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 مصر والسودان والتصعید العسکري ضد أثیوبیا.  

تقریر معهد ستوکهولم یؤکد اعتماد الجیش املصري یلع التسلیح   

 الخارجي. 

 الوالیات املتحدة األمریکیة تهدد مصر بسبب صفقات السالح الروسیة.  

 القطان یتهم قیادات الجیش بالتزویر والتبعیة والجیش یکتفي بالسکوت!    

 تقاریر تکشف نقل معدات إماراتیة الي مصر من إرتریا.  

 . 2021الجیش املصري یعقد صفقات سالح مکثفة خالل شهر مارس   

 

 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


  

 

1 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 March 2021 1 ||015العدد 

 

 

 

 

 

 

 
  

 المرصد العسكري

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

البنیة والترکیب، وتطورات 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 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 
 
 

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/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تمهید:

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

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة

 تقریر معهد ستوکهولم یؤکد اعتماد الجیش املصري یلع التسلیح الخارجي: -1

 واردات   �و  عنم،  2021خالل شهر مارس    ” سيربي“  السالم  ألبحاث  الدويل  “ستوكهوملكشف تقرير نرشه مؤخرا معهد  

  قامئة   التقرير  .  وتضمن2020و  2016  ب�  الفرتة   يف%  25  بنسبة  العاملي،  املستوى  عىل  األسلحة  من  األوسط  الرشق

  ).واإلمارات وقطر،  والجزائر، ومرص، السعودية،( وهي عربية، دول 5 شملت  للسالح، است�ادا الدول بأكرث

العربية السعودية (أكرب مستورد لألسلحة يف العامل) من األسلحة بنسبة   الفرتة، زادت واردات اململكة  فخالل هذه 

%. وزادت واردات  37%، وانخفضت واردات اإلمارات العربية املتحدة من األسلحة بنسبة  361%، وقطر بنسبة  61

%، 60انخفضت واردات املغرب من األسلحة بنسبة  %، يف ح�  64%، وزادت واردات الجزائر بنسبة  136مرص بنسبة  

 .2015 إىل 2011%، وذلك مقارنة بالفرتة من 59ك� انخفضت واردات تركيا بنسبة 

م، توزعت ب�  2020ايل    2016كشف تقرير معهد إستكهومل أن الصفقات العسكرية التي أبرمها الجيش املرصي خالل  

 عدة دول، ووزع نسبتهم بالشكل التايل:

 % 41روسيا اإلتحادية:  دولة 

 % 25فرنسا:  

 % 8.7الواليات املتحدة األمريكية:  

، نجد أن صفقات التسليح 2020:  2016يف الفرتة من    املعهد املرصي للدراساتمن خالل الرصد الشهري الذي قام به  

التي أبرمتها القوات املسلحة املرصية توزعت ب� القوات الجوية التي هي أهم فرع عملت املؤسسة العسكرية عىل 

  ن الصفقات، ثم القوات البحرية ثم القوات الربية ثم قوات الدفاع الجوي.دعمه بالعديد م

ويتم متويل صفقات الجيش املرصي عن طريق�: األول، القروض التي تأخذها مرص وهي تسدد وفق بنود مكتوبة يف  

ملكة العربية السعودية  العقد، الثا�، دعم لتلك الصفقات من قبل دول بذاتها تدعم النظام املرصي، وتأيت األمارات وامل

 عىل رأس قامئة تلك الدول. 

 تعلیق: 

املقبلة،   السنوات  يف  األسلحة  من  وارداتها  تقييم  إعادة  إىل  البلدان  بعض  دفعت  Covid-19أزمة ف�وس كورونا  

املرصي من خالل تتبع التصنيع الحريب  و   سرتاتيجية يف مرصأن هذا اإل  إال  االهت�م بالتصنيع املحيل بشكل أكرب،

أن نظام السييس وإسرتاتيجيته املبنية عىل است�اد السالح    إىلأي مؤرشات، م� يش�    ها"املتواضع" ال يوجد لدي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sipri.org/media/press-release/2021/international-arms-transfers-level-after-years-sharp-growth-middle-eastern-arms-imports-grow-most
https://eipss-eg.org/%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-2016-%d9%80-2020/
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من الخارج مل تتغ�، وسيظل الجيش املرصي يعتمد عىل تسليحه من الخارج وهذا خطأ إسرتاتيجي، فالدول التي تعمل 

 مرهون بأيد أخرين تصنع سالحها بأيد أبنائها.  عىل استقالليتها وقوتها حتى يكون قرارها ليس

العربية ككل، تلك  العربية، وقوة الجيش املرصي هي قوة للمنطقة  يعترب الجيش املرصي من أكرب جيوش املنطقة 

املنطقة التي لها عدواً إسرتاتيجياً وحيداً وهو الكيان الصهيو�، الذي يرتبص باملنطقة ويكن لها كل العداء. فالحرص 

تقوية الجيش املرصي وكافة الجيوش العربية هو أمر من الرضورة مبكان، ويجب عىل كل حريص أن يدعم ويدعوا   عىل

لتقوية جيوش املنطقة لح�ية األمن القومي العريب من العدو االسرتاتيجي والذي يحظى بالدعم العسكري من كافة  

وشنا العربية حتى ال تتفوق الجيوش العربية يف  الدول الغربية، وهناك بعض األسلحة تحظرها تلك الدول عىل جي 

 القوة عىل قوة الكيان الصهيو�.

اد السالح من الخارج أمر شديد الخطورة، ويف مصلحة  � إن اعت�د الجيوش العربية وعىل رأسها الجيش املرصي عىل است

األوسط، ويعملون ليالً ونهاراً ليك أعداء املنطقة الذين يتحركون فقط وفقاً ملصالحهم اإلسرتاتيجية يف منطقة الرشق  

ر للجيوش العربية األسلحة تستغل هذا تصبح منطقة الرشق األوسط تحت ترصفهم. فمعظم تلك الدول التي تصدِّ 

ل اوأخ�اً فمن ال �لك سالحه ال �لك قراره وال ين  ؛تابع� لها  ،وعىل رأسها مرص  ،لجعل أنظمة الدول العربية الكربى

 دمية تحركه يد القوى الكربى.  وسيظل ،استقالله

 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریةنیًا ثا 

 مصر والسودان والتصعید العسکري ضد أثیوبیا: -1

بخصوص ملف سد النهضة، وكانت أبرز تلك التطورات الترصيحات املتكررة    م، تطورات هامة2021شهد شهر مارس  

مارس    09التي جاءت عىل لسان السييس يف عدة مواقف. كانت أبرز تلك الترصيحات ما قاله يوم الثالثاء املوافق  

ماال    إىللن نتفاوض  "  أثناء حديثه  قال السييس، حيث  قادة وضباط صف وجنود القوات املسلحةم، أثناء لقائه ب2021

إن مرص لديها قوات قائالً "  السييس  تابعو   ."اتفاق قانو� ملزم حول ملء وتشغيل السد  إىليجب التوصل    وإ�ا...  نهاية

مسلحة تعد من أقوى الجيوش يف املنطقة كلها، ولكن استخدامنا للقوة دامئا متوازن ورشيد ويهدف لح�ية أمننا  

 ". نا واستقرار الدولة املرصية القومي وحدود 

م، والتي فرسها البعض بإنها مؤرش لرضبات عسكرية قادمة  2021أهم الكل�ت التي أطلقها السييس خالل شهر مارس  

سيقوم به الجيش املرصي عىل سد النهضة األثيويب، قالها خالل زيارته ايل هيئة قناة السويس املرصية يوم الثالثاء  

م، لرشح املجهودات التي بذلت لتعويم السفينة التي جنحت وعلّقت املالحة يف قناة السويس 2021مارس    30املوافق  

، ومن يريد أن ال أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مرص" ملدة ستة أيام. قال السييس خالل حديثة  

 فليحاول وستكون هناك حالة من عدم االستقرار يف املنطقة بكاملها وال أحد بعيد عن قوتنا" يحاول  

عىل السييس فقط، بل كانت   التي تناولت تطورات ملف سد النهضة  مل تتوقف ترصيحات املسئول� املرصي�

� ب� مرص  أوضحت أن املفاوضات السياسية متعرثة بشكل كب  هناك ترصيحات أخرى من مسئول� سياسي�

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/3288563/1/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3288563/1/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56577890
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أي   اآلنإثيوبيا مل تظهر حتى  "  م، بقوله2021املرصي خالل شهر مارس    الخارجيةوزير    سامح شكري  فرصح  وأثيوبيا،

 ". إرادة سياسية حقيقية حول السد اإلثيويب

تلك التطورات، بل ملف سد النهضة هو ملف ثاليث ب� مرص وأثيوبيا والسودان، ومل يكن الطرف السودا� بعيداً عن  

وزير املوارد املائية والري    يارس عباسقال  من يتابع ترصيحات الجانب السودا� يراها متناغمة مع التصعيد املرصي، ف

 ". إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل املرشوعة " إنه    م،2021خالل شهر مارس    السودا�

م، لقاءات مكثفة ب� قيادات 2021املتناغمة، بل شهد شهر مارس  مل تكن فقط الترصيحات املرصية السودانية هي  

 البلدين. 

يف أوائل شهر مارس  املرصية بزيارة ايل الخرطومحرب القوات املسلحة رئيس أركان  حجازيالفريق محمد فريد  فقام

األركان لكال   رئييسالسابع للجنة العسكرية املرصية السودانية املشرتكة برئاسة    االجت�ع  يف وذلك للمشاركة    ،م2021

التفاقيات تعاون توقيع القاهرة والخرطوم  عن    اجت�عات الفريق حجازي مع املسئول� السوداني�  أسفرت.  البلدين

مجاالت التدريبات املشرتكة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخربات العسكرية    يفخاصة    ة،ني مأ و   ةعسكري   مشرتكة

مستعدة لتلبية احتياجات   الفريق محمد فريد حجازي يف مؤمتر صحفي أثناء زيارته للخرطوم إن مرصقال    واألمنية. 

الحدو  وتأم�  والتسليح  التدريب  من  كافة؛  املجاالت  يف  السودا�  وخطورة  الجيش  تعدد  أن  مضيفا  املشرتكة،  د 

الفريق أول محمد  حجازي ورئيس األركان السودا�  وشدد  ،  مرص والسودانالتهديدات املحيطة تستدعي التكامل ب�  

تهديدا  يف مؤمتر صحفي، عىل أن تنفيذ إثيوبيا املرحلة الثانية من تعبئة السد بشكل أحادي سيشكل    ، عث�ن الحس� 

 مبارشا لألمن املايئ للبلدين. 

م، والتقي بالسييس ومدير  2021مارس    11أيضاً بزيارة إىل القاهرة يف    رئيس الوزراء السودا� عبد الله حمدوكقام   

ا كامل،  عباس  اللواء  العامة  بسام رايض،  ستعرض  املخابرات  السييس  باسم  الرسمي  املتحدث    آخر اللقاء ك� رصح 

التطورات والجهود املشرتكة ب� مرص والسودان في� يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق عىل تكثيف التنسيق 

 .الحثيث ب� الجانب� يف ظل املرحلة الدقيقة الحالية التي �ر بها ملف سد النهضة

املرصي   التقارب  يقترص  بل    –مل  فقط،  املتناغمة  والترصيحات  اللقاءات  عىل  املاضية  الفرتة  أعلنت  السودا� خالل 

وصول معدات وآليات عسكرية عرب ميناء بورتسودان، من الجيش    عن  ،م2021خالل شهر مارس    السلطات السودانية

باء السودانية الرسمية "سونا"،  ناأل وذكرت وكالة  ،  كوالت التعاون املشرتكطار بروتو عللت هذا بأنه راجع إل ، و املرصي

أنه وفق بروتوكوالت التعاون املشرتك والتوأمة ب� قياديت سالح املهندس� السودا� وسالح املهندس� املرصي، رفد 

أن "هذه املعدات   إىلالوكالة  وأشارت  ،  السالح املرصي نظ�ه السودا� مبعدات وآليات، وصلت مؤخرا مليناء بورتسودان

 تستخدم يف بناء وتشييد الطرق واألع�ل املدنية األخرى، وتعترب إضافة حقيقية لسالح املهندس� السودا�". 

السودان للمشاركة يف التمرين    إىل  القوات الجوية املرصيةوحدات من  م،  2021خالل شهر مارس  وصلت  ك�  

رسالة قوية    كانت  بأن املناورات الجوية املرصية السودانية هي   ى البعض ، ورأ ”2الجوي املشرتك “نسور النيل  

املتحدث العسكري وعلق    ".الجانب اإلثيويب التي ال تزال ترص عىل موقفها األحادي يف ملء سد النهضة  إىل

تهدف ، وقال إنها  يف قاعدة مروى السودانية  التي جرت  سودانيةالرصية  املعسكرية  الناورات  امل   عىل  املرصي

 . لقياس االستعداد لتنفيذ عمليات مشرتكة عىل األهداف املختلفة

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/3293635/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A3
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d8%b4%d9%84%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%af/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3279099/1/%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%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3279099/1/%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%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3279099/1/%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%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
https://gate.ahram.org.eg/News/2627554.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2627554.aspx
https://arabi21.com/story/1339820/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://arabi21.com/story/1339820/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3290216/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84
https://arabi21.com/story/1345861/%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%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://arabi21.com/story/1345861/%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%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.defense-arabic.com/2021/03/22/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%b1%d8%9f-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%af/
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 تعلیق: 

ملف سد النهضة �ثل بالفعل خطورة وجودية عىل مرص واملرصي�، والترصيحات املرصية رمبا تش� إىل أن القاهرة 

بيا التي تتعنت وتعمل وفق مصالحها دون النظر إىل األرضار  قد بدأت تفكر يف استخدام طرق أخرى للضغط عىل أثيو 

 التي ستلحق بدولتي املصب مرص والسودان.

من زاوية القدرات العسكرية، فمرص لديها من اإلمكانيات العسكرية التي متكنها من القيام بعمل عسكري ضد سد 

 ن القومي املرصي، وحفاظاً عىل حياة املرصي�. النهضة األثيويب يف حال وجود إرادة سياسية حقيقية للحفاظ عىل األم

يوم القادمة ويعمل عىل استخدام كافة    90  ـال  النهضة خالل  مل يتحرك بجدية تجاه ملف سد  إن  السييسنظام  وأخ�اً،  

القوى الشاملة حفاظاً عىل األمن القومي ولح�ية املرصي� من أخطار العطش والجفاف، يف ظل التعنت األثيويب، ف� 

 أن يفرس تفس�اً وحيداً وهو أن هذا النظام مشارك في� ستتعرض له مرص.  إالهذا ل

 القطان یتهم قیادات الجیش بالتزویر والتبعیة والجیش یکتفي بالسکوت!-2

، حوار مع السابق لدى القاهرة  سعوديةوزير الدولة السعودي لشؤون الدول اإلفريقية وسف� ال  أحمد قطان  أجرى

م، وذكر عدة أمور هي مبثابة اتهامات لقيادات الجيش املرصي عىل 2021القنوات الخليجية خالل شهر مارس  إحدى  

 رأسهم السييس واملش� طنطاوي، واألمور التي ذكرها القطان تتلخص يف النقاط التالية: 

الرئاسية املرصية  تخابات  ناال بأنه تم إبالغه رسميا خالل عمله يف مرص، بأن أحمد شفيق هو الفائز بقال     

آنذاك  2012عام   املتحدة  أمام محمد مريس مرشح ج�عة اإلخوان املسلم�  الواليات  ، ولكن بضغط من 

فإن فرضنا األمريكية تالعب املجلس العسكري يف نتيجة االنتخابات وأعلن فوز الرئيس الراحل محمد مريس؛  

القطان  صحة كالم بالرئاسة ورضوخ بأن األمريكان ضغطوا عىل املجلس    الوزير  بالفوز  لعدم إعالن شفيق 

املرصي برد    رد الجيشي  وإىل اآلن مل  املجلس لذلك فهي تهم بالع�لة والتبعية لقيادات املجلس العسكري،  

وكيل املخابرات الحربية املرصية األسبق،  فقط جاء الرد من   عىل تلك التهم التي وجهها لهم القطان.  رسمي

الشهاوي،  لعام  ناال مسؤول متابعة    تامر  الرئاسية املرصية  الشهاو 2012تخابات  الوزير   نإ ي  ، قال  مقوالت 

 . ن الصحةمعارية  القطان 

مبارك يف التنازل عن  الرئيس األسبق محمد حسني    السييس وليس أن املسئول هو  القطان خالل حديثة  أكد   

املرصي� بقرص   ، وكشف القطان اجت�عات قام بها السييس مع املسئول� والسياسي�وصناف�  جزيريت ت�ان

  قناعهم بان جزيريت ت�ان وصناف� سعوديت� وليستا مرصيت�.اإلتحادية الجمهوري، وذلك إل 

أنه  النهضة إال  وجودياً بسبب سد  مرص مهددةأنه بالرغم من تيقن السييس أن  الوزير القطان  كد  أ 

 فشل يف إدارة ذلك امللف إىل اآلن. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC/
https://arabic.rt.com/middle_east/1209251-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
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 الوالیات املتحدة األمریکیة تهدد مصر بسبب صفقات السالح الروسیة: -3

املقاتلة من روسيا، بعد أن بدأت   35-الواليات املتحدة م�رسة الضغط عىل مرص بشأن رشائها طائرات سو  تواصل

وأثار وزير الخارجية األمرييك الجديد أنطو�  ،  2020يف عام    26القوات الجوية املرصية يف استالم أول طائرة من أصل  

 م.2021خالل شهر مارس   اتفيالقضية مع نظ�ه املرصي سامح شكري خالل اتصال ه بلينكن

  وجاءت  حلفاء الواليات املتحدة من مغبة التعاقد عىل األسلحة الروسية.  وزير الدفاع األمرييكهدد  ويف سياق متصل  

له   زيارة  خالل  أوست�،  لويد  األمرييك،  الدفاع  وزير  تعرضها    الهند،  إىلترصيحات  إمكانية  من  أيًضا  إياها  محذًرا 

“االبتعاد”   إىل” الروسية، داعًيا كل حلفاء بالده  400ت رشاء منظومات الدفاع الجوي “إس  ر إذا قر لعقوبات يف حال ما  

 ية. الروس األسلحةعن 

 تعلیق: 

يف تقوية    الواليات املتحدة األمريكيةالعالقة ب� الواليات املتحدة األمريكية ومرص عالقة إسرتاتيجية، حيث ترغب  

وهو الجيش املرصي، حتى تساهم مرص بفعالية أكرب يف تأم�    ،طقة الرشق األوسطحليفها اإلسرتاتيجي عسكرياً يف من 

؛ فالدعم األمرييك  يف معظمه  تسليح الجيش املرصي تسليحاً أمريكياً   اآلن  إىليظل  والنظام اإلقليمي القائم يف املنطقة.  

  ؛الجيش املرصي مستمر عن طريق املعونة األمريكية وصفقات أخرى تُعقد ب� الجانب� بعيداً عن املعونة إىلاملكثف  

وحلفاء الواليات املتحدة األم�كية ورشكاؤها يف حلف الناتو كفرنسا وأملانيا وإيطاليا هم من أوائل الدول التي تقدم 

مادياً  الصفقات  تلك  بعض  يدعم  ومن  املرصي؛  للجيش  العالقات  الدعم  ذات  الدولتان  واإلمارات،  السعودية  ه�   

. وبالرغم من هذا الحرص األمرييك عىل تقوية حليفتها مرص من خالل  اإلسرتاتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية 

كروسيا   دعمها بصفقات سالح مختلفة، إال أنها يف نفس الوقت تعمل عىل منعها من التقوية من منافسيها الدولي�

 لص�.وا

 تقاریر تکشف نقل معدات إماراتیة الي مصر من إرتریا: -4

أن اإلمارات نقلت معدات عسكرية من قاعدتها العسكرية    م، عن2021خالل شهر مارس    صحفية  اتتحقيق  تكشف

إرتريا   التحقيق إن صور األق�ر االصطناعية أظهرت وجود    ت تلكوقال،  م2021اليمن ومرص يف شهر فرباير    إىليف 

اإلمارات  إنشاءات   قيام  مع  بالتزامن  املندب  باب  عند مضيق  اليمنية  ميون  للطائرات يف جزيرة  عسكرية ومدرجا 

حقيق عن نقل معدات وعربات عسكرية من قاعدة عصب  التك� كشف  ،  بتفكيك قاعدة عسكرية لها يف عصب بإرتريا 

” من ميناء الفج�ة العسكري يف  7ل عيل  وتتبع التحقيق خط س� سفينة الشحن اإلماراتية “جب،  ميناء اإلسكندرية  إىل

مركبة    1300وقال التحقيق إن السفينة نقلت أكرث من  ،  ميناء اإلسكندرية   إىل قاعدة عصب وصوال    إىلاإلمارات  

الحركة   ذاتية  اإلسكندرية  ،  اإلسكندرية   إىلعسكرية ومدافع  واملدافع من  املركبات  نقل  تم  أنه    إىلوأضاف 

 قرب الحدود الليبية.  قاعدة سيدي برا� املرصية

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/2021/02/26/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/21/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/3/8/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%83%D9%83%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 تعلیق: 

الذي نرش  وكالة أسوشيتد برس    تقرير  م، قد تؤكد ما ذكره2021ما كشقته تلك التحقيقات الصحفية خالل شهر مارس  

، والتي كانت قد  باليمن  ن اإلمارات فككت قاعدتها العسكرية يف عصبم، والذي كشف عن أ 2021  يف شهر فرباير

 .2015أنشأتها عام 

 مصر وترکیا: -5

إن القيم التاريخية والثقافية املشرتكة ب� تركيا ومرص قد تجلب تطورات جديدة  وزير الدفاع الرتيك خلويص أكارقال 

إنه تطور مهم للغاية أن تقدم مرص مناقصة للتنقيب عن الهيدروكربونات يف رشق البحر  ب� البلدين، وأضاف أكار  

التدريبات التكتيكية   ترصيحات وزير الدفاع الرتيك أثناء حضوره  جاءت  رتكيا.ل  القاري  الجرف  حدود  احرتام  معاملتوسط  

Blue Homeland 2021 م.2021، التي جرت خالل شهر مارس 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Yonigussie?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1362355825596108800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmubasher.aljazeera.net%2Fnews%2F2021%2F3%2F8%2FD8AAD8ADD982D98AD982-D984D984D8ACD8B2D98AD8B1D8A9-D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA-D981D983D983D8AA-D982D8A7D8B9D8AFD8AAD987D8A7
https://www.defense-arabic.com/2021/03/06/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84/
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 : التسلیح ثالثًا 

ملیار یورو بین مصر   10.7تفاصیل جدیدة عن الصفقة العسکریة الضخمة بقیمة  -1

 : وإیطالیا

  فرقاطات ب�جاميني   4ظهرت معلومات حديثة حول الصفقة املرصية اإليطالية تفيد بأن مرص اتفقت مع إيطاليا عىل  

 ستحصل عىل اثن� جاهزت� وسيتم تصنيع اثن� أخرين. 

 الفنية األموروبعض  األسلحة األسعاروالتوصل   وإيطالياتم االتفاق عىل الصفقة الكب�ة ب� مرص   •

 . ونمقاتلة تايف 24 •

 . إيرمايك 24 •

 .قمر صناعي راداري للتجسس  •

 . فريم  2 •

 . ذخائر ملرص من رشكة ليوناردو مع رخصة تصنيع ذخائر متنوعة جانتتا خط  •

 مليار يورو.  10.7قيمة الصفقة   •

والتدشین قد یبدأ يف   فریم،مصر تبدأ التفاوض مع فینکانتیري یلع فرقاطتین  -2

2025: 

التفاوض مع   فينكانت�يبدأت مرص  يبدأ يف عام    فريم،عىل فرقاطت�    اإليطالية  رشكة  أعلنت    .2025والتدش� قد 

اإليطاليت� عن وجود مفاوضات ب� مرص وإيطاليا لتفعيل بند رشاء فرقاطت�  Espressoو La Repubblicaصحيفة 

”  سو” برنيع غيار ودعم لوجيستي للفرقاطت� “الجاللة”  فضالً عن صفقة تكميلية أخرى لإلمداد بقط   إضافيت�، فريم  

فإن الرشكة ستضمن يف حال تم التوصل التفاق    للصحيفت�،ووفًقا    اللتان تعاقدت عليه� البحرية املرصية العام املايض.

 .2025تلبية الطلب املرصي بالتوازي مع فرتة تنفيذ صفقة البحرية اإليطالية بحلول  إىل

جو التي - تعّرف یلع حمولة مقاتلة یوروفایتر تایفون الکبیرة من الصواریخ حو -3

  تقترب مصر من التعاقد علیها

صاروًخا    16أن تحمل     TyphoonEurofighterيوروفايرت تايفون  �كن للنسخة األحدث من الطائرة املقاتلة من طراز  

ومن ب� أبرز الصواريخ التي تحملها   جو مع خزان وقود إضايف لزيادة مدى الطائرة وقدرة بقائيتها يف الجو.-جو

 إىل  100مبدى    BVRالجو جو للقتال خلف مدى الرؤية    Meteorصاروخ من نوع ميتيور    14املقاتلة تايفون:  

 . ASRAAMأو  IRSTى كم وصاروخ� قص�ي متوسطي املد 200

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/2021/03/19/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ae%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/28/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%8a%d9%86%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d8%b1%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/28/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/28/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/28/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%81/
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-CASA Cمصر تمتلك أضخم أسطول جوي يف العالم من طائرة النقل التکتیکي  -4

295M 

وتعاقدت مرص عىل الطائرة   .295M-CASA Cمتتلك مرص أضخم أسطول جوي يف العامل من طائرة النقل التكتييك  

ويف  طائرة، 12 إىلأخريات ل�تفع العدد  6ويف نفس العام تم طلب  ،2013طائرات تم تسليمها يف  3+  3كاسا بعدد 

أعلن نائب رئيس رشكة    2015ثم يف شهر أكتوبر عام    ؛طائرة  20طائرات إضافية ليصبح العدد    8تم طلب    2014أبريل  

طائرة من هذا النوع لتكون صاحبة أضخم أسطول جوي    24إيرباص أن القوات الجوية املرصية بلغ حجم طلباتها  

 . اآلنمنها يف العامل حتى 

5-MBDA   الجوي الدفاع  صواریخ  من  الجدید  للجیل  تصدیري  عقد  أول  تتلقی 

  ن مجهول یعتقد أنه مصرمن زبو  CAMM-ERاملتطورة  

. �ثل ER-CAMMوهو نظام دفاع جوي جديد عىل أساس    ،Albatros NGعىل أول عقد لـ    MBDAحصلت رشكة  

 CAMMتأكيًدا إضافًيا عىل الجاذبية الواسعة لعائلة الدفاع الجوي    عنه،من عميل دويل مل يكشف    األول،هذا الطلب  

 من عمليات االستحواذ من قبل العميل نفسه واألسلحة البحرية األخرى.يف السوق العاملية و�هد الطريق ملزيد 

“تیجاس”  -6 الهندیة  املقاتلة  بالطائرة  بقوة  مهتمة  مصر  هندیة:  -Tejasمصادر 
LIFT   

قالت مصادر هندية بأن هناك دول مهتمة وبقوة باملقاتلة املحلية الخفيفة تيجاس. ومن هذه الدول والتي قد تفقدت  

مليون دوالر    40الهندية سعر املقاتلة بقيمة    HALوقد حددت رشكة  ،  مرص وسنغافورة وماليزياًقا هي  املقاتلة مسب

هي نسخة ذات مقعدين مخصصة للتدريب   Tejas-LIFT (lead in fighter trainer)اإلصدار  ،  للمنصة الواحدة

ويبحث سالح الجو املرصي عن بديل ملقاتالته الفرنسية الصنع من ،  املتقدم للطيارين وتستخدم أيضا كمقاتلة خفيفة

 كإحدى الخيارات املطروحة.   Tejas-LIFTاملخصصة للتدريب وقد وضعت   Dassault/Dornier Alpha Jetطراز 

 : تابعة للبحریة املصریة تجري تجارب األداء النهائیة قبل التسلیم   أحدث فرقاطة-7

 

يف ال سبيتسيا إلجراء تجارب األداء   أحدث فرقاطة تابعة للبحرية املرصيةللمرة األوىل بالرتقيم املرصي، أبحرت  

التسليم  بتاريخ  ،  النهائية قبل  التي حصل عليها موقع “نافال نيوز”  فرباير    15ووفًقا للمعلومات والصور 

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/2021/03/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83-%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/03/mbda-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/01/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%aa%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/26/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84%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%d8%ac%d8%b1/
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كانت هذه هي املرة األوىل التي تبحر فيها الفرقاطة برتقيم مرصي وبحسب املعلن فقد بدأت التجارب البحرية النهائية  

” يف ال سبيتسيا حيث يقع حوض بناء السفن للرشكة اإليطالية “فينكانت�ي” FFG 1003للفرقاطة املرصية ب�نيس “

 يس للبحرية املرصية علًنا ومن املحتمل أن يتم ذلك يف األسابيع املقبلة.ولكن مل يتم الكشف عن موعد تسليم ب�ن 

   صورة تجمع أحدث فرقاطات البحریة املصریة-8

 

” من طراز فريم اكيت� كالس، والفرقاطة  1001صورة تجمع أحدث فرقاطات البحرية املرصية: الفرقاطة “تحيا مرص  

 الفرقاطت� طراز فريم ب�جاميني.  ”، 1003والفرقاطة “برنيس  ”،1002“الجاللة 

   املصریة  35-السبب الحقیقي وراء القلق األمریکي واإلسرائیلي من مقاتالت سو -9

من   35-طائرة مقاتلة من طراز سوخوي سو  22الرويس أن سالح الجو املرصي قد تسلم فعلياً    livejournalأكد موقع  

وأثارت الصفقة قلقاً كب�اً يف األوساط السياسية  ،  MiG-29M / MiG-29 M2مقاتالت    10و  2020++ يف عام  4الجيل  

حتى يف فرتة اإلدارة الجديدة. رغم االختالف الكب� يف األمريكية يف عهد اإلدارة السابقة بقيادة ترامب، واستمر القلق  

ويرجح الخرباء هذا القلق ،  الروسية  35-إال أنه� اتفقتا عىل خطورة امتالك مرص ملقاتالت سوخوي سو  اإلدارت�، توجه  

 بكل بساطة صنعت ملواجهة مقاتالت الجيل الخامس. 35-األمرييك واإلرسائييل خصوًصا بسبب أن املقاتلة سو

 البحریة املصریة ستتسلم سفن بحریة الجدیدة ربیع هذا العام -10

عدد من القطع البحرية الجديدة أولها الفرقاطة “برنيس   للبحرية املرصيةينضم بداية من ربيع هذا العام  

من طراز تايب   S-44والغواصة الرابعة    ،MEKO A200وفرقاطة من طراز    ب�جاميني،” من طراز فريم  1003

الكورفيتان    981والكورفيت املعز    ،986في� يخضع للتجارب حالياً كالً من الكورفيت األقرص    مود،  209/1400

الفرتة    2500من طراز جويند   تباعاً خالل  الخدمة  القطع   املقبلة،تم تصنيعهم محلياً سيدخالن  سبق هذه 

أيًضا هذا الكورفيت مصنع   العام،لخدمة بداية هذا  والذي انضم ل  2500طراز جويند    976الكورفيت بورسعيد  

 محلياً. 

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/2021/03/02/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/04/%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%b3%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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 مصر إلیأملانیا تسلم الدفعة الثانیة من زوارق الدوریة -11

،  سفن  10مرص كجزء من طلبية تشمل    إىلاألملانية بتسليم الدفعة الثانية من زوارق الدورية    Lurssenرشكة  قامت  

بيانات   ثانية من ثالث   AISوأظهرت  تقارير    فرباير،  14ميناء اإلسكندرية يف    إىلسفن    وصول دفعة  .  Janeحسب 

(تم    OPB 41واثنان من طراز    710مرتًا يحمل الراية    60يناير تحمل زورق دورية بطول    28غادرت السفينة أملانيا يف  

 .706و  705) زورق دورية ساحيل يحمل الرقم� CSB 40تسويقه سابقاً باسم 

 

التي تعاقد علیها الجیش    VL-MICA NGتعّرف یلع صواریخ الدفاع الجوي میکا  -12

 املصري 

 

األوربية رسمًيا بأن القوات   MBDAجو والتي أعلنت رشكة  -السطح  MICA NG-VLصواريخ ميكا  تتميز  

ها سيتم  البحرية املرصية هي أول زبون أجنبي لهذا الجيل الجديد من تلك الصواريخ والتي أعلنت الرشكة أن

صاروخ الدفاع الجوي القص� املتوسط  ، 2500” والكورفيت جويند MEKO-A200تزويدها للفرقاطة “ميكو 

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/2021/03/05/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/05/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/05/%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/04/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-vl-mica-ng-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/04/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-vl-mica-ng-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/04/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d9%83%d8%a7-vl-mica-ng-%d8%a7/
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  إىلماخ بسبب املحرك الجديد ثنايئ النبض والذي يؤدي بدوره    4  إىل تصل رسعته    VL-MICA NGاملدى من طراز  

” والكورفيد MEKO-A200الفرقاطة “ميكو    كم يف نسخة الدفاع الجوي عىل   20كم بدالً من    40  إىلزيادة املدى  

 . 2500جويند 

 املدى؟ بعیدة  WS-2هل تملك مصر راجمة الصواریخ الصینیة -13

 

ultiple Launch Rocket SystemM مرص عدد من راج�ت الصواريخ “  إىلكشفت مصادر صينية عن توريد الص�  

MLRS ًتحديدا املنظومات  تلك  نوعية  املدى دون ذكر  بعيدة  الصينية  الصواريخ ،  ”  راجمة  أن  بالذكر  يجدر  ولكن 

ظمة التسليحية التي رغبت مرص يف الحصول عليها بحسب اآلن” تعد من أهم  WS-2الصينية املوجهة بعيدة املدى “

 .2016ما تم إعالنه أوائل عام 

 الرادار الروسي ما فوق األفق الکاشف إلسرائیل يف مصر  -14

إن إي” الرويس، والذي يسمى برادار “ما فوق األفق” يعد مغ� ملوازين   -الجيش املرصي لرادار “ريزونانس  متالكاإن  

الفائقة إمكانياته  بسبب  عليها  ،  القوى  والتعرف  املختلفة  الجوية  األهداف  عن  بالكشف  الرادار  هذا  من ويسمح 

، كم 350آالف مرت عىل مسافة  10 إىلمسافات طويلة، وقادر عىل اكتشاف هدف جوي مثل مقاتلة عىل ارتفاع يصل 

  إىل هدف يف وقت واحد، مبا يف ذلك األهداف التي تستخدم (التخفي)، باإلضافة    500  إىلوهو قادر عىل تتبع ما يصل  

كشف عن جزء من اململكة العربية السعودية واألردن  مرص يسمح بال  يفوجود الرادار  ،  الكشف عن صواريخ كروز 

 ولبنان وسوريا وإرسائيل وجنوب تركيا وجزء من أرايض ليبيا ودول أخرى يف املنطقة.”

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/2021/03/07/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-ws-2-%d8%a7%d9%84/
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  " تابعة للقوات الجویة املصریة٣٥-جویة من نوع "سوخوىالمقاتالت السیادة -15

 

السيادة الجوية من نوع سوخويصور تظهر   أثناء اختبارات اإلقالع يف    تابعة للقوات الجوية املرصية  35-مقاتالت 

من    أكرث   لتسلم  ٢٠١٩روسيا يف الخامس من مارس، قبل تسليمه� ل مرص ضمن صفقة عسكرية تم توقيعها يف إبريل  

 + مقاتلة من هذا النوع. ٢٠

  مصر وفرنسا يف مفاوضات حول صفقة رافال إضافیة-16

التقى بعدد   ،2020االستخبارايت أن السييس، خالل زيارته األخ�ة لباريس يف ديسمرب    موقع “تاكتيكال ريبورت”أفاد  

الدفاع   لرشكات  التنفيذي�  الرؤساء  ا  الفرنسية،من  الرئيس  ذلك  يف  تراب�مبا  إيريك  للط�ان  داسو  لرشكة  ،  لتنفيذي 

طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال لصالح القوات الجوية    12وأضاف املوقع أن وتراب� ناقشا صفقة محتملة لرشاء  

وتخطط مرص حالًيا ملضاعفة أعداد الرافال يف قواتها الجوية وتتفاوض مع فرنسا عىل عدد الصواريخ خصوًصا  ،  املرصية

صاروخ والقذائف التي   300وميكا بنسخها الجديدة مع تطوير القد�ة ومخزون ضخم من السكالب أكرت من   ميتيور

 . AASMتسد فجوة املدى ب� السكالب و

،  35- موقع روسي یؤکد تسلم سالح الجو املصري الدفعة األولی من مقاتالت سو -17

 والدفعة الثانیة قریًبا 

تم    املايض،“يف العام    إنهوقال  ،  الرويس تسلم الجيش املرصي طائرات مقاتلة من طراز سوخوي  zhukvestiموقع  أكد  

). KnAAZملرص يف مصنع الطائرات يف كومسومولسك أون أمور (  Su-35SEبناء أول مقاتالت متعددة املهام من نوع  

وتقدر قيمة    ،2020القاهرة بنهاية عام    إىل  Su-35SEتم تسليم الدفعة األوىل املكونة من طائرت� من طراز  

من املخطط أن تشمل الصفقة أسلحة أيًضا ذخائر خاصة    املقاتالت،  إىلباإلضافة    دوالر،مليار    2العقد بحوايل  

مرص يف عام    إىل  Su-35SEقطع) من املركبات القتالية    10بهذه الطائرات. يجب تسليم الدفعة الثانية (حوايل  

طائرة) طائرة مقاتلة من طراز   24  –(وفًقا ملصادر أخرى   26العقد ب� مرص وروسيا لتوريد    تم إبرام،  ”2021

Su-35SE  2022-2020وفًقا للعقد ب�  التسليم،. ومن املقرر 2018يف مارس. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1368381424848502785
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1368381424848502785
https://www.defense-arabic.com/2021/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b6/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/13/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%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%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/13/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%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%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/13/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-%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%a7%d9%84/
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 منظومة عاملة بالدفاع الجوي املصري   13أهم -18

واعقد الشبكات املتواجدة    أقوى   أحد ي تم وصفه بأنه  منظومة عاملة بالدفاع الجوي املرصي والذ  13عن أهم    تقرير

 تنوعاً.   وأكرثهامستوي العامل  عىل

 تقریر عن أهم أسلحة الحرب اإللکترونیة املصریة املحمولة جًوا  -19

من   مهمة  ترسانة  املرصي  الجيش  الحرب  �تلك  تهدف    اإللكرتونيةمعدات  للنظم    اإللكرتو�االستطالع    إىلالتي 

املعادي،   اإللكرتو�، ومقاومة االستطالع  اإللكرتونيةاملعادية، وإخالل عمل هذه النظم والوسائل    اإللكرتونيةوالوسائل  

 .اإللكرتونية   اإلعاقةطالع، و االست  أع�لوتحقيق استقرار عمل النظم اإللكرتونية الصديقة تحت ظروف استخدام العدو  

 صاروخ للدفاع الجوي  50من أصل  Aster-15صاروًخا من طراز  25مصر تتسلم -20

صاروخ لتسليح فرقاطتي األغراض العامة الجاللة وبرنيس طراز فريم   50من أصل    Aster-15صاروخا    25تلقت مرص  

هو صاروخ دفاع جوي متوسط املدى متخصص للدفاع الذايت عن السفن يبلغ مداه    Aster-15الصاروخ  ،  ب�جاميني 

وستتسلح الفرقاطتان ،  ُ�كن للصاروخ التعامل مع كافة التهديدات الجوية  ماخ،  3،5نحو    إىلكم وتصل رسعته    30

، والبالغ مداها    Aster-30أيًضا بصواريخ   الدفاع الجوي بعيد املدى  ، و   120املتخصصة يف  -30�كن لصاروخ  كم 

Aster    1500اعرتاض الصواريخ الباليستية املطلقة من مدى    إىلالتصدي لكافة التهديدات الجوية أيًضا ، باإلضافة 

 كلم. 

قنابل  -21 یلع  تسلیح   KAB-1500تعّرف  ضمن  املوجودة  املوجهة  الروسیة 

 : املصریة 35املقاتلة سوخوي 

KAB-،  الروسية املوجهة  KAB-1500سوبر فالنكر قنابل    35سوخوي    الحزمة التسليحية للمقاتلة املرصيةتشمل  

األمريكية) وتتوفر منها عدة    GBU & JDAMكيلو مرت (تشابه    17أرض موجهة يبلغ مداها    –هي قنابل جو    1500

واملزودة   KAB-1500LG-F-Eفئات شديدة التدم� وخارقة للتحصينات متعددة التوجيه مثل النسخ املوجهة ليزرياً  

 KAB-1500LG-Pr-Eاملزودة برأس حريب فراغي و    KAB-1500LG-OD-Eو نسخة    فجاراالنبرأس حرىب شديد  

  فجاراالناملزودة برؤوس حربية شديد    KAB-1500KRاملزودة برأس حريب خارق للتحصينات والنسخ املوجهة برصياً  

والنسخة    KAB-1500kr-ODوالنسخة املزودة برأس حريب فراغي    KAB-1500Kr-Prوالنسخة الخارقة للتحصينات  

KAB-1500S-E    والنسخة الصناعية  باألق�ر  لينك    KAB-1500TKاملوجهة  بداتا  واملزودة   Dataاملوجهة برصياً 

Link   للتحكم بالقنبلة والنسخةUPAB-1500-B-E  .املوجهة بالقصور الذايت واألق�ر الصناعية 

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/2021/03/24/%d8%a3%d9%87%d9%85-13-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/14/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/14/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/14/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-25-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-aster-15-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-50-%d8%b5%d8%a7%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85-25-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-aster-15-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%84-50-%d8%b5%d8%a7%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/17/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%84-kab-1500-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/17/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%84-kab-1500-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88/
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 :  تجري اختبار اإلبحار بأملانیا 209/1400الرابعة الغواصة املصریة -22

 

اختبارات اإلبحار بكييل األملانية مع قرب تسليمها للبحرية    209/1400فئة  تُجري الغواصة املرصية الرابعة واألخ�ة من  

احت�ل صفقة إضافية  ك� تواترت أخبار عن    .2021ومن املخطط أن تنضم للبحرية املرصية يف منتصف عام    املرصية.

“تايب   األملا�  الجانب  األحدث مع  الطراز  غّواصت� من  ب� 214ُمكونة من  واملتميزة  املتقاربة  العالقات  ” يف ظل 

 الدولت�. 

  

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/2021/03/22/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-type-209-1400-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/22/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-type-209-1400-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7/
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 : التدریبات العسکریة رابعًا 

 األحمر: القوات البحریة املصریة واألمریکیة تنفذان تدریًبا عابًرا بالبحر -1

 

تدريًبا بحريًا عابرًا باشرتاك الفرقاطة املرصية   م،2021خالل شهر مارس    القوات البحرية املصـرية واألمريكيةنفذت  

نطاق مرسح العمليات لألسطول   يف  )USS SOMERSET- LPD 25(رشم الشيخ) مع السفينة الربمائية األمريكية (

شطة القتالية البحرية املختلفة، منها متارين مجابهة التهديدات البحرية  ناأل وتضمنت التدريبات مجموعة من    الجنويب.

متارين املواصالت، وكذا   إىل)، باإلضافة  وإلكرتو�تحت السطح،    جوى،،  سطحيغ� النمطية، وتحليل صورة املوقف (

 مليات بالبحر األحمر. مناطق الع يفالتدريب عىل إجراءات األمن البحري 

 بالبحر األحمر: بحریة مصریة فرنسیة  تدریبات -2

وذلك    األحمر،بقاعدة البحر    الجنويبعابراً بنطاق األسطول    تدريباً بحرياُ   القوات البحرية املرصية والفرنسيةنفذت  

الشيخ)    باشرتاك (رشم  املرصية  (الفرقاطة  (والقرويطة  الفرنسية  املروحيات  حاملة  مع  ق�)  )  TONNERREأبو 

 .زيارتهم مليناء سفاجا انتهاء) ، عقب SURCOUFوالفرقاطة (

عابراً    أيضاً   القوات البحرية املصـرية والفرنسيةنفذت  ويف تدريب منفصل   الفرقاطة املرصية    باشرتاكتدريًبا بحرياً 

العمليات «سجم الفاتح» مع املجموعة القتالية املصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» ىف نطاق مرسح  

 .الجنويبلألسطول 

 : "  2021املشترك " کلیوباترا  الفرنسي املصري البحريانطالق فعالیات التدریب -3

التدريب    م،2021خالل شهر مارس    انطلقت   “،   2021" كليوباترا  الفرنيس  املرصياملشرتك    البحريفعاليات 

 يف وشارك  املتوسط.  بالبحر   الش�يلستمر لعدة أيام باملياه اإلقليمية بنطاق مرسح عمليات األسطول  أ  والذي

  (سجمالفرقاطة    ميسرتال،من طراز    السادات)  (أنورحاملة املروحيات املرصية    املرصيالتدريب من الجانب  

وعدد من الطائرات املقاتلة متعددة املهام وعدد    عزت)  الصواريخ (سلي�نولنش    جوويند، من طراز    الفاتح)

الفرنسية حاملة املروحيات    الفرنيسومن الجانب    البحرية،من طائرات الهليكوبرت، وعنارص من قوات الصاعقة  

 الفرنسية. وعنارص من الصاعقة البحرية  (ميسرتال)

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2645744.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/3/8/%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%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1/5237299
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3293598/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B
https://www.youm7.com/story/2021/3/22/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-2021/5253406
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 :»38املرحلة الرئیسیة ملشروع مراکز القیادة الخارجي «بدوي -4

فريد الفريق محمد  القوات    حجازي  شهد  أركان حرب  مارس  املسلحة  رئيس  الرئيسية    ةاملرحل  م،2021خالل شهر 

 واستمر  امليدا�  الثا�إحدى تشكيالت الجيش    أجرته  ي" الذ38  بدويملرشوع مراكز القيادة الخارجي ذو مستوي� "

 يف إطار الخطة السنوية للتدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة.  جاءلعدة أيام، والذي 

 : کویتیة  F-18املصریة أثناء طلعة جویة یلع مقاتلة  F-16صورة ألحد طیاري  -5

 
كويتية خالل تدريبات ال�موك املرصية    F-18طلعة جوية عىل مقاتلة    أثناء  املرصية  F-16طياري  ظهرت صورة ألحد  

الل عليها خ   واالطالعالكويتية    F-18قام الطيارين املرصي� بالعديد من الطلعات عىل مقاتالت  ،  الكويتية املشرتكة

-Fخالل التدريب بطلعات جوية عىل مقاتالت    الكويتي�الطيارين    أيضاالتدريبات املشرتكة ب� الجانب� في� يقوم  

القوات   واالطالعاملرصية    16 ب�  املشرتكة  فيصل  تدريبات  السعودي خالل  الجانب  األمر يحدث مع  نفس   ، عليها 

 F-15الجوية املرصية وسالح الجو املليك السعودي حيث يقوم الطيارين املرصي� أيًضا بطلعات جوية عىل مقاتالت  

 عليها خالل التدريب بينه�.  واالطالعالسعودية 

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/2021/03/14/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a-f-16-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b7/
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غالف آخر عدد من   یتصدر  🇪🇪🇪🇪🇪🇪🇪🇪 Skyros 2021شترك  التدریب الفرنسي املصري امل -6

 : مجله سالح الجو الفرنسي

 

 : تنظم مشروعا تدریبا إلدارة األزمات والعسکري الشعبيقوات الدفاع -7

مرشوعا تدريبيا إلدارة األزمات والكوارث مبحافظة دمياط بالتعاون مع كافة   والعسكري  الشعبيقوات الدفاع  نظمت  

األجهزة التنفيذية املختلفة مبحافظة دمياط للوقوف عىل مدى    مديريعرض تقارير  ب  بدء التدريب  األجهزة التنفيذية.

 الطارئة. جاهزيتها واستعدادها مبا لديها من إمكانيات ملجابهة املواقف 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/OmarHatem_1/status/1369517777577533440
https://www.youm7.com/story/2021/3/17/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB/5248455
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 صاد املؤسسة العسکریةخامسًا: اقت

 أم� أوان رئيس هيئة الصناعات  الفريق أول عىل  الحريبوزير الدولة لإلنتاج    محمد أحمد مرىس  لواءالاستقبل  -1

رأس وفد باكستا� رفيع املستوى لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك وذلك مبقر    عىل)  POFالعسكرية الباكستانية (

الحريب، وجاء ذلك بحضور السف� ساجد بالل السف� الباكستا� بالقاهرة، وىف حضور املهندس   اإلنتاجديوان عام وزارة  

صالح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد    محمد  محمد

 من قيادات الوزارة. 

ا بالقاهرة لبحث  وزير الدولة لإلنتاج الحريب، س�جى ت�تنتييف سف� بيالروسي  محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -2

الطرف�، ب�  واملستقبلية  القامئة  املشرتك  التعاون  الحريب    موضوعات  لإلنتاج  الدولة  لوزير  اإلعالمي  املستشار  وأكد 

واملتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، عىل حرص الوزارة عىل مواصلة التعاون املثمر مع الجانب البيالرويس يف  

 آفاق جديدة للتعاون مع الرشكات البيالروسية.  مجاالت التصنيع املختلفة وفتح

مريس   لواءالاستقبل  -3 أحمد  أملانيا   محمد  جمهورية  سف�  نون  چان  س�يل  الدكتور  الحريب،  لإلنتاج  الدولة  وزير 

الجانب�، بحضور املهندس اإلتحادية بالقاهرة، وذلك مبقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك ب�  

محمد محمد صالح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد  

 من قيادات الوزارة

" اإليطالية لبحث أوجه تعزيز  Kiasmaفد رشكة "وزير الدولة لإلنتاج الحريب و   محمد أحمد مريس   لواءالاستقبل  -4

الهيئة   إدارة  نائب رئيس مجلس  الدين مصطفي  املهندس محمد محمد صالح  الجانب�، وذلك بحضور  التعاون ب� 

وأوضح ،  الحريب  اإلنتاج القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد من قيادات الوزارة، وذلك مبقر ديوان عام وزارة  

ال التعاون يف مجال  وزير  إمكانية  بحث  اللقاء  تم خالل  أنه  الحريب  لإلنتاج  متعددة    اإلنتاجدولة  لألنابيب  املشرتك 

 االستخدامات والعوامات البالستيكية الخاصة. 

  مرص، وزير الدولة لإلنتاج الحريب مع السف� جيلن مايلز سف� دولة أسرتاليا لدي    محمد أحمد مريس  لواءالبحث  -5

 .سبل تعزيز التعاون الثنايئ ىف مجاالت التصنيع املختلفة

وزير الدولة لإلنتاج الحريب مع السف� توميسالف بوشنياك سف� كرواتيا بالقاهرة،    محمد أحمد مريس  لواءالبحث  -6

أن الجانب� يرتبطان بعالقات وثيقة،    إىلوأشار الوزير "مريس"  ،  سبل تعزيز التعاون الثنايئ ىف مجاالت التصنيع املختلفة

 الحريب باالستفادة من الخربات الكرواتية ىف العديد من املجاالت.  اإلنتاجت�م وزارة مؤكداً اه

وف  محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -7 الحريب،  لإلنتاج  الدولة  الدكتور وزير  برئاسة  املستوى  رفيع  د غيني 

الخارجية   التعاون املشرتك، وجاء ذلك مبقر ديوان عام وزراة الغينيإبراهيم كابا وزير  ، لبحث سبل تعزيز 

الحريب، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب املهندس محمد    اإلنتاج

 وعدد من قيادات الوزارة. محمد صالح الدين مصطفى،  

العربية للتصنيع ورشكة    الفريق عبداملنعم الرتاس  وقع-8 التفاهم ب�  العربية للتصنيع مذكرة  الهيئة  رئيس 

التجاري لسفارة  الفرنسية ورشكة "جرين تكنولوجي"، بحضور فيليب جارسيا املستشار  للهندسة  "وامار" 

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/2021/3/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/5254024
https://gate.ahram.org.eg/News/2616342.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3294625/1/%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%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD
https://www.shorouknews.com/news/view.as
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3290312/1/-%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032021&id=14b2a04f-eb42-4453-a960-105df4f67265
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032021&id=b250fc15-e7d0-44df-a423-1e8cf9568d7e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032021&id=e0a0211b-11fb-4b64-88bc-96255e85f362
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كرب الرشكات عن اعتزازه بالتعاون مع رشكة "وامار" للهندسة الفرنسية، والتي تعد واحدة من أ  وأعرب  فرنسا بالقاهرة،

 . الدولية العاملة يف مجال عمرة وصيانة الرتبينات

أحمد مريس" وزير الدولة    داملهندس “محمرئيس الهيئة العربية للتصنيع،    ملنعم الرتاس"الفريق "عبد ااستقبل  -9

الرئاسية " حياة كر�ة" التنفيذية للمبادرة  خالل االجت�ع، تم بحث تعزيز سبل  ،  لإلنتاج الحريب، لبحث الخطوات 

فة، ضمن املرحلة األويل من املبادرة  وتوف� امله�ت واملستلزمات الخاصة بتنفيذ املرشوعات املختل  التعاون لتوريد 

 مستوي الجمهورية.  عىلالرئاسية لتطوير القرى والتوابع 

  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة  الرتاس  معبد املنعالفريق  وقع   -10

هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول للتعاون املشرتك يف شتي املجاالت التنموية، وخاصة ذات 

 الصلة باملبادرة الرئاسية «حياة كر�ة» لتطوير قرى الريف املرصي. 

وفد رشكة «إنفرا وان»    م،2021خالل شهر مارس    ، وزير الدولة لإلنتاج الحريب،محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -11

للقاء عرض تصور  ا  تناول  ممثل رشكة «مياسك» الكويتية يف مرص، لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك ب� الجانب�،

للخطة التنفيذية للمرشوعات املقرتحة من قبل رشكة «مياسك»، ومنها مركز التنقل الذيك متعدد الوسائط وكذا إنشاء  

الحريب ورشكة    اإلنتاجارة الذكية املزمع تنفيذها يف املدن الذكية مبرص وذلك يف إطار التعاون ب�  ناإل أعمدة    وتركيب

 «مياسك» للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية التي متثلها يف مرص رشكة «إنفرا وان».

املعلومات،  -12 وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  طلعت  عمرو  الدكتور  املنعوالفريق  شهد  الهيئة    الرتاس  معبد  رئيس 

ومة التطبيقات  العربية للتصنيع توقيع اتفاقية أع�ل ب� العربية للتصنيع، ورشكة «فايرب مرص سيستمز» لتنفيذ منظ 

 . الذكية إلدارة وتشغيل مدينة املعرفة التي تنشئها وزارة االتصاالت يف العاصمة اإلدارية الجديدة

محمد أحمد مرىس، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، والفريق عبد    لواءوالبحث هشام توفيق، وزير قطاع األع�ل،  -13

الرتاس أنواعها،  املنعم  بكافة  إنتاج اإلطارات  النهائية إلنشاء مصنع  الجدوى  للتصنيع، دراسة  العربية  الهيئة  ، رئيس 

 الحريب والعربية للتصنيع.  اإلنتاجكة ب� وزارات قطاع األع�ل و املقرر إقامته بالرشا

نائب رئيس مجموعة تاليس العاملية   ، مارك درامونالحريبوزير الدولة لإلنتاج    محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -14

جاء ذلك بحضور رشيف بركات مدير عام رشكة  الحريب،    اإلنتاج لبحث أطر التعاون املشرتك مبقر ديوان عام وزارة  

"تاليس" مرص واملهندس محمد صالح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو  

 ت الوزارة. املنتدب وعدد من قيادا

  

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/2021/3/5/%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%89-%D9%88%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%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/5233586
https://www.youm7.com/story/2021/3/5/%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%89-%D9%88%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%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/5233586
https://www.youm7.com/story/2021/3/5/%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%89-%D9%88%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%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/5233586
https://www.elwatannews.com/news/details/5360612
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3286897/1/%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%A5%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2278482
https://www.youm7.com/story/2021/3/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/5242125
https://www.youm7.com/story/2021/3/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1/5242125
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032021&id=08598ff2-ce66-4526-b68e-151e845d772b
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 : اللقاءات والزیارات: سادسًا 

مارس    السييس  اجتمع  الحريب  باللواء  م،2021خالل شهر  لإلنتاج  الدولة  وجه  ، و محمد أحمد مريس وزير 

التابعة لوز   السييس الحريب، خاصًة يف ظل دورها    اإلنتاجارة  باالستمرار يف جهود تطوير الرشكات واملصانع 

 . الهام يف تنمية االقتصاد الوطني

للقوات املسلحة، بعنوان لوالهم ما    33ال  لندوة التثقيفية  وقائع ا  م،2021خالل شهر مارس    السييسشهد   

، بعض قدامى قادة القوات املسلحة وأرس الشهداء السييسكنا هنا"، مبناسبة االحتفال بيوم الشهيد، وكرم  

   عىل مستوى أرس الشهداء ومصايب العمليات.ومصايب العمليات الحربية واألم املثالية واألب املثايل

بقادة وضباط صف وجنود القوات املسلحة عقب انتهاء فعاليات    م،2021خالل شهر مارس    السييس  التقى 

 الندوة التثقيفية الثالثة والثالث� مبناسبة يوم الشهيد.

مراسم   م،2021، خالل شهر مارس  القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع  الفريق أول محمد زىك شهد   

ل األو   يفالتقاعد    إىلاالحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات املسلحة وأحيلوا  

وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية    2021من يناير  

 وعدد من كبار قادة القوات املسلحة وأرسهم.

 

أحد مراكز م،  2021خالل شهر مارس  تفقد الفريق أول محمد زىك، القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع،   

 . املسلحةالتدريب التابعة إلدارة التعليم والتدريب املهني للقوات 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5348537
https://www.elwatannews.com/news/details/5348537
https://www.elwatannews.com/news/details/5348537
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3287672/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%803
https://gate.ahram.org.eg/News/2631306.aspx
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=40687
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يات بالوزارة والرشكات والوحدات  وزير الدولة لإلنتاج الحريب األمهات املثال  محمد أحمد مريس  لواءال  كرم 

 التابعة، وذلك بحضور أبناء املكرمات وقياداتهن وزمالئهن من العامل� والعامالت. 

 السف� أرشف سويلم، سف�   م،2021خالل شهر مارس    "أدولف مويسيجي" وزير الدفاع األوغندياستقبل   

الربية األوغندية، حيث تطرق   القوات  أركان  "ليوبولد كياندا" رئيس  اللواء  مرص يف كمباال، وذلك مبشاركة 

 التعاون الثنايئ وعدد من القضايا اإلقليمية محل االهت�م املشرتك.  إىلاالجت�ع 

عدد من املرىض واملصاب� من    ةزيار ب  الدفاع،القائد العام للقوات املسلحة وزير    الفريق أول محمد زيك   مقا 

للقوات   الطبيلذين يخضعون حالًيا للعالج باملجمع  القوات املسلحة لالطمئنان عىل صحتهم، وا  ضباط وجنود

 املسلحة باملعادي. 

  

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/3301344/1/%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%D9%83%D8%B1%D9%91%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84
https://gate.ahram.org.eg/News/2632394.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032021&id=47540e5b-8a3b-4c44-bba4-dc62a4d5e14f
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 والتقاریر  سابعًا: التصریحات والبیانات

مبناسبـة ذكرى ليلة    للسييسم للقوات املسلحة وزير الدفاع بربقيـة تهنئـة  القائد العا  الفريق أول محمد زىكبعث  -1

 هجرية. 1442اإلرساء واملعراج 

القائـد العـام للقـوات املسلحة وزير الدفاع    الفريق أول محمد زىك  إىلبربقية    بعث وزير الخارجية سامح شكري،  -2

 الحريب مبناسبة ذكرى يوم الشهيد واملحارب القديم. اإلنتاجو 

مقطع فيديو مبناسبة يوم الشهيد واملحارب القديم،   للقوات املسلحة،  الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرينرشت  -3

 . ما كنا هنا». لوالهم.تحت عنوان «

، اللواء أركان حرب دكتور ك�ل عامر مدير املخابرات الحربية األسبق، رئيس  القيادة العامة للقوات املسلحةنعت  -4

 ك� نعى السييس اللواء ك�ل عامر ووصفة مبعلمة وقائده. واألمن القومي مبجلس النواب،   الدفاعلجنة 

ب القديم.. وبىك السييس  مبناسبة االحتفال بيوم الشهيد واملحار   33الـ  تأثره خالل الندوة التثقيفية    السييسأبدى  -5

وشاهد السييس فيل�    الجيش املرصي، وحديث عدد من األمهات.  ت قتىل أثناء عرض فيلم تسجييل عن عدد من بطوال 

س�ة    التسجييلتسجيليا بعنوان “س�ة شهيد” من إعداد إدارة الشئون املعنوية للقوات املسلحة.. حيث تضمن الفيلم  

 الشهداء قبل نيلهم الشهادة حسب� رواها زمالؤهم وأرسهم من أمهات وآباء وزوجات الشهداء. 

الجيش تقاء والتوجيه» داخل صفوف  ناال ، فيل�ً تسجيلياً قص�اً عن «إدارة الشئون املعنوية للقوات املسلحةأعدت  -6

وسلطت «الشؤون املعنوية» الضوء يف سياق «الفيلم»، الضوء عىل أن الهدف دامئاً هو االرتقاء مبعدالت أداء ،  املرصي

الفرد املقاتل، وأن يبقى هذا الفرد محور االرتكاز إلنجاز املهام القتالية وفقاً ألعىل معدالت األداء العسكرية العاملية،  

الهدف  مردفه  لهذا  كان  «وما  أقوى  :  عرب  املسلحة  بالقوات  البرشية  اإلدارة  أساليب  بأرقى  األخذ  دون  يتحقق  أن 

 اسرتاتيجية يف مجال االرتقاء والتوجيه». 

،  عىل موقع التواصل االجت�عي «يوتيوب»، فيديو بعنوان «حلم الشهيد»  الصفحة الرسمية لوزارة الدفاعنرشت  -7

الندو  الفيلم خالل  التثقيفية  وقد تم عرض  السييس  التيللقوات املسلحة    33الـ  ة  بيوم  حرضها  ، مبناسبة االحتفال 

  إىل رياض، باإلضافة    معبد املنعوتضمن الفيلم لقطات من حياة الفريق  ،  مارس من كل عام   9الشهيد الذي يوافق  

 عدد من شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، ضحايا حادث تصادم قطارين والذي   محمد أحمد مريس  لواءالكالً من السييس و   نعى-8

 . حدث مبحافظة سوهاج

  

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=09032021&id=860f8af1-365e-4af5-b43c-b88827ea60af
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032021&id=d1a661bc-da93-4d7f-8e93-31d30767c38b
https://gate.ahram.org.eg/News/2629960.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5352698
https://daaarb.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ab%d9%82%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%b1/
https://www.elwatannews.com/news/details/5366948
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3288099/1/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032021&id=4029dfe5-af16-441a-9de3-39d6e55a9a34
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 : القرارات العسکریة ثامنًا 

السييس  -1 الأصدر  الصف  2021لسنة    101رقم    جمهوريالقرار  ضباط  لبعض  استثنائية  معاشات  منح  بشأن   ،

عنهم. واملستحق�  املسلحة  بالقوات  السابق�  واملجندين  القرار    واملتطوع�  من  الثالثة  لل�دة  نُرش  -ووفًقا  الذي 

العام للقوات املسلحة، وزير يتوىل القائد    -م،2021مارس    16املوافق    بالجريدة الرسمية يف عددها الصادر يوم الثالثاء

 ، ووزير املالية تنفيذ هذا القرار.الحريب اإلنتاج الدفاع و 

من   اإلعالن عن قبول دفعة جديدةصدق الفريق أول محمد زيك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع ، عىل  -2

مدير إدارة التجنيد    يوأعلن اللواء سم� خليد،  2021مارس  27من يوم السبت    اعتبارا  2021املجندين مرحلة يوليو

 .2021مارس  17والتعبئة، عن الرشوط والفئات املطلوبة للمجندين خالل املؤمتر الصحفي الذي عقد 

العام للقوات املسلحة، وزير الدفاع، عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من    القائد  الفريق أول محمد زيكصدق  -3

األثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارا من يوم   قصايصاملتطوع� لالنض�م لصفوف القوات املسلحة، وكذا األدالء (

 .27/3/2021 من  ، اعتبارا2021، وقبول دفعة جديدة من املجندين مرحلة يوليو 6/4/2021الثالثاء املوافق  

رتبة فريق    إىلالقومي مبجلس النواب،    واألمنقرارا برتقية اللواء ك�ل احمد عامر، رئيس لجنة الدفاع    السييسأصدر  -4

 النيل، وإطالق اسمه عىل أحد املحاور أو امليادين الرئيسية بجمهورية مرص العربية  فخري، مع منحه وشاح

مطار جوبا الدويل    إىل ، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة رشق القاهرة الجوية متجهة  السييس   قرار لتنفيذاً  -5

السودان جنوب  دولة  لحكومة  وتسليمها  املساعدات  شحنة  لتفريغ  نقل   ويف،  وذلك  طائريت  أقلعت  متصل،  سياق 

مطار امللك خالد بالرياض محملت� باملساعدات الطبية املتمثلة يف   إىلعسكريت� من قاعدة رشق القاهرة الجوية،  

 دولة اليمن.  إىلشحنة ألبان عالجية لألطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان املرصية متهيدا 

 التذكاري، الفريق أول محمد زيك القائد العام للقوات املسلحة لوضع إكليل من الزهور عىل النصب  السييسأناب  -6

 . إطار احتفاالت مرص والقوات املسلحة بيوم الشهيد يفلشهداء القوات املسلحة مبدينة نرص،  

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%b5%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%b5%d9%81/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%b5%d9%81/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3297112/1/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%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%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1
https://www.elwatannews.com/news/details/5379614
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032021&id=0a6acb87-cce9-4729-8863-29b4549ad22c
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3296369/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-3-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/2630493.aspx
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 العسکریة  وقضایا : فاعلیاتتاسعًا

بدفع عربات التطه� والتعقيم املتحركة والثقيلة وأطقم التطه�   بالجيش املرصي  اإلدارات التخصصيةقامت   

لجراج جرس السويس ومحيطه وكذا    ضد ف�وس كورونا  الوقايئاملحمولة لتنفيذ عمليات التطه� والتعقيم  

فضالً عن القيام بأع�ل التطه� والتعقيم   ،باص النزهة ومحطة مرتو النزهة وموقف الرسفيس  مينيموقف  

 . ملنطقة األلف مسكن ومحطة مرتو األلف مسكن

جراحة املخ واألعصاب، أستاذ القليني خب�    مجدي الدكتور    للقوات املسلحة باملعادي  الطبياملجمع    استضاف 

كنتايك وذلك   بجامعة  النخامية  والغدة  الجمجمة  وقاع  باملنظار  املخ   24وحتى    10الفرتة من    يفجراحات 

 . مارس

رسار مع أرسار»، والتي تستعرض حملة إعالمية جديدة تحت عنوان «اعرف األ   الحريب  اإلنتاجوزارة  أطلقت   

وتناول الفيديو األول ،  الحريب  اإلنتاجيف كل فيديو مواصفات ومميزات منتج من املنتجات املدنية لرشكات  

 .) عاماً 50الحريب منذ أكرث من (  اإلنتاجمن الحملة التعريف مبميزات «السخانات» التي تنتجها إحدى رشكات  

مجاالت التعليم والتدريب   يف ، مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر  األكاد�ية الطبية العسكرية وقعت   

والصحية الطبية  بالخدمات  والعامل�  األطباء  املذكرة  ،  وتأهيل  أوارص   إىلتهدف  وتعزيز  الزيارات  تبادل 

ب� أعضاء هيئة التدريس ىف مختلف التخصصات العلمية ب� األقسام املتناظرة بهدف االطالع    العلميالتعاون  

البحث   مجاالت  ىف  والخربات  املعلومات  الخرباء   العلميوتبادل  من  املشرتكة  واالستفادة  التنسيق  وكذلك 

 من الطرف�.  أياألجانب عند زيارة  

بإنتاج الفيلم املرصي (الرسب) الذي يتناول   حكومة الوفاق الوطني الليبيةددت الهيئة العامة للثقافة يف  ن 

وشّنه رضبات جوية راح ضحيتها عدد من املدني� يف “حي    2015انتهاك الط�ان املرصي لألجواء الليبية عام  

حتوى الفني والثقايف يف تربير االعتداء واستنكرت الهيئة يف بيان “الزج بامل،  شيحة الغربية” وسط مدينة درنة 

ية وتستوجب وقوف  اإلنسانعىل الدول وقصف املدن وقتل األبرياء ومحاولة تحويل الجرائم التي ترتكب ضد  

وأكدت أن هذه األع�ل هي “استفزاز صارخ ،  بطوالت وأمجاد”  إىل أصحابها أمام محكمة الجنايات الدولية  

الدراما املدفوعة األجر  ألرس الضحايا، الذين تحولهم هذ العمل غ�    إىله    اإلنسا� ج�عات إرهابية لتربير 

 الذي قامت به القوات املعتدية”. 

ام  عىل شهادة نظ  لهيئة اإلمداد والتموين للقوات املسلحةحصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئييس، التابع   

 . )ISO/9001/2015(الجودة لإلدارة طبقاً للمواصفة الدولية 

يذكر أن رجايئ من مواليد عام  ،  بالجيش املرصي  ٧٧٧مؤسس الفرقة    اللواء أحمد رجايئ عطيةتوىف   

قرابة  1938 العمر  من  ويناهز  يف    83،  الصاعقة  تدريب  ومركز  الصاعقة،  مدرسة  إنشاء  وعمل عىل  عاماً، 

 اشرتك يف حرب االستنزاف، وقام بعرشات العمليات خلف خطوط العدو، باإلضافة ملشاركته يف الجزائر، ك�

 . حرب أكتوبر

  يأيتعدة فيديوهات وثائقية عن احتفاالت يوم الشهيد، والذى    لوزارة الدفاع   الرسمياملوقع  نرش   

بدء    يف مع  املنعم رياض، وتزامناً  الفريق أول عبد  استشهاد  بيوم    احتفاالتذكرى  املسلحة  والقوات  مرص 

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/3307104/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3277669/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AE-%D9%88%D8%A3%D8%B9
https://www.elwatannews.com/news/details/5343602
https://gate.ahram.org.eg/News/2627558.aspx
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/3/4/%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://gate.ahram.org.eg/News/2628262.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3283204/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%A7%D9%A7%D9%A7
https://www.youm7.com/story/2021/3/7/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85/5236648
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بهذه الشهيد واملح لالحتفال  الحرب مؤمتراً صحفياً  القدماء وضحايا  املحارب�  القديم، نظمت جمعية  ارب 

 .املناسبة

الحربأقامت    وضحايا  القدماء  املحارب�  العسكري، جمعية  الرياضة  جهاز  مالعب  عىل  رياضياً  مهرجاناً   ،

القوات   احتفاالت  جاء ذلك يف ذكرى،  بحضور عدد من قادة وأفراد القوات املسلحة احتفاالً بهذه املناسبة

 املسلحة بذكرى يوم الشهيد واملحارب القديم. 

البحرية عنارص من  متكنت    للغرق ش�ل   املرصية  القوات  نقل بضائع بعد تعرضها  إنقاذ طاقم سفينة  من 

كم، حيث وردت إشارة استغاثة، تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل   45مدينة أبوق� وعىل مسافة  

 11ميناء ب�وت، وعىل متنها طاقم مكون من    إىلانت متجهة من ميناء اإلسكندرية  ك  ةالتوجوليالجنسية  

 فردا من جنسيات مختلفة. 

األستاذ الدكتور/ حسام فاروق السيد أستاذ جراحة األوعية    باملعاديللقوات املسلحة    الطبياملجمع    استضاف 

 . الحايلمارس  28وحتى  19الفرتة من  يفالدموية بجامعة أوهايو، وذلك 

جراحات املخ   استشاري  الطحاوياألستاذ الدكتور حازم    باملعاديللقوات املسلحة    الطبياملجمع  يستضيف   

مارس   26متشيجان ىف الفرتة من    -وجراحة األعصاب الوظيفية مبستشفى ليفونيا    الفقريواألعصاب العمود  

 .أبريل 10وحتى 

األستاذ الدكتور / عمرو زيدان خب� عالج حاالت آالم الظهر   األمرييكالخب�    العاملي   الطبياملركز    استضاف 

وآالم العصب الخامس وآالم الرسطان املتقدمة وآالم األعصاب باستخدام أحدث جهاز للرتدد الحرارى، وتركيب 

والكىل بالجسم وإزالة الغرضوف بدون جراحة وعالج الغرضوف بالرتدد   الجزيئ  مضخات لعالج األمل والتيبس

 .2021) مارس 31 - 28الفرتة من ( يفالحرارى املربد وعالج كسور الفقرات، 

بالذكرى املباركة لليلة اإلرساء واملعراج   السنوي  احتفالها  م،2021خالل شهر مارس    القوات املسلحةنظمت   

 .ه1442لعام 

للقوات  وقع    التجديدي  والطب  الطبية  البحوث  القومي  املسلحةمركز  املرشوع  لتنفيذ  تعاون  بروتوكول   ،

للجينوم املرجعي للمرصي�، بالتعاون مع أكاد�ية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العايل 

 والبحث العلمي. 

املسلحة    الطبياملجمع    استضاف  الكىل   عاديباملللقوات  وزراعة  أمراض  أ�ن ك�ل خب�  الدكتور  األستاذ 

مارس وحتى األول   28مبستشفى رويال بريستون ألذكشاير التعليمية باململكة املتحدة، وذلك يف الفرتة من  

 م. 2021 من أبريل

عاما عىل ذكرى بدء تصنيع   50، مبرور  م،2021خالل شهر مارس    رصيةالقوات املسلحة املاحتفلت   

أول مدرعة عىل أرض مرص، التي جرى تصنيعها داخل مصنع «قادر» للصناعات املتطورة، التابع للهيئة العربية  

 . للتصنيع حاليا

احتفالية تسليم شهادات اعت�د أكاد�ية نارص العسكرية    القيادة العامة للقوات املسلحة،نظمت   

 . واالعت�دالعليا من الهيئة القومية لض�ن جودة التعليم 

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/3294913/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2632309.aspx
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25472
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3293467/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9
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احتلت مرص املركز الخامس عاملًيا يف استخدام املدفعية ذاتية الدفع  Global Fire Power صنيف األخ� ملوقعالت يف
ويعد  ، 1500وأمريكا  1970والص�  3040مدفع وكوريا الجنوبية  6540مدفع وقد سبقتها روسيا بـ  1165بعدد 

ألريض، حيث يوفر ن�انًا غ� مبارشة عرب املدى من خالل  ) ُعنرصًا قيً� يف القتال اSPAنظام املدفعية ذاتية الدفع (
  أنواع مختلفة من املقذوفات (مبا يف ذلك القذائف الكيميائية والنووية). 

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/2021/02/27/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/27/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae/
https://www.defense-arabic.com/2021/02/27/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae/
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