
 ر ــمص

 

                                 

 المرصد العسكري 
 April 2021 30| |  016العدد  ||  وتحلل الشأن العسکري املصري|| ترصد دوریة شهریة تصدر نهایة کل شهر  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 فیروس کورونا   مکافحة يف  الجیش املصري  دور   

 العسکري التصعید  السیاسي و   تأزم النهضة: بین ال سد   

 حفتر   لدعم قوات برکان الغضب ترصد شحنات أسلحة مصریة   

 مصر تشتري کمیة ضخمة من األسلحة اإلیطالیة    

 تدریبات مکثفة للجیش املصري یلع کافة املحاور اإلستراتیجیة  

 املصري السیسي یجتمع بقادة الجیش لبحث ملفات األمن القومي   

 هذا العدد:  يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 المرصد العسكري

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

وتطورات البنیة والترکیب، 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 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، نتابعها عىل النحو التايل:  م،2021لعام  إبريلشهدت املؤسسة العسكرية خالل شهر 

 العسکریة: أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة  

 مکافحة فیروس کورونا والجیش املصري 

مرص الرتفاع معدل اإلصابة بف�وس كورونا    إىلمن السفر    ) CDCمركز مكافحة األمراض والوقاية منها األمرييك (حّذر  
األمرييك فإن مستوى انتشار كورونا يف مرص "مرتفع جداً". وكان املركز قد صنف نسبة ب� املرصي�. وبحسب املركز  

اإلصابة بف�وس كورونا ب� املرصي� عند املستوى الرابع، وهو األعىل خطورة عىل اإلطالق، حيث يكون معدل اإلصابات 
مرص    إىل مرص، فقد يكون املسافرون  "مرتفع جداً". ويقول املركز األمرييك إنه "بسبب الوضع الحايل يف  19-بكوفيد

معرض� لخطر اإلصابة بف�وس كورونا ونرشه، حتى بالنسبة ألولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، لذا يجب عليهم  
مرص،   إىلمرص "إذا كان يتحتم عليك السفر    إىلمرص". وأضاف املركز يف توصياته للراغب� يف السفر    إىلتجنب السفر  

حصلت عىل التطعيم بشكل كامل (جرعت�) قبل السفر. ويجب عىل جميع املسافرين أيضاً ارتداء  فالبد أن تكون قد
 أقدام عن اآلخرين، وتجنب الزحام، والحرص عىل غسل أيديهم باستمرار."  6القناع، واالبتعاد مسافة 

 : تعقیب

للجيوش    تُصبح"، ويف أوقات الكوارث  19من انتشار جائحة كورونا "كوفيد    عالية الخطورة  ثالثة  موجةشهد مرص حالياً  ت
بلدان حول العامل تدخالً للجيوش ملساعدة القطاع الصحي عدة وقد شهدت  ؛أدوار حتمية ملواجهة مثل تلك الكوارث

 جائحة كورونا. ملواجهة   "املد�" الطبي

 : شكل�يف  ه، حرص دور الجيش املرصي منذ بداية انتشار ف�وس كورنا داخل مرص

 •  تعقيم املنشآت وامليادين من قبل إدارة الحرب الكي�ئية. 

وأدوات التعقيم عىل املواطن� أحيانا بشكل مجا�، وأحياناً أخرى يبيعها بأسعار منخفضة   الك�مات•  توزيع بعض  
 من خالل أكشاك منافذ بيع منتجات القوات املسلحة املتواجدة يف امليادين. 

املصاب� من من  وبالرغم   أعداد كب�ة من  استيعاب  للغاية وقادرة عىل  إمكانيتها كب�ة  العسكرية  املستشفيات  أن 
املدني�،   املواطن�  أمام  العسكرية  املستشفيات  بفتح  قراراً  املرصية  العسكرية  املؤسسة  قيادات  تأخذ  مل  املدني�، 

أن هذا مل يكن   إال"  19ابها أمام املدني� إلجراء تحليل "كوفيد  أن بعض املستشفيات العسكرية فتحت أبو   منوبالرغم  
 مجاناً، بل كان مبقابل مادي مرتفع.

ظل  ي  اآلن  إىلو   ؛داخل مرص  كورونا  ف�وسل  املوجة الثالثة  ذروة انتشار  تشهداألطباء بأنها    الفرتة الحالية يصفها
 وأدوات التعقيم.  الك�ماتوزيع وبيع يف تعقيم امليادين واملؤسسات، وت اً املرصي منحرص  دور الجيش

كتفى برش امليادين والشوارع ااألوىل    اتتزداد بشكل كب�، الجيش املرصي يف املوجداخل مرص  أعداد اإلصابات  
الجيش املرصي عليه واجب وطني حتمي يف  فمن قبل إدارة الحرب الكيميائية واالن يس� عىل نفس النهج.   

إغاثة املواطن� وعليه فتح املستشفيات العسكرية لكافة املواطن� بال تفريق، وذلك ألن القطاع الصحي املرصي 
 .هة الف�وسغ� قادر عىل مجابيعا� و "املد�" 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-4/coronavirus-egypt
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بالذكر  امليدانية    هنا  وجدير  املستشفيات  افتتح بعض  السييس قد  انتشار ف�وس كورنا داخل مرص أن  ،  يف بدايات 
 !  ولن تستقبل املصاب�  تفعيلهامل يتم  اآلن إىلولكن  متكامل،يف وقتها أنها مجهزة بشكل  االفتتاح أظهرت صورو 

يوماً  ااألرضار والكوارث والتهديدات، واألزمة الصحية يف مرص تزداد سوءالجيوش دورها ح�ية الوطن واملواطن� من 
الكارثة، ولكن   تلك  من القدرات واإلمكانيات ما متكنه من الدخول للحد من  هويف املقابل الجيش املرصي لدي  بعد يوم،

 خطوات جادة إلغاثة املواطن�.تتخذ قيادات الجيش املرصي مل  اآلن إىل

 ت الخارجیة للمؤسسة العسکریة: ثانیًا: العالقا

 : العسکريالتصعید السیاسي و لتأزمسد النهضة: بین ا-1

تلُ  بادرة لحل سيايسمل  أي  األفق  الثالث (مرص،   جاد  ح يف  الدول  ب�  تعقيداً  األمور  تزداد  النهضة، ورمبا  ألزمة سد 
 يا). إثيوب السودان، 

 ي:ثیوب التصعید اإل
، كال من مرص والسودان، عىل خلفية طرحه�  يةثيوبجية اإل املتحدث باسم وزارة الخار انتقد  م،  2021  إبريلخالل شهر   

ية دينا مفتي: “السودان ومرص تريدان  ثيوبمجلس األمن الدويل. وقال املتحدث باسم الخارجية اإل  إىلاحت�ل اللجوء 
سد  يا بشأن  ثيوبوأضاف: “املوقف الرسمي إل   إخراج ملف سد النهضة من اإلطار اإلفريقي بالذهاب ملجلس األمن”.

 النهضة التمسك باالتحاد اإلفريقي”.

الثا�    امللء، إن أي محاولة لعرقلة   سلييش بقيلثيويبوزير املياه والري اإل قال  وبخصوص مرحلة امللء الثا� للسد،  
مليار دوالر، وقال بقيل إن بالده مضت قدما يف عملية امللء الثا�    إىليا تصل  ثيوب لسد النهضة ستشكل خسارة كب�ة إل 

طط له، وال يستطيع أحد تغي� موعد امللء الثا� ألنها عملية مرتبطة فنيا  لسد النهضة، وسيتم يف موعده وفق ما خُ 
 بالبناء. 

بتفعيل    ثيويب تفاقم التوتر، قام الجيش اإل   إىل في خطوة تش�  ف بالترصيحات املتعنتة فقط،  ثيويبالجانب اإل   مل يكتِف 
 الكث�  ثيويبيف محيط سد النهضة ودفع ببطاريات جديدة ملحيط السد، وأثار الدفاع الجوي اإل   بطاريات الدفاع الجوي

بع الجدل  تز   د من  أنها ملنظومة إسظهور صور  الصنع    300-عم  بالقرب من سد    إىلروسية  بانتس�  أنظمة  جانب 
 النهضة.  

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%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b4%d9%84/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2306062
https://twitter.com/Von3Juv3VJSH3/status/1377748219355103235/photo/1
https://twitter.com/Von3Juv3VJSH3/status/1377748219355103235/photo/1
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 يةإثيوبجوي أنظمة دفاع  إنهاعىل مواقع التواصل االجت�عي ملا قيل  رةصو

 ردود األفعال املصریة والسودانیة: 
التي  ّرصح و م،  2021  إبريلالل شهر  خ املفاوضات  بأن  يا يف  إثيوبمع    ينالبلد  أجرتهازيرا خارجيه مرص والسودان، 

التي قبل انعقاداها اعتربتها مرص    كنشاسا،  فاوضات مفشل    وأعلنوا عن مل تحقق أي نتائج  كنشاسا، بشأن سد النهضة،  
 ملحاولة الوصول لحل.  جولة سياسية أخ�ةبأنها 

الجانب املرصي والسودا� عىل مستوى لقاءات    تعقدأن    إىل تأزم املوقف للوصول لحل سيايس، دفع   عسكرية ب� 
املوافق  رفيع األربعاء  أول ركن “محمد  م،  2021  إبريل  21، فوصل ظهر يوم  الفريق  السودا�  الجيش  أركان  رئيس 

  ة، وسط تصاعد أزمة سد النهضة. وعقد الفريق أول محمد عث�ن لقاءات مع كلٍ ئالقاهرة، يف زيارة مفاج  إىل  عث�ن”
مد زيك ورئيس األركان الفريق محمد فريد حجازي، وذلك لبحث تداعيات أزمة سد من وزير الدفاع الفريق أول مح

 النهضة. 

الفريق محمد فريد    مدير املخابرات الحربية اللواء أ.ح خالد مجاور ورئيس هيئة األركان املرصيةجدير بالذكر هنا أن  
التدريب    فعاليات  اختتام  لحضور   الزيارةجاءت هذه  م، و 2021  إبريلحجازي، قد زارا السودان يف األول من شهر  

املرصي   "نسور  – العسكري  املشرتك  السودانية 2النيل-السودا�  األرايض  عىل  تم  الذي  الجوية،   "،  مروة  قاعدة    يف 
الخاصة القوات  البلدين، وكذلك بعض عنارص  الجوية لكال  القوات  نهاية وشاركت فيه مجموعات من  . ويف 

الفريق   أن  التدريبات رصح كل من  السودا�،  األركان  األركان املرصي والفريق عث�ن رئيس  حجازي رئيس 
 الستهداف دولة معينة.   مل تأِت ، 2تدريبات نرس 

السودا� خالل شهر   النهضة 2021  إبريلالجانب  للقيام بأي عمل عسكري ضد سد  نية له  أن ال  م، أوضح 
إن بالده مل تفكر   النهضةمصطفى حس� الزب� رئيس اللجنة الفنية السودانية ملفاوضات سد  قال  ، فثيويب اإل 

  متلفزيا عىل النيل األزرق، وأضاف الزب� يف لقاء  إثيوبأبدا يف توجيه رضبة عسكرية ضد سد النهضة الذي تبنيه  
 أن الخرطوم ال توافق عىل اتباع منطق الحرب لحل األزمة. 

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/2021/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/2198101
https://nwafez.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A/
https://nwafez.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/01/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%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-%d9%88%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/07/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%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-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/18/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/18/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/18/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%AF
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 :ردود األفعال الدولیة یلع أزمة سد النهضة
وضات جادة االدخول يف مف إىليا، إثيوب مرص والسودان و كالً من  ، م2021 إبريلخالل شهر  الخارجية األمريكيةعت د

ية األمريكية ت الخارجوحثّ  .خطوات أحادية يف أزمة السداتخاذ  بشأن سد النهضة، وحذرت الخارجية األمريكية من أي  
الث التوصل    إىلثة  ال األطراف  التفاوض حتى  بتمسكها  إثيوبوأبلغت    .حل   إىلمواصلة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يا 

 برعاية االتحاد األفريقي ملفاوضات سد النهضة. 

السف� الرويس  ية في� أسمته بـ “تأم� املنطقة وتعزيز السالم”، وقال  ثيوب عن دعمها للجهود اإل   روسياأعلنت  ك�  
يا لح�ية نفسها وح�ية املنطقة. وقال  إثيوب يا يافغا� ترك� إن الحكومة الروسية ستواصل دعمها لجهود  إثيوبلدى  

  هناك أنباء جدير بالذكر هنا أنه كانت    .يا لتوف� التكنولوجيا النووية ألغراض األمن السالمإثيوب إن بالده ستعمل مع  
ويتعلق األمر مبنظومة "  يا بعدة أنظمة دفاع جوي قص�ة وبعيدة املدىإثيوب ا قامت بتزويد  بأن روسي  ك� ذكرنا سابقاً، 

 ". ”300-الدفاع الجوي بعيدة املدى “إس

قام  ولذلك    ، واملرصي،ثيويبشملت الجانب� اإل   م2021  إبريل تجاه ملف سد النهضة خالل شهر    التحركات الروسية
بزيارة القاهرة، لبحث عدة ملفات مشرتكة ب� موسكو والقاهرة، وكان ملف    الفروفوزير الخارجية الرويس س�غي  

امللفات. رصح تلك  رأس  عىل  النهضة  شكري  سد  سامح  املرصي  الخارجية  مؤمتر صحفي جمع  وزير  بوزير   هخالل 
 . ملف سد النهضة  يا يفإثيوب تعّول عىل قدرة روسيا عىل وقف اإلجراءات األحادية من جانب    مرصإن    الخارجية الرويس

استمرار الحوار ب�    إىل وتتطلع  ثيويب بتطورات ملف سد النهضة اإل   اً كب�   اً بدوره، أكد الفروف أن بالده تويل “اهت�م
 اتفاق مريض لجميع األطراف”.  إىل الدول الثالث حتى الوصول 

 التحرکات املصریة يف حوض النیل:
اتفا2021  إبريلالل شهر  خ النيل، وذلك سعيا منها  م، قامت مرص بعقد عدة  أمنية مع دول حوض  قيات 

 يف أزمة سد النهضة.  ومساعدتها  لكسب تأييد بعض دول حوض النيل لصفها

اتفاقية لتبادل املعلومات العسكرية، يف ظل التوتر املتصاعد ب�  ،  م2021  إبريلخالل شهر    مرص مع أوغنداعت  فوقّ 
 .يا من الجانب اآلخرإثيوب و   ،والسودان من جانبيا بشأن سد النهضة عقب فشل املفاوضات ب� مرص  إثيوبمرص و 

ورئاسة  املرصية  املخابرات  أُبرمت ب� جهاز  االتفاقية  أن  األوغندية”  الشعبية  الدفاع  بيان صادر عن “قوات  وأفاد 
مبوجب االتفاق، سيتبادل البلدان املعلومات العسكرية  أنه  املخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع األوغندية، و 

،  ياإثيوب دولة  مع    برية  حدود  يوجد بينهاال  و   يا،ثيوب ليست من دول الجوار إل   جدير بالذكر هنا أن دولة أوغندا  انتظام.ب
أوغندا كنقطة انطالق    القواعد الجوية يف  استخداممحاولة  تعمل عىل    عقدت تلك االتفاقية ألنها  القول بأن مرصو 

يا تقدر بحوايل إثيوب قول غ� دقيق، فاملسافة ب� أوغندا و الرضورة    عندعمليايت لتنفيذ عملية عسكرية ضد سد النهضة  
2,257.9 km يا. إثيوب، وهي نفس املسافة تقريباً التي تبعد الجنوب املرصي عن دولة 

،  عت برتوكول تعاون عسكري مع بورونديوقّ   مرصأعلن الجيش املرصي، أن  م، أيضاً  2021  إبريلخالل شهر  
  د تامر الرفاعي أن رئيس أركان الجيش عمي وأوضح املتحدث باسم الجيش املرصي ال  .إحدى دول حوض النيل 

زار مرص للتوقيع  محمد فريد التقى رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي بريم نيونجابو، الذي  الفريق    املرصي
االتفاقية. الجوار لدولة    عىل  أن دولة بروندي ليست من دول  أيضاً  بالذكر هنا  ا، واملسافة ب�  يإثيوب جدير 

 .km 2,704.9البلدين تقدر بحوايل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2307217
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/8/%d8%a3%d9%88%d8%ba%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%b7
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/4/11/%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
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أن    إىللف سد النهضة �ثل بالفعل خطورة وجودية عىل مرص واملرصي�، والترصيحات والتحركات املرصية رمبا تش�  م
 إىليا التي تتعنت وتعمل وفق مصالحها دون النظر  إثيوب القاهرة بدأت تفكر يف استخدام طرق أخرى للضغط عىل  

والسودان. من   املصب، مرص  بدولتي  التي ستلحق  العسكريةاألرضار  القدرات  اإلمكانيات  زاوية  لديها من  ، فمرص 
 يف حال وجود إرادة سياسية حقيقية  ثيويبي رادع ضد سد النهضة اإل العسكرية التي متكنها من القيام بعمل عسكر 

تتمكن   أن  القومي املرصي، وحفاظاً عىل حياة املرصي�، دون  األمن  يا من مواجهة هجوم جوي إثيوبللحفاظ عىل 
غ�    مخطط له جيدا، ودون أن متتلك القوة العسكرية الكافية للردع أو تشكيل أي تهديد عىل مرص بأي شكل، و من

املتصور يف هذه الحالة االستمرار يف مفاوضات سياسية عبثية لن يرتتب عليها إال ضياع الحقوق لألبد، مع التعنت  
  املستمر، و ذلك طبقا لترصيحات املسئول� املرصي� أنفسهم.ثيويباإل 

 حفتر:  قوات لدعم  قوات برکان الغضب ترصد شحنات أسلحة مصریة-2

"املعرتف بها دولياً يف طرابلس"، إنها رصدت هبوط طائريت شحن   ومة الليبيةكقوات بركان الغضب التابعة للحقالت  
ضافت قوات بركان الغضب يف بيان  م، وأ 2021 إبريل 13عسكريت� مرصيت� يف مطار سبها، ظهر يوم الثالثاء املوافق 

الجنوب الليبي"، الذي يسيطر   إىللها، أن هذه الحادثة تؤكد "استمرار الجرس الجوي املشبوه من القاهرة وأبو ظبي  
م، أن "الطائرت�  2021  إبريل  14، فجر يوم األربعاء املوافق  الجيش الليبيك� أعلن    عليه اللواء املتقاعد، خليفة حفرت.

املرصيت� اللت� هبطتا يف مطار مدينة سبها(جنوب) تحمالن شحنة من األسلحة والذخائر مخبأة تحت األدوية"؛ لدعم  
وقال دراه:    جفرة"، الهادي دراه.ال  -جاء ذلك يف ترصيح أدىل به الناطق باسم "غرفة عمليات تحرير رست    قوات حفرت،

ذو املحركات الكب�ة هبطت منه طائرتان يف مطار سبها لجلب األسلحة والذخائر تحت ذريعة   c-130"الط�ان املرصي  
وأوضح أنه بالفعل "هناك مجموعة بسيطة من األدوية عىل منت الطائرت�، ولكن أغلب الحمولة كانت    جلبها أدوية".

 وذخائر". أسلحة 

 تعقیب: 
، يتضح انه بالفعل أقلعت طائرتان عسكريتان يوم الثالثاء  أرشيف مواقع األخبار الحكومية والخاصة يف مرصراجعة  مب

م من مرص باتجاه ليبيا، بدعوى أنهم محملتان بأطنان من املساعدات الطبية املقدمة من  2021  إبريل  13املوافق  
وذلك رمبا    دولة ليبيا للمساهمة يف تخفيف األعباء عن كاهل املواطن� الليبي�،  إىلالسكان املرصية  وزارة الصحة و 

 الجفرة"، الهادي دراه.   -يؤكد ما ذكره الناطق باسم "غرفة عمليات تحرير رست 

يوم الخميس املوافق   الجوية  طائرة نقل عسكرية أقلعت من قاعدة رشق القاهرةهناك    ه كان جدير بالذكر أيضاً أن
م، بدعوى أيضاً أنها محملة بكميات كب�ة من األدوية واملستلزمات الطبية املقدمة من وزارة الصحة 2021  إبريل  29

ذه الحمولة  كون هتدولة ليبيا للمساهمة ىف تخفيف األعباء عن كاهل املواطن� الليبي�، فرمبا    إىلوالسكان املرصية  
 سالح وذخائر لدعم حفرت وتم استخدام ذريعة األدوية واملستلزمات كغطاء.  ت حمولةكان أيضاً 

 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: -3

التابعة    ، الفريق بحري صامويل بابارو قائد القوات البحريةالتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية
" والوفد املرافق له  CMFمريكية وقائد األسطول الخامس وقائد القوة البحرية املشرتكة "للقيادة املركزية األ 

مبقر قيادة القوات البحرية بقاعدة رأس الت� البحرية باإلسكندرية، وذلك خالل زيارته الرسمية لجمهورية  
 .م2021 إبريلالتي قام بها خالل شهر  مرص العربية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9/
https://arabi21.com/story/1351209/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://arabi21.com/story/1351209/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327198/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3347050/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2021/4/13/%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%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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%D9%8A%D8%A9-%D9%84%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%A9/5279162
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مباحثات تناولت دعم عالقات التعاون العسكري والرشاكة اإلسرتاتيجية ب� البلدين وتنسيق  وعقد الجانبان جلسة  
وأكد قائد القوات البحرية  .”CMF" الجهود يف منطقة الرشق األوسط، وتعظيم مشاركة مرص ىف القوة البحرية املشرتكة

البحري مع مرص من خالل التوسع ىف مجال   التابعة للقيادة املركزية األمريكية حرص بالده عىل زيادة أوجه التعاون
 التدريبات املشرتكة، موضحاً أن مرص متثل مفتاح األمن واالستقرار ىف منطقة الرشق األوسط.

سكوت بينديكت    مدير الشؤون االسرتاتيجية والخطط والسياسات بالقيادة املركزية األمريكيةأعرب  ويف سياق متصل  
لض�ن عبور حاملة الطائرات األمريكية" أيزنهاور". من جانبه، نقل    املرصية  عن تقديره ملا قدمته هيئة قناة السويس

اللواء سكوت بينديكت الج�ال ماكينزي قائد القيادة املركزية األمريكية التهنئة بنجاح هيئة قناة السويس يف تعويم 
 . السفينة البنمية

 مصر وترکیا: 

ية السابق، ومدير مركز بهجة شه� إن شق قناة إسطنبول  قال األم�ال جهاد يايجي، رئيس أركان القوات البحرية الرتك 
ال يتعارض مع اتفاقية “مونرتو” التي تحكم حركة املالحة البحرية عرب مضيق البوسفور، وأكد يايجي أن اتفاقية ترسيم 

ألف   39يبيا  الحدود البحرية الرتكية الليبية كان خيارا اسرتاتيجيا من قبل ساسة البلدين، وأن هذه االتفاقية منحت ل
جزر يونانية، وأضاف لو أن ليبيا وقعت االتفاقية مع اليونان ما كان لها لتحصل عىل   4جانب    إىلكيلو مرت من املياه،  

هذه املسافة املائية الكب�ة، مشددا يف السياق ذاته عىل أن اليونان تريد نهب املساحات املائية الخاصة بليبيا ومرص  
 والدول العربية. 

، قال يايجي “إذا وقعت مرص اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا فإن  تركيا ومرصية عقد اتفاقيات شبيهة ب�  وعن إمكان
 .”بل ستصبح بيد مرص اليوناني�،كيلومرت من املياه لن تكون يبد القبارصة  11500هناك مساحة مائية تقدر بـ 

الخب� الرتيك أن   فرتض أن تكون مياها مرصية لكن االتحاد  ألف كيلومرت من مياه رشق املتوسط كان ي  13وأوضح 
 .األوريب أعطاها للقبارصة اليوناني�

 مصر وکوت دیفوار: 

وزير الدفاع الجديد يف كوت ديفوار، حيث    Téné Birahima Ouattara  ـبأبيدجان،    مرص يف سف�    بدوي  التقى وائل
قدم له التهنئة مبناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وأكد السف� وائل بدوي حرص مرص عىل تطوير التعاون مع كوت  
ديفوار يف مجال الدفاع ومكافحة اإلرهاب بصفة خاصة، ملا له من تداعيات عابرة للحدود مُتثل تهديداً ج�عياً يتطلب  

دولياً مشرتكاً ملواجهته، وأشاد الوزير بخربة مرص يف مكافحة اإلرهاب، مؤكدا تطلعهم لتعزيز التعاون يف هذا  جهداً  
 املجال بصفة خاصة.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1223775-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/4/8/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/2702753.aspx
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 ثالثًا: التسلیح:

 : مصر تشتري کمیة ضخمة من األسلحة اإلیطالیة-1

رتي الرئييس ألنظمة األسلحة التي قالت منظمة إيطالية إن مرص أكدت مكانتها للسنة الثانية عىل التوايل بأنها املش
وأوضحت   اإليطالية،  العسكري  التصنيع  اإليطاليةتصدرها رشكات  السالح  ونزع  السالم  التقرير   شبكة  تقديم  بعد 

والذي ينظم البيع الخارجي   185/90الربملان حول صادرات األسلحة، املفروض مبوجب القانون    إىلالحكومي السنوي  
االنتهاكات  الرغم من  تزال مزدهرة عىل  السييس ال  التسليح مع حكومة  أن "شؤون  اإليطالية،  العسكرية  لألنظمة 

، بلغ 2020أنه "خالل عام    إىل الجسيمة لحقوق اإلنسان وعدم التعاون يف قضيتي ريجيني وزيك". وأشارت الشبكة  
مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة    3927إج�يل عدد الرتاخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية بقيمة  

 ، الذي كان مت�شيا مع العام املايض أيضا". 2019٪ مقارنة بإج�يل عام 25

 األولی: املصریة  MEKO A200ENصورة لفرقاطة  -2

إعال  وسائل  صورة  كشفت  أملانية  لفرقاطة  م 
MEKO A200EN  األوىل لحظة إخراجها    املرصية

ميناء بر�ن حيث    إىلالبناء متهيداً لنقلها    صالةمن  
املاء، وذكرت أنه سيجري تدش�  إىلسيجرى إنزالها 

القادم، عىل أن  الثانية يف شهر أغسطس  الفرقاطة 
يتم تدش� الفرقاطة الثالثة قبل حلول نهاية العام 
يف   بنائها  فسيجري  الرابعة  الفرقاطة  أما  الجاري، 
اإلسكندرية   ترسانة  رشكة  مع  بالرشاكة  مرص 

 البحرية.

 :ةاملصرییلع األراضي  فرنسیة صفقة تصنیع غواصات-3

تشمل تصنيع    ب� مرص وفرنسايتم التحض� لصفقة  
وهي يف مراحلها    املرصية،الغواصات عىل األرايض  

الصفقة   األخ�ة. أن  اإلعالمية  التقارير  وتتحدث 
غواصة مبواصفات خاصة مبرص   14و  12ترتاوح ب�  

ب�   ترتاوح  شاملة   12  إىل  10بقيمة  دوالر  مليار 
قاعدة   بأ   3تجهيز  واملعدات يوليو  البناء  حواض 

عهد  مرص  لتدخل  املطلوبة  واملاكينات 
 الرتسانات املتخصصة املتعددة بدالً من ترسانة وحيدة باإلسكندرية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defensearabia.com/2021/04/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/25/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-meko-a200en-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/25/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-meko-a200en-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/22/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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 : قاعدة اإلسکندریة  إلیوصول الفرقاطة برنیس من طراز فریم بیرجامینی -4

القوات   باسم  العسكري  املتحدث  املسلحة  أعلن 

عن    م،2021  إبريلخالل شهر    العقيد تامر الرفاعي

(فريم   طراز  من  "برنيس"  الفرقاطة  وصول 

قاعدة اإلسكندرية إيذانا بانض�مها   إىل ب�جامينى)  

القوات   بناءها برشكة  ألسطول  تم  البحرية، حيث 

"فينكانت�ي" اإليطالية وفقا ألحدث النظم العاملية  

يف مقطع فيديو لوصول الفرقاطة الجديدة نرشه -وأوضح املتحدث العسكري    يف منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

أسطول القوات    إىلة التي تنضم  أن الفرقاطة "برنيس" تعد الثاني  -عىل صفحته الرسمية مبواقع التواصل االجت�عي  

 أنه قد تم التعاقد عليه� ب� مرص وإيطاليا.  إىلالبحرية املرصية بعد انض�م الفرقاطة الجاللة.. مش�ا 

الجویة  -5 الدفاعات  إنتاج  ترخیص  یلع  الحصول  يف  تنظر  مصر  أن  تفید  تقاریر 

 : واملدفعیة الصاروخیة البیالروسیة

تدرس ترخيص إنتاج    مرص أن    إعالمية  أفادت تقارير
األسلحة أنظمة  من  املتقدمة    عدد  البيالروسية 

نقل  اً محلي عمليات  املشرتيات  هذه  وستصاحب   .
قطاع الدفاع املرصي، مع دراسة ستة   إىل تكنولوجية  

 . أنظمة أسلحة عىل وجه الخصوص

ترخيص    اً أفادت التقارير أيضاً أن مرص تدرس أيض
املدف نظام  املدىإنتاج  طويلة  الصاروخية   عية 

Polonez   الهائل مداه  يبلغ  األق�ر    300الذي  عرب  وتوجيه  داخيل  توجيه  املنظومة عىل  تحتوي صواريخ  كيلومرت. 
ملم. ك� ورد أنها قادرة عىل نرش صواريخ باليستية،    300الصناعية، وتحمل كل مركبة إطالق متنقلة مثا� قذائف عيار  

. ودخل نظام األسلحة ″5-”هواسونغ    يب” و  -ملرص باستبدال ترسانتها من صواريخ “سكودوبالتايل �كن أن تسمح  
 يف أيدي أذربيجان  2020، وأثبت فعاليته يف حرب ناغورنو كاراباخ عام 2016هذا للخدمة منذ عام 

 : کورفیتات   6بحریة دوریة و قطعة    20قد بیع مصر  فس یلع عاتتنأوروبیة  شرکات  -6

موقع   إنتلجنس”أفاد  للسفن   “أفريكان  املصنعة  األوروبية  الرشكات  كربى  أن  األوروبية  االستخبارات  من  القريب 
كورفيتات، وقال بأن الرشكات املتنافسة   6قطعة بحرية دورية و  20تتنافس في� بينها للفوز بعقد بيع مرص  
فينكانت�ي” و”  الهولندية  “دامن”  باإلضافة    هي  اإلسبانية  نافانتيا”  و”  الفرنسية    إىلاإليطالية  الرشكات 

“OCEA“ و ”CMNاً وهو نقل التكنولوجيا واملعرفة محلي  اً أساسي  اً ”، وبحسب املصدر فإن مرص وضعت رشط 
الفريق    بأن السييس وقائد القوات البحرية  اً ك� حدث يف صفقة كورفيتات جويند مع فرنسا، وذكر املوقع أيض

األملانية    مد خالدأح الرشكة  الفنية والتدريب    Lürssenناقشا مع  املعرفة  املختلفة ونقل  السفن  بناء �اذج 
 . ألطقم البحرية املرصية

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=14042021&id=b8a609be-34df-4e63-b488-77a07c024c0c
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/11/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/07/%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%86/
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 : تجدُّد أخبار الصفقة العسکریة الکبرى بین مصر وإیطالیا -7

محتملة  بخصوص صفقة كب�ة    املفاوضات اإليطالية املرصيةصحفية خالل الفرتة األخ�ة للحديث عن  تقارير    رجعت
. الصفقة التي كانت تشمل عدد فرقاطات “برجاميني” (تم تسليم واحدة بالفعل  اً تم اإلعالن عنها منذ عام تقريب  كان

“إرمايك” تدريب  مقاتالت   + تايفون  مقاتالت   + الثانية)  تسليم  لالستطالع    وجاري  صناعي  قمر  يف    –+  والجديد 
إمتام  عىل. وتكلمت التقارير الجديدة عن إرصار إيطاليا  رجاميني” إضافيةبفرقاطات “  4التحديث األخ� لألخبار هو  

كونها بعائد كب� عىل االقتصاد اإليطايل    –رغم التوترات عىل خلفية مقتل الطالب اإليطايل جوليو رجيني    –الصفقة  
 مليار يورو”.  11 إىل 9ما ب� “ترتاوح 

   :الهند تبحث بیع سفن حربیة ملصر واملغرب-8

يستكشف    الهند،أحد أحواض بناء السفن الرائدة يف    ،GRSEأن    منذ فرتة   نرشته وزارة الدفاع الهنديةكشف تقرير  
 .إمداد السفن الحربية ملرص واملغرب

تصنعه رشكة   ما  للغواصات    GRSEأفضل  املضادة  الحرب  كورفيت  يتميز    3250بإزاحة    Kamortaهو  الذي  طن 
 حسب ما هو مذكور يف موقع الرشكة.،  %90  إىلبتصميم حديث ومكون من مواد مركبة، ونسبة املحتوى املحيل يصل  

التي تحصل یلع مقاتلة  -9 الدولة الثانیة بعد الصین  الثقیلة    Su-35مصر تصبح 

 : متعددة املهام 

صبحت مرص الدولة الثانية بعد الص� التي تحصل  أ 
مقاتلة   الوظائف،   Su-35عىل  متعددة    الثقيلة 

أعلنت وكاالت األنباء الفيدرالية عن بدء بناء    حيث
متعددة الوظائف يف    Su-35مجموعة من مقاتالت  

أمور”.   أون  “كومسومولسك  يف  الطائرات  مصنع 
طائرة من    26برم العقد ب� مرص وروسيا لتوريد  ُأ 

طائرة) يف    24  –ملصادر أخرى    اً (وفق  Su-35طراز  
بنحو  2018مارس   العقد  ويقدر  دوالر.    2،  مليار 

مرص قبل نهاية العام املايض. ومن   إىل  Su-35وكان من املقرر تسليم الدفعة األوىل املكونة من طائرت� من طراز  
 .2023املتوقع أن يكتمل العقد بالكامل يف عام 

 : البحریة املصریة تقرر التعاقد یلع غواصات فرنسیة-10

االستخباري واملتخصص يف تقديم املعلومات االستخباراتية حول الرشق األوسط،    موقع “تاكتيكل ريبورت” أفاد  
امل أن  عن  هناك حديث  مديرين  أن  مع  اجت�عات  ثالث  املاضية  األشهر  عقدوا خالل  قد  املرصي�  سؤول� 

لوضع اللمسات األخ�ة عىل صفقة رشاء غواصات    Naval Groupتنفيذي� من رشكة بناء السفن الفرنسية  
، وأضاف أن مرص قامت بتجهيز حوض متخصص يف صناعة الغواصات وصيانتها  Scorpene 2000من طراز  

من التوقيع عىل صفقة غواصات مع    اً ن مرص تقرتب أيضإ املقبل، وقال املوقع    وماي  25منه يف  سوف تنتهي  
طراز سكوربيون   من  أع�له،    2000فرنسا  باكورة  تكون  الجديد وسوف  الحوض  داخل  املحيل  التصنيع  مع 

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/2021/03/30/%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91%d9%8f%d8%af-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%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%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%89-%d8%a8/
https://www.defense-arabic.com/2021/03/31/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/17/%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%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5/
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 . الدول األوروبية إىلك لتستبعد بذلك الشق البحري من الرشق متاما سواء غواصات أو فرقاطات واالتجاه بدالً من ذل

سفن    Naval Groupشرکة  -11 لبیعها  املصریة  البحریة  مع  تتفاوض  الفرنسیة 

 : مکافحة األلغام

الفرنسية املتخصصة يف صناعة القطع البحرية يف مفاوضات مع مرص   aval GroupNبأن رشكة  أفادت تقارير إعالمية  
بأن الرشكة باعت ملرص حامالت مروحيات وفرقاطة ثقيلة    ت التقاريرلبيع البحرية املرصية سفن مكافحة األلغام، وقال

 . وكورفيتات جويند مع نقل تكنولوجيا 

 : تقنیة األسلحةمصر والهند توقعان اتفاقیة تصنیع مشترك ونقل -12

،  2021  إبريل  19محمد أحمد مريس يف    اللواء  إلنتاج الحريباوزير    سف� الهند يف مرص،  استقبل السف� أجيت جوبت
التصنيع والنقل، وكذلك اإلنتاج الدفاعي، ومبوجب هذا  واتفق الجانبان عىل تعزيز التعاون الثنايئ يف مجاالت مثل 

 .29االتفاق ستساعد الهند مرص يف صيانة وإنتاج قطع غيار مقاتالت امليغ 

  

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/2021/04/28/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-naval-group-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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   رابعًا: التدریبات العسکریة 

 »: 62مشروع مراکز قیادة خارجي «إعصار -1

مرشوع مراكز قيادة خارجي    م،2021  إبريلخالل شهر    الجيش املرصي،رئيس أركان  حجازي  ق محمد فريد  شهد الفري
يف إطار الخطة السنوية للتدريب القتايل    جاء إحدى تشكيالت الجيش الثالث امليدا�، والذي    أجرته» الذي  62«إعصار

وبدأ املرشوع بتنفيذ إجراءات التحض� والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون    لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة.
للتأكد    لحة عىل مراكز القيادة والسيطرةلكافة عنارص تشكيل املعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات املس

 من جاهزيتها واستعدادها.

 : » 5املشروع التکتیکي «جاسر -2

املرحلة الرئيسية للمرشوع    م،2021  إبريل خالل شهر    ،الجيش املرصيرئيس أركان    حجازي  الفريق محمد فريدشهد  
ىف إطار    الذي جاء»، الذي نفذته إحدى وحدات املنطقة الغربية العسكرية، و 5  -التكتييك بجنود ذو جانب� «جارس

 خطة التدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة. 

 : »2021 -املشروع التدریبي «الفاتح -3

أركان   رئيس  فريد  محمد  الفريق  الجيش  شهد 

املرحلة الرئيسية   م،2021  إبريلاملرصي خالل شهر  

  نفذتهوالذي    "،2021  -"الفاتح  للمرشوع التدريبي  

العسكرية  الجنوبية  املنطقة  وحدات  إحدى 

املسلحة   للقوات  الرئيسية  األفرع  مع  بالتعاون 

 . والذي استمر لعدة أيام

 : مقاتالت مصریة وسودانیة تحلق فوق نهر النیل-4

املرصينرش   الجيش  باسم  تامر    املتحدث  العميد 
فيديو عىل صفحة القوات املسلحة املرصية الرفاعي  

يف "فيسبوك"، يظهر بعض جوانب مناورات "نسور  
وظهر    " ب� القوات املرصية والسودانية.2  –النيل  

خالل الفيديو الذي نرشته القوات املرصية، تحليق 
"ميغ   ومقاتالت 29  –مقاتالت  املرصية،   "

 . السودانية فوق نهر النيل FTC-2000و

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2315817
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2315817
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2315817
https://www.elwatannews.com/news/details/5425075
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3327033/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/1218821-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
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   : قوات الدفاع الشعبي والعسکري تنظم مشروعًا إلدارة األزمات والکوارث بسوهاج -5

بتنظيم مرشوع إدارة األزمات والكوارث ملحافظة سوهاج بالتعاون مع كافة   قوات الدفاع الشعبي والعسكريقامت  
التنفيذية املختلفة  التدريب بعرض تقارير مديري األجهزة  التنفيذية ومديرية األمن للمحافظة، حيث بدأ  األجهزة 

 ملجابهة املواقف الطارئة. باملحافظة للوقوف عىل مدى جاهزيتها 

 : اقتصاد املؤسسة العسکریة خامسًا

الرتاس  وقع-1 املنعم  للتصنيع،    الفريق عبد  العربية  الهيئة  للتصنيع ورشكة  رئيس  العربية  الهيئة  مذكرة تفاهم ب� 
ات رشكة "نيوستار" الكورية وريادتها يف  وأشاد "الرتاس" بخرب   نيوستار الكورية الجنوبية، عرب تقنية الفيديو كونفرانس.

الصناعية  املجاالت  العديد من  وتطبيقها يف  املختلفة،  بأحجامها  الفيرب  املصنعة من  الغاز  أسطوانات  أحدث  تصنيع 
 واملدنية. 

، السف� البلجييك لدى مرص فرانسوا كورنيه ديلزيوس، ووفد محمد أحمد مريس   لواءإلنتاج الحريب الاوزير  استقبل  -2
مرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك ب� الجانب� يف مجاالت التصنيع املختلفة، حيث تم استعراض القدرات 

والف والتكنولوجية  التصنيعية  املوضوعات  واإلمكانيات  مناقشة  وتم  الحريب،  اإلنتاج  والبرشية لرشكات ووحدات  نية 
 التى �كن التعاون بها مع الرشكات البلجيكية العاملة ىف مجاالت التصنيع املختلفة عىل الصعيدين العسكري واملد�.

،  ر النقل، والفريق عبد املنعم الرتاسكامل الوزير، وزي  فريقبحضور الشهد مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء،  -3
رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع اتفاقية ب� وزارة النقل، ُممثلة يف الهيئة القومية لسكك حديد مرص،  

أن هذه االتفاقية تتضمن    إىلوالهيئة العربية للتصنيع، ُممثلة يف مصنع سي�ف؛ وعقب التوقيع، أشار وزير النقل،  
  ٣٠٠عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل     ١٠٠٠سي�ف، التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد    قيام مصنع

 عربة سبنسة. ٥٠عربة صندوق، و ١٢٥عربة صهريج، و ١٥٠عربة سطح حاويات، و ٣٧٥عربة كشف قالب، و

برت فالك رئيس مجلس إدارة رشكة "جرين تك وزير الدولة لإلنتاج الحريب، رو   محمد أحمد مريسلواء  الاستقبل  -4
عام   ديوان  مبقر  له�،  املرافق  والوفد  للتطوير"  القابضة  "أوك  إدارة رشكة  مجلس  رئيس  براون  وجاريث  إيجيبت" 

 الوزارة، لبحث مستجدات التعاون املشرتك يف مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من املخلفات.

مركز تجميع    األرايضإلنتاج الحريب والسيد القص� وزير الزراعة واستصالح  ا  وزير  محمد أحمد مرىساللواء  افتتح،  -5
األلبان بأبو قرقاص باملنيا، وذلك بحضور اللواء أسامة القايض محافظ املنيا وعدد من قيادات الوزارت�، وأشار وزير  

بشأن تطوير وتحديث مراكز   السييسأن افتتاح هذا املرشوع يأيت ىف إطار تنفيذ توجيهات    إىلالدولة لإلنتاج الحريب  
 . ورية لالستفادة من حجم ما تنتجه مرص من األلبان.تجميع األلبان عىل مستوى الجمه

% خالل الربع 100، يف تصنيع أول كام�ا مراقبة مرصية بنسبة تصنيع مكون محيل  الهيئة العربية للتصنيعنجحت  -6
التابع لـ«العربية للتصنيع»، وإحدى  الجاري، وذلك بالتعاون ب  2021األول من عام   � مصنع اإللكرتونيات، 

 رشكات القطاع الخاص املرصية العاملة يف هذا املجال. 

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/3326070/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3314531/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3318628/1/%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%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319832/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319569/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2688961.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2688961.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2688961.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5460223
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 : اللقاءات والزیارات: دسًاسا

وزير الدفاع الفريق أول محمد زىك  شهد   

البحث م،2021  إبريلخالل شهر  ،  املرصي

العليا   العسكرية  نارص  ألكاد�ية  الرئييس 

للحفاظ  املقرتحة  "اإلسرتاتيجية  بعنوان 

ىف  املرصي  املجتمع  ومتاسك  استقرار  عىل 

الحالية  والتحديات  التهديدات  ظل 

والذي    " الدفاع  واملنتظرة  كلية  نفذته 

البحثية   األنشطة  خطة  إطار  ىف  الوطني 

 . 2021/  2020للقوات املسلحة للعام البحثي 

 

، عقب أدائه صالة الجمعة السييسالتقى   

  إبريل   23  يف تاريخمبسجد املش� طنطاوي  

حيث   بكبار قادة القوات املسلحةم،  2021

مبناسبة   املسلحة  للقوات  التهنئة  قدم 

ذكرى انتصارات العارش من رمضان. تناول  

كافة   عىل  املوضوعات  من  عددا  اللقاء 

داخلي وناقش  اً ودولي  اً وإقليمي  اً األصعدة   ،

القوات   قادة  بعض السييس  ىف  املسلحة 

 املوضوعات املتعلقة باألمن القومي املرصى والتحديات التى تواجهها الدولة املرصية. 

 

املسلحة وزير  م،  2021  إبريل خالل شهر    السييسقام    للقوات  العام  القائد  أول محمد زيك  الفريق  يرافقه 

الدفاع واإلنتاج الحريب، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات املسلحة، بوضع أكاليل الزهور عىل  

 . النصب التذكاري لشهداء القوات املسلحة مبدينة نرص

الفريق   القوات املسلحة  م،  2021  إبريلخالل شهر  ،  الجيش املرصيرئيس أركان  ،  حجازي  محمد فريدتفقد  عنارص 

� بها، والرشطة بنطاق ش�ل سيناء، للوقوف عىل الحالة األمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط واملهام املكلف

 ك� تفقد رئيس األركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأم� ش�ل سيناء ملتابعة س� العمليات األمنية. 

وري  الجنازة العسكرية التي أقيمت لرئيس مجلس الوزراء املرصي السابق ك�ل الجنز   السييستقدم   

 مبنطقة املراسم العسكرية مبسجد املش� طنطاوي. 

  

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/2021/4/15/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/5281504
https://www.youm7.com/story/2021/4/15/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/5281504
https://www.youm7.com/story/2021/4/15/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/5281504
https://www.youm7.com/story/2021/4/15/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/5281504
https://www.youm7.com/story/2021/4/23/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89/5292463
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3341473/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7
https://www.elwatannews.com/news/details/5467273
https://arabic.rt.com/middle_east/1217230-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
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 :والتقاریر  : التصریحات والبیانات سابعًا

  إىلاإليطالية إن عنرصا من البحرية املرصية هرب بعد اتهامه باالغتصاب، إثر وصوله    "الريبوبليكا" قالت صحيفة  -1

يارا تينكا  إيطاليا لتسلم فرقاطة "فريم" التي اشرتتها مرص يف وقت سابق، وتابعت يف تقرير للصحفي� ماركو ليجنانا وك

أنه هرب قبل أن تتمكن الرشطة من القبض عليه، ويف التفاصيل قالت الصحيفة إن البحار املرصي اعتدى جنسيا عىل  

امرأة، وبعد يوم� عاد ل�وعها مرة أخرى، وتعرفت عليه الرشطة واستجوبته، وبعد أن عادت مبذكرة اعتقال بعد أيام  

عاماً وهو واحد من أفراد البحرية املرصية الذين    22أن املتهم يبلغ من العمر    إىلكان الرجل قد غادر البالد، وأشارت  

 ليغوريا لتسليم فرقاطت� تم رشاؤه� من إيطاليا.  إىلوصلوا 

 إىل هنئـة  القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع واإلنتـاج الحربـي، بربقيـة ت  الفريق أول محمد زيكبعث  -2

 هــ. 1442السييس، القائد األعىل للقوات املسلحة، مبناسبـة حلول شهر رمضان املعظم 

للقوات املسلحة عىل موقع التواصل االجت�عي «فيس بوك»، منشور   الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرينرشت -3

 سييس مبناسبة ذكرى العارش من رمضان. لهنئة لبشأن ت

وزير الداخلية، الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج   اللواء محمود توفيقهنأ -4

 القوات املسلحة مبناسبة االحتفال بذكرى العارش من رمضان.الحريب، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب 

 ذكرى تحرير سيناء.   السييس والشعب املرصي العظيم مبناسبة  إىل، بالتهنئة  القيادة العامة للقوات املسلحةتقدمت  -5

وذكر يف البيان أن قوات حرس  ،  خالل الفرتة املاضيةقوات حرس الحدود  يف بيان له عن نشاط    الجيش املرصيأعلن    -6

ألف  125حيث تم ضبط ،  اهاتعىل كافة االتجخالل الشهر املايض من تحقيق العديد من النجاحات  متكنتالحدود 

هواتف لالتصال عرب األق�ر   3بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و  50طلقة مختلفة األع�ة، و

 فتحات نفق، فضالً عن مبالغ مالية كب�ة من العمالت املرصية.  5الصناعية، واكتشاف وتدم� 

فيديو لتوعية املواطن� مبخاطر ف�وس كورونا تحت عنوان «حياتك أمانة» وبلدك    ارة الدفاعاملوقع الرسمي لوز نرش  -7

محتاجاك، وذلك للتحذير من املوجة الثالثة لف�وس كورونا، ودور املواطن� ىف ح�ية أنفسهم ىف ظل اإلجراءات التى  

 تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر جائحة كورونا. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1351412/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3325050/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%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-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.elwatannews.com/news/details/5450227
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042021&id=a8b04673-6b6e-4fdc-926c-d05e0aea53cf
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042021&id=a8b04673-6b6e-4fdc-926c-d05e0aea53cf
https://gate.ahram.org.eg/News/2695385.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3333646/1/%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%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3333646/1/%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%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3333646/1/%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%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AD
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 القرارات العسکریة : ثامنًا

بإقالع طائرة نقل عسكرية محمل عليها    م،2021  إبريلخالل شهر    أوامرها  القيادة العامة للقوات املسلحةأصدرت  -1
  إىل كميات كب�ة من املساعدات الطبية املتمثلة يف شحنة ألبان األطفال العالجية واملقدمة من وزارة الصحة والسكان  

 . ية بورونديجمهور

أوامرها بإقالع طائرة نقل عسكرية من قاعدة رشق القاهرة الجوية متجهة   القيادة العامة للقوات املسلحةأصدرت  -2
مطار" نديجىل بكنشاسا " بجمهورية الكونغو الد�قراطية محمل عليها كميات كب�ة من املساعدات الطبية املتمثلة   إىل

 جمهورية الكونغو الد�قراطية. إىلواملستلزمات الطبية واملقدمة من وزارة الصحة والسكان يف األدوية 

 عسکریة: وقضایا : فاعلیاتتاسعًا

العسكريأنشأ  -1 االجت�عي   املتحدث  التواصل  موقع  عىل  رسمية  صفحة  الرفاعي،  تامر  حرب  أركان    العميد 
 «إنستجرام»، وجاء الرابط الخاص بالصفحة ك� ييل:  

https://instagram.com/egy_army_spox?igshid=hcwb4kyjnat1 

، األوكتاجون قالت عنه  "وهو مقر وزارة الدفاع الجديد“األوكتاجون    افتتاحبدأ العمل واالستعدادات إلقامه حفل  -2
يظهر من الفضاء وكأنه قاعدة للمخلوقات الفضائية، ُصمم األوكتاجون ليكون أشبه  أنه  األمريكية،    The Driveمجلة  

جدرانها الشاهقة، و�تاز مبظاهر الرتف والبذخ العمرا� الذي اشتهر به الطراز مبعابد طيبة القد�ة بأعمدتها الضخمة و 
 املرصي القديم. 

حصل أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية عىل امليدالية الربونزية مبعرض جنيف الدويل لالبتكارات، -3
الظاهرجاء ذلك عىل صفحة املتحدث العسكري للقوات املسلحة، وقد حصل   ، عضو هيئة املقدم تامر سعيد عبد 

التدريس بالكلية الفنية العسكرية عىل امليدالية الربونزية "املركز الثالث"، مبعرض جنيف الدويل لالبتكارات يف مجال 
 .نيكا واآلالت واملحركات ، مبجال علم امليكا2021مارس    14- 10امليكانيكا والذي أقيم بسويرسا عرب اإلنرتنت يف الفرتة من  

 . " لكلية الضباط االحتياط ISOاحتفالية لتسليم شهادات االعت�د الدولية األيزو " القوات املسلحةنظمت -4

املسلحةأعلنت  -5 إلك  القوات  منظومة  وإنشاء  تصميم  تم  الدفاع عىل أنه  لوزارة  الرسمي  املوقع  من خالل  رتونية 
اإلنرتنت، لتسجيل املتقاعدين من الضباط وضباط الصف لتلقي اللقاح ضد ف�وس كورونا املستجد، وأوضحت القوات 

 .إبريل ١٠ املوافق السبتيوم التطعيم من   وبدأعاماً  ٦٠املسلحة أن الرشيحة املستهدفة حاليا أكرث من 

بروتوكول تعاون مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا يف مجاالت   وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات املسلحة -6
 . التعليم والتدريب للطالب واألطباء يف تخصصات الطب املختلفة، وكذا املجاالت العالجية والبحثية

، املؤمتر الدويل العلمي التاسع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء  الكلية الفنية العسكريةت  نظم-7
 . عرب تقنية الفيديو كونفرانس 2021 إبريل 8 -6يف املدة من 

الستقبال املواطن� مجانا، عىل مدار يومي التاسع والعرشون    القوات املسلحة فتح املزارات العسكريةقررت  -8
 ، وذلك مبناسبة احتفاالت مرص والقوات املسلحة بأعياد تحرير سيناء. 2021 إبريلوالثالثون من شهر 

بروتوكول تعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة    إدارة الخدمات الطبية للقوات املسلحةوقعت  -9
ليمية وتدريب أجيال متميزة من شباب  رفع مستوى العملية التع  إىلويهدف الربوتوكول    الصحة والسكان.

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/3314713/1/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3345994/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/2690382.aspx
https://instagram.com/egy_army_spox?igshid=hcwb4kyjnat1
https://agute.org/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B3-3/
https://agute.org/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B3-3/
https://agute.org/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B3-3/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3317362/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-
https://gate.ahram.org.eg/News/2684307.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3319396/1/%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%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83
https://gate.ahram.org.eg/News/2687470.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3326086/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88
https://www.elwatannews.com/news/details/5464504
https://www.youm7.com/story/2021/4/15/%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%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/5281477
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األطباء يف برنامج تدريب الزمالة املرصية وتعزيز التعاون ب� الجانب� يف مجاالت التدريب املشرتك وتبادل الخربات 
 املرصية،بإدراج مستشفيات القوات املسلحة التعليمية املعتمدة من القيادة العامة للقوات املسلحة يف برنامج الزمالة  

العليا للتخصصات   إىلضافة  باإل  الطبية كمدرب� باللجنة  التخصصات  القوات املسلحة يف مختلف  اعت�د مستشاري 
 الطبية والس�ح لهم بتدريب واختبار األطباء املسجل� بربنامج الزمالة املرصية مبستشفيات وزارة الصحة. 

يئة اإلمداد والتموين للقوات املسلحة، بتعبئة وتجهيز حصص  أوامرها له  القيادة العامة للقوات املسلحةأصدرت  -10

 )1(  بنطاق الجيوش امليدانية واملناطق العسكرية. احتياجامجانية والقيام بتوزيعها يف القرى واملناطق األكرث 

  

 

 . رصدتعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال 1(

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/3333600/1/%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%B2%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
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