحريب بشن األنبا صاموئيل عيل يد أفراد من تنظيم الدولة اإلسالمية  دير  إىلم  هتوجه

غارات جوية عىل مناطق الرشق والجنوب الليبي، كمعاونة لحفرت الذي كان يرتاجع عسكرياً يف ذلك الوقت  

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/2021/2/26/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A8
https://eipss.site/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150215_egypt_raids_on_libya
https://eipss-eg.org/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/


  

 

4 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 March 2021 1 ||  014العدد 

 

 

 

 

 

 

قتلت املرصي� يف محافظة املنيا    أيضاً، مستغالً حادث مقتل األقباط يف مرص، وبعد إعالن السييس أن املجموعات التي

 يتمركزن داخل األرايض الليبية.

 خطته يف ليبيا ورفع يديه عن دعم حفرت،  األخ�ة تدل عىل أنه غّ�   السييسأن تحركات نظام    إىل يذهب البعض  أخ�اً،  

  "،قاً "حفرت وفقطوليس ك� كانت ترغب ساب  ،من املشهد  ا القاهرة الحالية تهدف ليكون حفرت جزءخطة  أرى أن    يولكن

يف    من املشهد  بقوة عىل عدم استبعاده و ستعمل  لكنها  و   يف حسم معارك الغرب الليبي،   وهذا بعد فشله العسكري

 .يتقاسم السلطة

 

  

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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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: نیًاثا

 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: عالقة إستراتیجیة ال تبنی یلع أشخاص: -1

مليون   197موافقتها عىل بيع صواريخ تكتيكية ملرص بقيمة    م،2021خالل شهر فرباير    وزارة الخارجية األم�كيةأعلنت  

 دوالر، مش�ة إىل أنها ترغب يف دعم "رشيك اسرتاتيجي" من خارج حلف "الناتو". 

التكتيكية ومعدات    Block 2واتخذت الوزارة قرارا باملوافقة األولية عىل صفقة بيع محتملة لصواريخ من طراز (رام)  

ال  ذات صلة. وكالة  املطلوبة إلخطار  وقدمت  الشهادات  (البنتاغون)،  الدفاع  لوزارة  التابعة  الدفاعي،  األمني  تعاون 

 لهذه الوكالة. الكونغرس بهذا البيع املحتمل، يوم الثالثاء، بحسب بيان  

ذو هيكل دوار"   116- صاروخا من طراز "آر آي أم  168وذكر البيان أن الحكومة املرصية طلبت رشاء ما يصل إىل  

)RIM-116 Rolling Airframe Missile( فني دعم  وخدمات  فنية،  ووثائق  وتخزين،  شحن  حاويات  وكذلك   ،

ا  ولوجستي. املقرتحة "تدعم  البيع  أن عملية  املتحدة من خالل وأضاف  القومي للواليات  الخارجية واألمن  لسياسة 

املساعدة يف تحس� أمن دولة هي حليف رئييس من خارج "الناتو" والتي ال تزال رشيكا اسرتاتيجيا مه� يف الرشق  

عن تخوف    لوزير الخارجية املرصي،  أنتو� بلينكنأعرب وزير الخارجية األمريكية  ولكن عىل الجانب األخر    األوسط".

 " الروسية.35واشنطن من احت�لية رشاء مرص مقاتالت "سو 

متصل،   سياق  فرباير    السييساستقبل  ويف  شهر  املركزية   م،2021خالل  القيادة  قائد  ماكينزي  كينيث  أول  الفريق 

السف� جوناثان كوه�   إىلاألمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة، باإلضافة 

الصعيد  تناول اللقاء سبل تعزيز عالقات التعاون الثنايئ ب� البلدين عىل  ،  سف� الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة

 .العسكري واألمني ومكافحة اإلرهاب وكذلك برامج التدريبات املشرتكة وتبادل الخربات

 

الفريق أول كينيث  بلقوات املسلحة  رئيس أركان حرب ا  حجازيمحمد فريد  التقى الفريق  ويف لقاء منفرد،  

املشرتك   االهت�متناول اللقاء بحث عدد من املوضوعات ذات  ، حيث ماكينزى قائد القيادة املركزية األمريكية

 وتبادل الخربات ب� القوات املسلحة لكال البلدين.  العسكريمبجاالت التعاون 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/17/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-197-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AF
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/egypt-rolling-airframe-missiles-ram-block-2-tactical-missiles
https://arabic.sputniknews.com/world/202102231048194237-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://gate.ahram.org.eg/News/2612529.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270252/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270252/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3270252/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 تعقیب: 

لك الدول، وال تتغ� سياسات تلك الدول وإسرتاتيجيتها بعد  الدول العظمى تتحرك ضمن مرشوع وضعه املؤسسون لت

واملؤسسة العسكرية املرصية عالقة اسرتاتيجية، وهي   الواليات املتحدة األمريكيةالعالقة ب�  .  خرآ رحيل فرد واملجيء ب

أياً    ،عالقة مؤسسات وليست عالقة أشخاص البلدين  العالقات بذلك الشكل ب�  إلدارة  كان عىل رأس امن  وستظل 

 جمهوري أم د�قراطي. ،األمريكية

 مصر واإلمارات: 

الدفاع    قام أول محمد زيك   املرصيوزير  اإلمارات،2021خالل شهر فرباير    الفريق  بزيارة إىل دولة  للمشاركة يف    م، 

) الذين NAVDEX2021ي املصاحب له ( ) واملعرض البحر IDEX 2021فعاليات معرض الدفاع الدويل الخامس عرش (

 .  يأبو ظبالعاصمة اإلماراتية  استضافته�

الحريباوزير    وقام أيضاً  الدويل "  حضورب،  محمد أحمد مريس  لواءال  املرصي  إلنتاج  الدفاع   IDEXفعاليات معرض 

والذخائر واملعدات    األسلحةباملعرض لعرض منتجاتها من    املرصيالجناح    يفوزارة اإلنتاج الحريب    تشارك. و"  2021

لوزارة اإلنتاج الحريب،    التوايلالثالثة عىل    هي املشاركةهذه    تقوم بتصنيعها رشكات اإلنتاج الحريب، وتعدّ   والتيالدفاعية  

 ”.IDEX 2017 “IDEX 2019الدويل “معرض الدفاع  يفث شاركت وزارة اإلنتاج الحريب حي

وزير الدفاع املرصي وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد    الفريق أول محمد زيكاطّلع  وخالل فعاليات املعرض،  

عىل فرقاطت� من هذا الطراز   تعاقدت مرصحيث  ،  يب�جامينفريم    اإليطاليةعىل �وذج للفرقاطة الشبحية الثقيلة  

وتخضع حالياً الفرقاطة الثانية لالختبارات يف إيطاليا ومن   2020انضمت الفرقاطة األوىل للبحرية املرصية يف ديسمرب 

فرقاطات أخرى من   4تنوي مرص التعاقد عىل    الفرقاطت�،بخالف  و   .بريل املقبلإ املقرر أن تنضم للبحرية املرصية يف  

محمد زىك أثناء زيارته    وقام الفريق أول  املحتمل أن يشمل عقدهم نقل تكنولوجيا التصنيع محلياً.  نفس الطراز من

 إىل اإلمارات بالعديد من اللقاءات عىل هامش فعاليات املعرض. 

 

للقوات    األعىلآل نهيان ويل عهد أبو ظبي ونائب القائد    محمد بن زايدزيارة    املعرض،وقد شهدت فعاليات  

العربية  الهيئة  مبُشاركة    اعتزازهوأعرب «بن زايد» عن    .ع املسلحة بدولة اإلمارات، لجناح الهيئة العربية للتصني

بتكراتها يف مجال الصناعات الدفاعية يف مثل هذا الحدث لتعرض آخر مُ   ووزارة اإلنتاج الحريب املرصية،  للتصنيع

 وأكد عىل العالقة اإلسرتاتيجية التي تربط اإلمارات مبرص.  ،امبختلف أنواعه

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=20022021&id=5bac5220-2cad-498f-8d64-1bab4c4b4352
https://www.youm7.com/story/2021/2/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-IDEX-2021-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%89/5213027
https://www.defense-arabic.com/2021/02/25/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3273103/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
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، يف لقاء  املرصي  إلنتاج الحريباوزير    محـمد أحمد مريساللواء    قال)  IDEX 2021(وعىل هامش فعاليات معرض  

مرص"، املقرر انعقاده أواخر    EDEX  2021أن مرص بصدد اإلعداد الستضافة معرض "خاص لتليفزيون الرشق بلومربغ،  

 العام الجاري، وسيكون متخصصا يف مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

   :” املصریة املتطورة يف قاعدة جویة سودانیة 2أم  29ظهور مقاتالت “میج -3

نت  وكا  ” يف قاعدة جوية يف السودان.2أم  29صور حديثة لطائرات مقاتالت مرصية متقدمة من طراز “ميج    هرتظ

التي    1هناك أخبار قد تم تواردها يف وقت سابق تفيد بأن املقاتالت املرصية مل تغادر السودان منذ مناورة اسود النيل  

مؤخراً. جدير بالذكر أن هناك اضطرابات وتوتر حدودي ب� السودان وإثيوبيا. ومن ح� إىل أخر أقيمت ب� الطرف�  

ا� واألثيويب، ويقع عىل إثر تلك االشتباكات جرحى وقتىل يف صفوف  تحدث اشتباكات عسكرية ب� الجيش� السود

 الجانب�. 

 

برئيس مفوضية   ،2021خالل شهر فرباير    الفريق أول محمد زيكوزير الدفاع املرصي  التقى  ويف سياق منفصل،  

تناول اللقاء عدد  ،  م، 2021خالل شهر فرباير    زار مرصفقيه، والوفد املرافق له الذي    االتحاد األفريقي موىس

، وملف توتر العالقات السودانية من امللفات واملوضوعات ذات االهت�م املشرتك، يف ضوء التطورات األفريقية

 .وانعكاسها عىل األمن والسلم بالقارة األفريقية اإلثيوبية

  

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=25022021&id=101d26ce-162e-496d-a44f-92401b35646f
https://www.elwatannews.com/news/details/5272391
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 : التسلیح ثالثًا

من طراز فریم بیرجامیني إیطالیة الصنع تبدأ التجارب   الفرقاطة املصریة الثانیة-1

 : البحریة

 
مرص تجارب بحرية   إىلاإليطالية    Fincantieriالتي ستسلمها رشكة    FREMMطراز فريم    منبدأت الفرقاطة الثانية  

”  Emilio Bianchiباسم “  اً املعروفة سابق  الفرقاطة،  .Naval Newsللصور التي حصلت عليها    اً يف منتصف فرباير وفق

 .BERNEES (FFG 1003)، تحمل اآلن اسم: برنيس 

 : 35استالم مصر ملقاتالت السوخوي تأکیدات روسیة ب -2

 

وذكرت    ملرص.  35مقاتالت سو    5عن تسليم    اً رسمي  وكالة اإلعالم الرسمية إلقليم خاباروفسك الرويسأعلنت  

لتأسيس اإلقليم بنرش سلسلة من املنشورات حول أهم    82الوكالة الروسية اليوم األربعاء ومبناسبة الذكرى  

وخاصة أن اإلقليم يتواجد فيه املنطقة الصناعية الرئيسية يف رشق    2020التي حدثت خالل عام    اإلنجازات

روسيا واملتواجد بها أهم مصانع روسيا البحرية والجوية ومنها مصنع “كومسومولسك” والذي يتم بداخله  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/24/%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%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/24/%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%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/25/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84/
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مقاتالت “سو    5كورونا تسليم  وذكرت الوكالة أن أهم إنجازات املصنع هذا العام رغم أزمة    . 35تصنيع املقاتلة سو  

 مقاتلة تم التعاقد عليها.  24مرص من أصل  إىل” 35

 رافال إضافیة   30وتتفاوض یلع    F-3Rاملعیار األحدث    إلیالرافال    ًا مصر تطور حالی-3

ريخ الذي سيسمح لها بتشغيل صوا  3R-Fاملعيار األحدث    إىلفال التي �تلكها  احالياً بتطوير الر   الجيش املرصييقوم 

ك� يتوقع خالل    الثقيلة وحاضن التهديف تاليوس املتطور.  AASMبعيد املدى من طراز “ميتيور” وقذائف    جو  جو

 مقاتلة.   30-12العام الحايل التوقيع النهايئ عىل صفقة مقاتالت رافال إضافية بعدد 

 : 2020أکبر مستورد للسالح األملاني يف عام  مصر-4

أن مرص احتلت املرتبة الثانية ب� الدول التي أصدرت لها الحكومة االتحادية تصاريح لصادرات   الحكومة األملانيةذكرت  

وأوضحت وزارة االقتصاد األملانية يف تقرير لها أن   ، وفق ما نقل موقع دي دبليو عربية.2020ام  أسلحة أملانية يف ع

وبحسب الوزارة، ظلت املجر   مليون يورو.   763,7قيمة تصاريح صادرات األسلحة األملانية ملرص العام املايض بلغت  

ك� كانت كذلك يف  -درات أسلحة من أملانيا  يف املرتبة األوىل ب� الدول التي حصلت عىل تصاريح لصا  2020يف عام  

وبين� كانت مرص يف املركز الثا�، تلتها إرسائيل    مليون يورو.  838,4وبلغت قيمة التصاريح لها العام املايض    -2019

 مليون يورو.  509,2مليون يورو، ثم الواليات املتحدة األم�كية بقيمة   582,4يف املركز الثالث بقيمة 

 : فقة الدفاع الضخمة بین مصر وإیطالیاصتعرف یلع -5

التي هي قيد التفاوض ب� الجانب� �كن أن تعزز بشكل كب� صناعة الدفاع   مرص وإيطالياصفقة األسلحة الجديدة ب�  

مليار يورو    9تقدر قيمة الصفقة الجديدة بـ    ورد،وبحسب ما  اإليطالية ولها آثار مهمة عىل تحديث الدفاع املرصي.  

مليار دوالر أمرييك) وتتضمن سفن حربية إضافية وطائرات   12.57  –مليار دوالر أمرييك    10.29ليار يورو (م  11  –

فإن البيع سيكون مبثابة دفعة لصناعة الدفاع اإليطالية وله   االتفاق،قتالية وتدريبية وقمر صناعي للمراقبة. إذا تم  

 تداعيات مهمة عىل تحديث الدفاع املرصي. 

 ”، “سفينة دورية بحرية  20و  ،FREMMاملعلن عنها استالم مرص ألربع فرقاطات إضافية من فئة فريم  ستشهد الصفقة  

  M-346طائرة تدريب نفاثة من طراز    20و  ،Eurofighter Typhoonطائرة مقاتلة من طراز يوروفايرت تايفون    24و

 وقمر صناعي للمراقبة.  

لتوطین ونقل تکنولوجیا صناعة أخطر  هیئة الصناعات الدفاعیة املصریة تخطط  -6

 الطائرات املسلحة 

لتوط� ونقل تكنولوجيا صناعة أخطر الطائرات املسلحة بدون طيار،    هيئة الصناعات الدفاعية املرصيةتخطط  

ؤسسات املعنية مبرص مناقصة تبحث بها عن موردين من الواليات املتحدة والص� وإيطاليا  حيث طرحت امل 

متقدمة. بدون طيار  بطائرات  فقد    لتزويدها  املعلن  التكنولوجيا مبرص وبحسب  نقل وتوط�  برشط رئييس 

متمثلة   الرشكات  من  مجموعة  املتحدة    ،CH-5  بطائرةتقدمت  فالص�    بإنتاجهاتقدمت    طائرة بوالواليات 

MQ-9، توريد وتوط� صناعة اإللكرتونيات الوسيطة بهذا املجال. ب  وإيطاليا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84/
https://sdarabia.com/2021/01/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/30/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85%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%aa%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/01/30/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84/
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   :فرقاطات أمریکیة الصنع 4البحریة املصریة تمتلك -7

البحرية املرصية   اوليفر هازرد ب�ي كالس    أمريكيةفرقاطات    4متتلك  Oliver Hazard/ perry-الصنع من طراز 

Class.   وكانت البداية بتطوير فرقاطة واحدة وإن نجح هذا    ،يف برنامج تطوير لهذه الفرقاطات  اً ورشعت مرص مؤخر

 التطوير سيتم تطوير وتحديث باقي الفرقاطات. 

 

   :SCALP EG ظهور الصاروخ الشبحي الجوال سکالب -8

 

ضمن حزمة تسليح إحدى    SCALP EGامتالكه للصاروخ الشبحي الجوال سكالب    الح الجو املرصيسرسميا، كشف  

الفرنيس املشرتك   التدريب املرصي  الرافال املرصية خالل  الناس عدم   ادعىوالذي لطاملا    Skyrosمقاتالت  كث� من 

كم برسعة    280  إىلصل  الصاروخ ُمخصص لرضب مختلف األهداف عىل األرض والسطح ومداه ي  حصول مرص عليه.

كغ وذو توجيه باألق�ر االصطناعية    450كم/س ، الصاروخ يحمل رأس حريب زنة    1000ماخ تقريبا    0.8دون صوتية  

 لة مسبقاً.والقصور الذايت مع مطابقة للمسار والتضاريس عرب صور وبيانات محمّ 

 الغواصات: مصر مهتمة بالتعاقد یلع مروحیات مکافحة -9

تقريرا حول مجاالت   م،2020يف سبتمرب    وزارة التجارة األمريكيةتجارة الدولية إحدى وكاالت  أعدت إدارة ال

املسلحة   القوات  مع  املستقبيل  نوّ   املرصية،التعاون  املتأصلة يف وقد  قدرات مرص  بدايته عىل  يف  التقرير  ه 

مجاالت    إىلك� أشار التقرير    مل.التصنيع املشرتكة مع العديد من دول العا  اتفاقياتالتصنيع العسكري فضالً عن  

التعاون مع املؤسسات املرصية ومن ب� ذلك رشاكة محتملة يف مشاريع مشرتكة مع الهيئة العربية للتصنيع  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/01/30/%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-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83-4-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/02/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b%d8%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/02/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b%d8%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/02/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b%d8%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/01/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9/
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تحدث التقرير عن اهت�م مرص التعاقد عىل مروحيات مكافحة الغواصات، وما يشمل    واملركز املرصي لبحوث الط�ان. 

 وخدمات التدريب للطيارين وأطقم الصيانة والدعم األريض.  الغيار،والرادارات، وقطع  املحاكاة،ذلك من أنظمة 

 : Multiroleمصر قد تتعاقد یلع الکورفیت الثقیل اإلیطالي -10

 

القطعة بالتحديد ولكن    20عىل    مرص مع إيطالياتتفاوض   يُعرف نوع  قطعة بحرية مجهولة مع تصنيع محيل، وال 

مليون يورو،  300حسب املعلومات التي أوردها بنك أكروس اإليطايل تبلغ مثن القطعة الواحدة من القطع العرشين 

التي تتفاوض عليهف  ،فهذا السعر يستحيل أن يكون سعر لنش صواريخ القطع العرشين  الكورفيت رمبا  ا مرص هي 

 . Multiroleالثقيل  

 : التابعة للقوات الجویة املصریة   E-2 Hawkeyeصورة ُممیزة لطائرة اإلنذار املبکر  -11

 

املبكر   اإلنذار  لطائرة  ُمميزة  املرصية.  E-2 Hawkeyeظهرت صورة  الجوية  للقوات  املبكر   التابعة  اإلنذار  طائرات 

Airborne Early Warning    األواكس  أوAWACS   لعبارة    اختصارAirborne Warning and Control System 

مبنتهى البساطة هي طائرات فيها رادار يكون مصمم لرصد الطائرات والسفن واملركبات مبختلف أنواعها من  

 عىل مسافات بعيدة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/01/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%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-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%82/
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 ”: الروسي “براهموس-مصر مهتمة بصاروخ الکروز الهندي-12

 

من ضمن   القادمة،قامئة الدول املحتملة للحصول عىل السالح الهندي يف السنوات    Times of Indiaنرشت جريدة  

ملبيعات صواريخ كروز  وكانت القامئة ترشح الدول املذكورة  القامئة مرص والسعودية واإلمارات وبعض الدول األخرى.

 –زار وفد مرصي الجناح الخاص بصواريخ “براهموس” يف معرض السالح يف الهند  قدف  2018يف  –طراز “براهموس” 

 عىل الصحف اإلرسائيلية في� يخص زيارة الوفد املرصي واهت�م مرص بالصاروخ.  نفس الخرب كان متداوال

 :العالم يف  F-16سالح الجو املصري رابع أکبر مشغل لطائرات -13

 

طائرة يف جميع أنحاء    4400. تم تسليم أكرث من  F-16دولة طائرات    25تشغل    ،األمريكيةلرشكة لوكهيد مارتن    اً وفق

  اً وفق   العامل،يف    F-16عد القوات الجوية املرصية رابع أكرب مشغل لطائرات  ت  العامل من خطوط التجميع يف خمس دول.

 لتقارير صناعة الدفاع. 

14-  " املدرعات  وإصالح  إنتاج  عن  الحربي  200مصنع  االعتماد  یلع  یحصل   "

 : Asme) من منظمة u&rأکواد (

إنتاج وإصالح املدرعات   ) من منظمة  u&rاالعت�د عن أكواد (  عىلالحصول    يف»  الحريب  200«نجح مصنع 

Asme  ،جمعية أمريكية متخصصة يف مجال الهندسة امليكانيكية والغاليات واملراجل البخارية وهو    وهي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/07/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/05/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/05/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/05/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7/
https://www.youm7.com/story/2021/2/10/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-200-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86/5200001
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،  ASME Boiler and Pressureار الدويل املستخدم يف تصنيع أوعية الضغط والغاليات، ويعرف باسم  الكود واملعي

 والذي يتيح للمصنع الدخول بقوة يف مجال صناعة وإصالح وصيانة أوعية الضغط والغاليات مبختلف أنواعها.

ة  تابعة للقوات الجویة املصری   Wing Loong- 1لقطة لطائرة بدون طیار من طراز  -15

 يف سماء سیناء 

بخالف مهام ،  تابعة للقوات الجوية املرصية يف س�ء سيناء  Wing Loong-1تم رصد طائرة بدون طيار من طراز  

أ  الطائرة  تقوم  القتالية،  التجسس والرصد حيث متتلك    اً يضالطائرة  الحدود واملراقبة واالستطالع ومهام  مبهام تأم� 

 Forward Lookمنظومة رصد كهرو برصي أسفل مقدمة الهيكل تحتوي عىل مستشعرات الرصد والتهديف الحرارية  

Infrared،    ك� متتلك رادار رسم الخرائط األرضية عالية الدقةSAR Synthetic Aperture Radar  األهداف    ومحدد

 طائرة. 108ومتتلك مرص من هذا الطراز   بالليزر،إلضاءة األهداف للذخائر املوجهة  Laser Designatorبالليزر 

 

 ان الصهیوني: الکیصورة ألحد األبراج التي أقامتها مصر یلع کامل الحدود مع -16

 

انترشت صورة عىل مواقع التواصل االجت�عي ألحد األبراج التي أقامتها مرص عىل كامل الحدود مع إرسائيل تبعد عن  

هذه األبراج يطلق عليها اسم “فيلبوكس”، ويتمركز عليها عدد محدود من    .مرت  500بعضها البعض مسافة  

ودة بأجهزة مراقبة متطورة وأسلحة يتم التحكم فيها الجنود، وهي محصنة بصواريخ مضادة للدبابات ومز 

لصحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلرسائيلية فإنه تم بناء أبراج من عند جبال إيالت ومنفذ طابا   اً ووفق،  عن بعد

وكان مصدر أمني قد رصح أن هذه األبراج العسكرية ستكون ، جنوبا وحتى األجزاء الش�لية مبحاذاة الحدود

وم� يذكر أن  ، الكيان الصهيو�ن الخيام الصغ�ة التي كان يتواجد بها الجنود قرب الحدود مع مبثابة بديل ع

 وقطاع غزة.  الكيان الصهيو�لزيادة تأم� الحدود مع  2014هذه األبراج تم الرشوع يف بنائها منذ عام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/10/%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-wing-loong-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/10/%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1-wing-loong-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84/


  

 

14 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 March 2021 1 ||  014العدد 

 

 

 

 

 

 

 : KH-35سالح الجو املصري ینشر فیدیو إطالق صاروخ کروز بعید املدى من طراز  -17

 

  KH-35راز  مرصية صاروخ كروز من ط  29 لحظة إطالق مقاتلة من طراز ميج  �لقطة تب  الجو املرصينرش سالح  

هو صاروخ كروز يوجد منه نسخت� للهجوم البحري واألريض يبلغ مدى النسخ القد�ة   KH-35،  وإصابة هدف أريض 

  150حد ما حيث يبلغ “نصف طن” وشحنة انفجار وزنها    إىلوزنه خفيف  ،  كم  250كم والنسخ الحديثة    130منه  

 كجم.

للرادار  -18 الجوي  العامل يف    AN/TPS-59(V)3صورة توضح مدى املسح  األمریکي 

   املبکر ضد الصواریخ البالیستیة لدى الجیش املصري اإلنذار

 

املبكر ضد الصواريخ    اإلنذاراألمرييك العامل يف    3-AN/TPS(V)59  توضح الصورة مدى املسح الجوي للرادار

الجيش املرصي. لدى  فالرادار يغطي كل    الباليستية  الصهيو� ووفقا للصورة،    سوريا، وتقريبا نصف    ،الكيان 

 وأجزاء كب�ة من اململكة العربية السعودية.  كلها،واألردن  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/02/17/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-an-tps-59v3-%D8%A7%D9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-an-tps-59v3-%D8%A7%D9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/19/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-an-tps-59v3-%D8%A7%D9%84/
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 : MBDAالجدید من  VL MICAمصر تصبح أول زبون لنظام -19

 

الجوي    MBDAحصلت   الدفاع  لنظام  املرصية  البحرية  من  عقد  لتجهيز    VL MICA NGعىل  الجديد)  (الجيل 

 MICAدمج صاروخ    إىلويستند    ،2020يف أكتوبر    اً رسمي  VL MICA NGوقد تم إطالق نظام    طراداتها املرصية.

NG    (الجيل الجديد) يف نقطةVL MICA  .يوفر نظام    الحالية ونظام الدفاع الجوي القريبVL MICA NG    قدرات

(ال النمطية  غ�  األهداف  مع  للتعامل  بدون  محّسنة  الصغ�ة  طيار،طائرات  التهديدات    إىلباإلضافة    )، والطائرات 

 VLسيكون    ذلك،  إىلالالسليك. باإلضافة    وتردداتاملستقبلية التي تتميز بانخفاض ملحوظ يف األشعة تحت الحمراء  

MICA NG   امل  اً قادر والصواريخ  كروز  وصواريخ  واملروحيات  (الطائرات  “التقليدية”  األهداف  اعرتاض  ضادة  عىل 

 للسفن) عىل مسافات أطول.

  

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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 : التدریبات العسکریة رابعًا

 : )3إلدارة املدفعیة (أحمس  التخصصي/  التعبوي اإلستراتیجيشروع امل-1

الفريق   فريدشهد  حرب   حجازي  محمد  أركان  رئيس 

املسلحة  فرباير    القوات  شهر  املرحلة    م،2021خالل 

إلدارة    التخصيص/التعبوي  اإلسرتاتيجيالرئيسية للمرشوع  

إطار خطة التدريب   يف  جاء  والذي)،  3املدفعية (أحمس  

 لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة. قتايلال

 

 : اختتام فعالیات التدریب الجوي املصري الفرنسي املشترك-2

فرباير    اختتمت شهر  التدريب    م،2021خالل  فعاليات 

عىل   الذياملشرتك    الفرنيس  -املرصي    الجوي تنفيذه  تم 

مدار عدة أيام مبشاركة عنارص من القوات الجوية املرصية 

الجوية مبرص القواعد  بإحدى  التدريب    .والفرنسية  حرض 

قائد القوات الجوية املرصية،    ييق محمد عباس حلمالفر

واللواء طيار لوران ل�بيت نائب رئيس العمليات الجوية 

املرصية   املسلحة  القوات  قادة  من  وعدد  الفرنسية، 

، ظهر فيه قائد القوات الجوية املرصية الفريق محمد عباس حلمي فيديونرشت القوات املسلحة املرصية  والفرنسية.

وظهرت يف الصورة املقاتلة املرصية خالل التدريب الجوي املرصي الفرنيس   .F-16خالل طلعة جوية عىل منت مقاتلة  

 سايد ويندر.  AIM-9سبارو، وقص�ة املدى    AIM-7جو متوسطة املدى    -واريخ جو  املشرتك، والتي ظهرت مسلحة بص

 :القوات البحریة املصریة واإلسبانیة تنفذان تدریبا بالبحر األحمر-3

واإلسبانيةنفذت   املصـرية  البحرية  البحرية    اً عابر   اً بحري  اً تدريب  القوات  برنيس  األسطول    يفبقاعدة    الجنويبنطاق 

يونيو»    18باشرتاك الفرقاطة املصـرية «رشم الشيخ» ولنش الصواريخ «  وذلكم،  2021خالل شهر فرباير  بالبحر األحمر،  

 ». ESPS CASTILLA LPD«مع سفينة اإلبرار اإلسبانية  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=40601
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/2/2/1963300/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%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%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://arabic.rt.com/middle_east/1199365-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%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-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-f-16-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14022021&id=1571bf1f-01be-4c64-a3bc-e176b01cba06
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 خامسًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة 

  اللواء ع�د عبد العزيز مريس، ورئيس اللجنة املؤقتة إلدارة نادي الزمـالك    محمد  لواءالحريب ال  اإلنتاجشهد وزير  -1

مراسم توقيع بروتوكول تعاون ب� "الهيئة" و"نادي الزمالك"، سيقوم    "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء"

سيقوم  ك�  يحتاجها،  التي  والتوريدات  والخدمات  واألع�ل  املرشوعات  بتحديد  الربوتوكول  هذا  مبوجب  الزمالك" 

تشارات الهندسية  رشكة اإلنتاج الحريب للمرشوعات واالس  إىلبإتاحة البيانات والخرائط املساحية والرسومات الهندسية  

 والتوريدات العامة للقيام بدورها يف تنفيذ تلك املرشوعات. 

، مراسم توقيع اتفاقية  مد مريسمحمد أحاللواء  إلنتاج الحريب  اووزير  شهدت وزيرة التجارة والصناعة نيف� جامع،  -2

، وأوضح  MCVالحريب" ورشكة صناعة وسائل النقل    200تصنيع مشرتك ب� مصنع إنتاج وإصالح املدرعات "مصنع  

 . مريس، أن توقيع هذه االتفاقية يستهدف التعاون يف مجال نقل وتوط� تكنولوجيا تصنيع األوتوبيسات الكهربائية

الرتاسالفريق  وّقع  -3 العربية للتصنيع  عبد املنعم  الهيئة   عىل   "عضو مجلس عسكري عىل قامئة االستدعاء"  رئيس 

تعد من كربي الرشكات املتخصصة يف   بروتوكول التعاون ب� العربية للتصنيع ورشكة مالتي ليفل للتكنولوجيا، التي

 مجال التكنولوجيا املالية والتحول الرقمي والخدمات الخاصة بحلول الدفع وتصميم وتصنيع األجهزة الذكية املتنوعة.

القومية لإلنتاج    محمد أحمد مريسواء  اللشهد  -4 الهيئة  الحريب، مراسـم توقيع بروتوكـول تعاون ب�  وزير اإلنتاج 

أوضح وزير الدولة لإلنتاج الحريب،  ،  الحريب ورشكة السويدي للصناعات الهندسية والرشكة العربية للصناعة والتجارة

وتركيب اللوحات الكهربائية (ضغط منخفض ومتوسط) أن الهدف من توقيع الربوتوكول هو التعاون يف مجال تصنيع  

 ة. وكشافات اإلنارة ومد وتركيب الشبكات الكهربي

،  رومانيارئيس الهيئة العربية للتصنيع "ميهاي ستيفان ستوبارو" سف� جمهورية    عبد املنعم الرتاساستقبل الفريق  -5

وأوضح "الرتاس" أنه تم بحث آخر مستجدات مجاالت التعاون التي اتفق عليها مؤخرا ب� العربية للتصنيع ووفد  

كربى الرشكات الرومانية بخاصة يف مجاالت الصناعات الدفاعية واإللكرتونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية  

و  النظيفة  بالطاقات  للعمل  السيارات  مش�ا  وإحالل  الزراعية،  يف    إىلالجرارات  الرومانية  الرشكات  اشرتاك  بحث 

 املرشوعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث املقار الحكومية بالعاصمة اإلدارية الجديدة. 

النيابة  -6 ب�  تعاون  بروتوكول  توقيع  اإلدارية،  النيابة  هيئة  رئيس  املنشاوي  عصام  املستشار  العربية  شهد  والهيئة 

 ، إلحالل وتأثيث وتطوير وصيانة مقرات النيابة اإلدارية بجميع محافظات الجمهورية.للتصنيع

"  PGZ S.Aوزير اإلنتاج الحريب ميهاو وابيندا سف� بولندا بالقاهرة ووفد رشكة "   محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -7

لبحث سبل تعزيز التعاون ب� الجانب�، وذلك مبقر ديوان عام الوزارة بحضور املهندس محمد صالح الدين 

 صطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد من قيادات الوزارة. م

أحمد مريس  لواءالشهد  -8 وزير  محمد  الهيئة  ا،  ب�  تعاون  بروتوكول  توقيع  مراسم  الحريب،  القومية إلنتاج 

وأكد «مريس» أن هدف الربوتوكول تنفيذ مرشوعات باملحافظة لتنفيذ أع�ل  ،  لإلنتاج الحريب ومحافظة مطروح

أنه يعد استمرارا للتعاون املثمر ب� الوزارة واملحافظة يف مختلف    إىلمقاوالت واستشارات هندسية، مش�ا  

 املجاالت.

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/3245148/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3245148/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3245148/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3245148/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3245148/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%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%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3247275/1/%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-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84-%C2%A0%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3247221/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81
http://gate.ahram.org.eg/News/2571104.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022021&id=fdb4dd0c-8ae7-421b-b17b-3e47f021f523
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08022021&id=fdb4dd0c-8ae7-421b-b17b-3e47f021f523
https://www.elwatannews.com/news/details/5293031
https://www.elwatannews.com/news/details/5307406
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الحريب  -9 اإلنتاج  أحمد مريس   لواءالأكد وزير  الوزارة ستسخّ   ،محمد  إمكاناتها ومنتجاتها من أجل خدمة  أن  ر كل 

أنه تم إرسال قامئة بهذه    إىلاملرشوعات التي سيتم تنفيذها ضمن املرشوع القومي لتطوير قرى الريف املرصي، مش�ا  

العربية للتصنيع   الهيئة  التنسيق مع  الهندسية للقوات املسلحة، ك� يتم  املنتجات لكل من وزارة اإلسكان والهيئة 

 ومصانع القطاع الخاص لتوف� جميع احتياجات املرشوع من منتجات الصناعة الوطنية. 

، وزير اإلنتاج الحريب، إن الوزارة تتفاوض منذ فرتة مع عديد من الرشكات للوصول  محمد أحمد مريساللواء  قال  -10

«سيتم إنتاج أتوبيس كهربايئ  وأضاف مريس، أنه  ،  اتفاق يحقق طموح الدولة يف إنتاج وتزويد نسبة التصنيع املحيل  إىل

 ».م2021 بتصميم مرصي بحت بالتعاون مع القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري

وزارة، يف  وتشارك ال  ، حول دور الوزارة يف املرشوع القومي لتبط� الرتع.ففيديو جرا،  وزارة اإلنتاج الحريبنرشت    -

تبط� بعض الرتع بعدد من املحافظات بهدف تقليل الفاقد من املياه املهدرة وزيادة الرقعة الزراعية ورفع اإلنتاجية 

 يف إطار اسرتاتيجية تنمية الريف املرصي. 

الحريب ممثيل رشكة "هانوا تكوين" الكورية خالل زيارتهم لجناح الوزارة،    وزير اإلنتاج  محمد أحمد مريس  لواءالالتقى  

الدويل " الدفاع  الثالث من معرض  اليوم  أبو ظبي بدولة اإلمارات IDEX 2021وذلك عىل هامش  " واملقام مبدينة 

 فرباير الجاري.  25 إىل 21العربية املتحدة خالل الفرتة من 

  

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=17022021&id=3e70308a-8725-423f-b13d-9b7110c19985
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=1808d35a-aa6a-4dab-8e6d-5d878e70fb3e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=1808d35a-aa6a-4dab-8e6d-5d878e70fb3e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21022021&id=1808d35a-aa6a-4dab-8e6d-5d878e70fb3e
http://gate.ahram.org.eg/News/2613527.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2612934.aspx
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 والزیارات: : اللقاءات سادسًا

فرباير    السييسقام   • شهر  بجولة  2021خالل  م، 

الحربية للكلية  ال،  تفقدية  خالل    سييسرافق 

العام   القائد  زيك  محمد  أول  الفريق  الجولة 

الحريب   واإلنتاج  الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات 

رئيس فريد  محمد  القوات   والفريق  أركان 

 . املسلحة، وعدد من كبار قادة القوات املسلحة

لطالب   العسكريحفل انتهاء فرتة اإلعداد  م،  2021خالل شهر فرباير  شهد الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع،   •

للقوات املسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات   الفنيواملعهد    العسكريةالكليات  

حربية وما يعادلها من   117املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات املسلحة للدفعة  

 . الكليات

طيط العمرا�، واللواء  للتخالسييس  اللواء أم� سيد أحمد، مستشار  ب  م،2021خالل شهر فرباير    السييساجتمع   •

واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية  ، أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة

الفقي   العزيز  الهندسية، والعميد عبد  العريب رئيس املكتب االستشاري للهيئة  للمرشوعات، واللواء أرشف 

الط لتصمي�ت  الهندسية  الهيئة  رئيس  بأن    .رقمساعد  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث  ورصح 

يف  خاصًة  الجمهورية،  مستوى  عىل  الهندسية  الهيئة  ملرشوعات  اإلنشايئ  املوقف  متابعة  تناول  االجت�ع 

العاصمة اإلدارية الجديدة، السي� الحي الدبلومايس، ومدينة الخيول العاملية "مرابط"، ومركز مرص الثقايف  

 . اإلسالمي

خالل شهر فرباير بافتتاح عدد من املرشوعات يف مجال الصحة، ورافق السييس عدد من قيادات    السييسقام   •

إ   اً تسجيلي  شاهد السييس فيل�ً الجيش املرصي،   إنتاج  دارة الشؤون املعنوية بالقوات املسلحة، بعنوان من 

وتضمن الفيلم التسجييل، الذي تم عرضه ضمن فعاليات افتتاح السييس لعدد من املرشوعات ،  «أبواب األمل»

، بجهود القوات رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة  إيهاب الفار أشاد اللواء أركان حرب    .يف مجال الصحة

  211استطاعت إنشاء وتطوير  املسلحةوقال الفار، يف كلمته ، إن القوات ، املسلحة يف مجال الرعاية الصحية

  12مستشفى بإج�يل    117وتطوير  مليار جنيه، شملت إنشاء    11.3مرشوعا طبيا مدنيا وعسكريا بتكلفة  

 وحدة طبية.  94ألف رسير، وإنشاء وتطوير 

الن�ذج    السييس،تفقد   • من  عددا 

إدارة  بواسطة  تطويرها  بعد  املدرعة  للمركبات 

ذلك خالل شهر فرباير   املركبات بالقوات املسلحة،

زيك،    م،2021 محمد  أول  الفريق  بحضور  وذلك 

وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، واللواء ك�ل وفايئ، 

 . مدير إدارة املركبات

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/2572105.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022021&id=8a673846-d4b0-4a76-8f71-30da85685c07
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%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-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%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%82%D9%85-27-2-2021/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022021&id=175983ef-6f91-4820-b412-d89b16b34fda
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16022021&id=60371f08-57e2-4eae-b5fb-6af99f42f7d7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2248343
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 والتقاریر  سابعًا: التصریحات والبیانات 

قوات جوية يف منطقة الرشق األوسط    10” املختص بالشأن العسكري للدول أكرب  “غلوبال فاير باورف موقع  كش-1

ت الجوية للدول من امتالك عدد وبحسب الوكالة، يُقيّم املوقع القوا  ، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.2021يف عام  

الطائرات، وهو ال يعني بالرضورة التفوق يف الجو بل هناك العديد من العنارص التي ينبغي أخذها باالعتبار يف حال  

تحديد مدى قوة سالح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا املستخدمة يف هذه 

املوقع املختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي متلكها أقوى الجيوش يف  وشمل ترتيب    الطائرات.

العسكري   النقل  وطائرات  واملروحيات  االعرتاضية  والطائرات  املقاتالت  الطائرات،  أعداد  األوسط،  الرشق  منطقة 

ة األوىل يف املنطقة من حيث العدد،  للموقع، جاءت تركيا يف املرتب  2021ووفقاً إلحصاءات    وطائرات التدريب املتقدمة

 طائرة حربية.  1053طائرة حربية متنوعة، ويف املرتبة الثانية جاء سالج الجوي املرصي بعدد طائرات بلغ  1056بـ 

عىل كافة االتجاهات    م،2021شهر يناير عن تكثيف قوات حرس الحدود لجهودها خالل    املتحدث العسكريأعلن -2

)  144وقال املتحدث العسكري، يف بيان له، إن جهود قوات حرس الحدود أسفرت عن ضبط (،  االسرتاتيجية للدولة

من النباتات املخدرة    اً ) كيلوجرام1558سيناء و() فتحات نفق بش�ل  4قطعة سالح مختلفة األنواع واكتشاف وتدم� (

 اً ) فرد170) ألف قرص مخدر والقبض عىل (535) عربة تستخدم يف أع�ل التسلل والتهريب وضبط (140وضبط (

 .اً ) فرد3740من املهرب� والخارج� عن القانون وإحباط محاوالت للتسلل والهجرة غ� الرشعية عرب الحدود لعدد (

 قرارات العسکریة: : الثامنًا

املسلحة  -1 للقوات  العامة  القيادة  القاهرة    ،املرصية  أصدرت  قاعدة رشق  نقل عسكرية من  بإقالع طائرة  أوامرها 

 القوات املسلحة اللبنانية.   إىل ساعدات الطبية املقدمة من القوات املسلحة املرصية  الجوية محملة بكميات كب�ة من امل

  ثالث طائرات نقل عسكرية من قاعدة رشق القاهرة الجويةأقلعت    بناء عىل قرار من القائد العام للجيش املرصي،   -2

ن  لة بأطنان من املساعدات الطبية والغذائية املقدمة مبجمهورية السودان محمّ   الدويلمطار الخرطوم    إىلمتجهة  

  املواطن�جمهورية السودان للمساهمة يف تخفيف األعباء عن كاهل    إىلوزارة الصحة املرصية وجامعة الدول العربية  

 السوداني�. 

بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات املظالت، ونرش    2021لسنة    44مهورياً رقم  ، قراراً جالسييسأصدر  -3

 . الجريدة الرسمية يفالقرار 

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

واألكاد�ية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كليات طب   إدارة الخدمات الطبية للقوات املسلحةوقعت    --1

 مجاالت التعليم والتدريب وتأهيل أطباء طب وجراحة الفم واألسنان.  يفالفم واألسنان بجامعة األزهر 

التخصصيةواصلت    -2 التطه� والتعقيم للميادين واألماكن    بالجيش املرصي  اإلدارات  القيام بأع�ل  املعنية 

 ، وذلك ملكافحة ف�وس كورونا. واطن� عليها عىل مدار اليومالحيوية، التي تشهد تردد أعداد كثيفة من امل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2021/02/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022021&id=c5032f88-b6d3-4735-8eeb-609695dc3d85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3274574/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%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%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3274574/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%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%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10022021&id=72a5d73e-ae6d-4bfc-879a-2492672ecaea
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24022021&id=5b59c53a-0150-494d-9b36-e527bb0a9670
https://www.youm7.com/story/2021/2/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5216529
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تعمل  -3 مرصية  ضابطة  بجهود  املتحدة  األمم  أشادت 

الكونغو   جمهورية  يف  السالم  حفظ  قوات  بعثة  ضمن 

الد�قراطية، حيث نرش مركز األمم املتحدة لإلعالم يف مرص  

ق عليها قائال  عىل حسابه مبوقع "فيسبوك"، صورة لها وعلّ 

صورة اليوم من بوكافو، بجمهورية الكونغو الد�قراطية، "

األمم   رشطة  من  املرصية  الضابطة  هذه  تقوم  حيث 

املتحدة، والتي تخدم ضمن بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم يف الكونغو، بتنفيذ مهام الدورية والحراسة يف ناحية 

 كاداتو، لض�ن الحفاظ عىل سالمة السكان املحلي�". 

املسلحة    أستضافت-4 القوات  والصدر    باإلسكندريةمستشفى  القلب  جراحة  خب�  د�رتى  وديع  الدكتور/  األستاذ 

 .فرباير 23وحتى  19الفرتة من   يفباململكة املتحدة 

يبلغ حجم هو مبنى وزارة الدفاع الجديد،    األوكتاجون-5

تأثرت الهندسة  ،  مرت مربع  4،700،000األوكتاجون املرصي  

الحرب  وزارة   / املرصية  الدفاع  وزارة  ملقر  املع�رية 

األعمدة  استخدام  تم  حيث  القد�ة،  املرصية  بالع�رة 

القديم املرصي  الطراز  عىل  املبا�  املقر  ،  لدعم    13يضم 

متتد العديد من األنفاق  .  ة، لكل منها دورها الخاصمنطق

مراكز   ومع  البعض  ببعضها  لربطها  املثمنة  األبنية  أسفل 

شبكة طرق لربط الكيان العسكري والتي تضم مقر الوزارة والعديد من مساكن الع�ل    إىلباإلضافة    الداخلية،القيادة  

مالجئ   إىل دات الكهرباء والعديد من املرافق الهامة باإلضافة  والقادة والنوادي وأماكن العبادة وخزانات املياه ومول

 ضد الصواريخ النووية وكذلك غرف تحكم متطورة للغاية.

بالخارج-6 املرصي�  الدولة للهجرة وشئون  نبيلة مكرم وزيرة  السف�ة  "الفيسبوك":  ،  قالت  عرب صفحتها عىل موقع 

خفة النمور وقوة املدرعات، �وذج   يف  اليل، شافوا رجالة مرص  لقيادة الصاعقة"خالل زيارة أوالدنا الدارس� بالخارج  

". جدير بالذكر أن وزارة  بداية حياتهم يفش�ل سيناء، واختاروا الكلية الحربية  يفبيدافعوا عن بلدنا  اليلمن رجالتنا 

بالخارج الهجرة تقوم   الطلبة املرصي�  العسكرية، وتعقد حوارات نقاشية ب�  الوحدات  إىل  بإعداد زيارات متكررة 

 والضباط املرصي� كوسيلة من التواصل والحوار ب� املرصي� بالخارج والضباط. 

فرباير  تويف  -7 شهر  املرصي    م،2021خالل  عبد اللواء 

إبراهيم الذي اشتهر باخرتاع جهاز لعالج    العاطي 

(يس)   الوبايئ  الكبد  والتهاب  اإليدز  والذي  مرض 

"الكفتة بجاز  إعالميا  الجيش    "عرف  وتجاهل 

 .املرصي نعي اللواء عبد العاطي

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25469
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25469
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25469
https://www.defense-arabic.com/2021/02/12/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://gate.ahram.org.eg/News/2612154.aspx
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/2135231#:%7E:text=Istanbul&text=%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85,74%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9.
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/2135231#:%7E:text=Istanbul&text=%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85,74%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9.
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