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   . املصري تجاه القضیة الفلسطینیة التحرك   

 . قراءة عسکریة ملعرکة سیف القدس  

 . سد النهضة: بین التأزم السیاسي والتصعید العسکري  

 . نواب أمریکیون یطالبون بتخفیض املعونة العسکریة لنظام السیسي    

 . مقاتلة رافال   30ملیارات دوالر بضمان فرنسي لشراء    4.5مصر تقترض   

 . التقاعد والتأمین واملعاشات للقوات املسلحة   تعدیل بعض أحکام قانون  

 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"

ومضـامین، "خدمـات إعالمیة، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تمهید: 

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

التحرك املصري تجاه القضیة الفلسطینیة وقراءة عسکریة ملعرکة   أوًال:

 :سیف القدس

من جهة،   ةم، معركة من املعارك املستمرة التي مل ولن تتوقف ب� املقاومة الفلسطيني2021اندلعت خالل شهر مايو  

م تحت  2021سالمية معركة  والكيان الصهيو� املحتل لألرايض الفلسطينية العربية من جهة أخرى؛ ودخلت املقاومة اإل 

يف القدس ويف داخل األرايض    ناسم معركة "سيف القدس، وذلك لوقف حد االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيو 

يف حي الشيخ جراح والتي تستمر حتى اآلن    � املحتلة، ومن أجل ما تم من تجاوزات يف حق املواطن� الفلسطيني

 بطبيعة الحال.  

رار املرصي لقطاع غزة عىل أنه خط الدفاع األول عن األرايض املرصية، لذلك فصانع القرار املرصي دامئا ينظر صانع الق 

يشتبك باستمرار مع أي حالة تطور تنشب ب� قطاع غزة والكيان الصهيو� املحتل، مه� كانت طبيعة تلك اإلدارة  

اع غزة خطراً عليها ألنها تقبع تحت حكم أحد  التي تحكم مرص. وبالرغم من اإلدارة الحالية التي تحكم مرص تعترب قط

أهم أجنحة اإلسالم السيايس يف املنطقة العربية، إال أن أداء املقاومة يف تلك الحرب فرض عىل الجانب الصهيو� أن 

يلجأ إىل تهدئة، وسارع ذلك الكيان بسبب خسائره املتتالية إىل الجانب املرصي للتدخل إلنقاذ املوقف، والذي هو من  

جانب أخر يستثمر يف ذلك امللف حتى ال يفقد القيمة الحيوية له فيه، ويناكف به القوي الدولية واإلقليمية، ويرسم 

 لنفسه دوراً ال �كن أن تتجاوزه تلك القوى. 

"، حتى تبدأ هدنة ويتوقف إطالق النار ب� الجانب املرصي  2021توّسط النظام املرصي خالل معركة "سيف القدس  

املحتل، وقام وفد أمنى بزيارة الكيان املحتل وقطاع غزة قبل وقف إطالق النار، لوضع رشوط الهدنة، التي  والكيان  

 ارتىض بها الجانبان. 

 

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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، واللواء  رئيس جهاز املخابرات العامة  ،اللواء عباس كاملبعد وقف إطالق النار، قام وفد مخابرايت عايل املستوي بقيادة  

بنيام� نتنياهو إنه بحث مع رئيس    صهيو�رئيس الوزراء ال  قالأحمد عبد الخالق، بزيارة أوىل معلنة للكيان املحتل،  

الفلسطينية ح�س املقاومة  حركة  لدى  أرسى  جنود  استعادة  كامل  عباس  املرصية  غزةيف  املخابرات  قطاع  مقابل     

ال،  اإلع�ر الوزراء  رئيس  مكتب  نتنياهو    صهيو�وقال  الجن" إن  باستعادة  اإلرسائيلية  املطالبة  اللقاء  ود  طرح خالل 

التي من شأنها منع ح�س من  "وأضاف  ،  "واملدني� املحتجزين يف قطاع غزة يف أقرب وقت ك� تم بحث اآلليات 

   ."تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام املوارد التي ستوجه مستقبال لدعم سكان القطاع

لقائه   الله  صهاينةسؤول�  مببعد  بالقدس ورام  بالرئيس  وفلسطيني�  ،  الفلسطيني محمود عباس، كان أهمها لقاؤه 

املكتب  برئيس  حيث نقل له رسالة من السييس، استكمل اللواء عباس كامل لقاءاته، وقام بزيارة إىل قطاع غزة والتقي  

، لبحث ملفات األع�ر والتهدئة ب� الجانب الفلسطيني والكيان الصهيو�. ك�  السنوار  لحركة ح�س يحيى  السيايس

قادة عدد من الفصائل الفلسطينية، وسترتكز املباحثات    ت أخرى تضم اجت�عا  سيعقد  الوفد األمني املرصي  أعلن أن

 . عىل جهود تثبيت وقف النار يف قطاع غزة، بحث ملف إعادة اإلع�ر، ورفع الحصار

 

 تعقیب: 

 رؤية من منظور عسكري أش� إىل بعض النقاط الهامة من خالل قراءيت ملعركة "سيف القدس". ك

ب� املقاومة الفلسطينية والصهاينة    2021  ومن خالل قراءة حرب  تاملعارك تحسب نتائجها ببنك األهداف التي تحقق

 :اآليت يتضح

عالية وأصبح    ةخية وامتالكها ملس�ات رصد ذات كفاءتها الصارو اتنامي قدر   الفلسطينية  أظهرت املقاومة-1

 .تحت ن�ان املقاومة يف كل شرب داخل األرايض املحتلة "العدو"

أهداف-2 املقاومة  ل  اً أصابت  وتكبد    لصهاينةإسرتاتيجية  للطاقة،  وخطوط  عسكرية  مواقع  من  عالية  بدقه 

 خسائر كب�ة. الصهاينة 

 ىل وغطى ع  ،وهو الهدف اإلسرتاتيجي بالنسبة له،  كرس املقاومة أو إضعافها  القصف الصهيو�مل يستطع  -3

 فشلة بقصف رشس للمدني�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/palestine/2021/5/30/%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa
https://gate.ahram.org.eg/News/2751845.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A
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، م� يش� 2014من درس حرب    �خوض حرب برية متعلم  دستتضاعف عن  همخسائر أن    �متيقن  الصهاينةأصبح  -4

  إال يستطيع    ال  "العدو"ها، وبات  وهو نجاح ل  ،ن له ما بعدهو أسلوب معارك سيك  "العدو"أن املقاومة فرضت عىل  

 . وبعض معدات املدفعية ،استخدام سالح الجو الذي ال يحسم معارك

 ما زالت معضلة املقاومة يف صد ط�ان العدو، وعليها البحث يف حلول لتلك املعضلة. -5

بقاً للقوان� بالرغم من الخسائر الكب�ة املدنية يف صفوف الفلسطيني� الذي يستوجب محاك�ت جرائم حرب ط-6

 هو القول الفصل. يكون أن القول بأن املقاومة انترصت من باب تحقيق األهداف  إالالدولية املزعومة، 

 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة نیًاثا

 سد النهضة: بین التأزم السیاسي والتصعید العسکري: -1

النهضة، بادرة لحل سيايس جاد ألزمة سد  أي  األفق  تلُح يف  الثالث (مرص،   مل  الدول  ب�  تعقيداً  األمور  تزداد  ورمبا 

 السودان، أثيوبيا). 

لقاء من  عبد  اإثيوبي  برئيسةالسييس    بالرغم  السودا�  السيادة  مجلس  ورئيس  زودي،  ورق  الربهان،    سهيل  الفتاح 

خالل زيارته إىل فرنسا التي  ،  الله حمدوك، واألم� العام لالتحاد األفريقي موىس فقيه  ورئيس الوزراء السودا� عبد

 ، إال أن املشهد ما زال معقداً بشكل كب�. 2021قام بها خالل شهر مايو 

 

 التصعید األثیوبي:

  املوافق   ، رئيس وفد التفاوض السودا� يف ملف سد النهضة اإلثيويب، يوم الثالثاءمصطفى حس� الزب�علن  أ 

 . يف عملية امللء الثا� لسد النهضة اإلثيويب من دون اتفاق  اً فعليبدأت إثيوبيا  بأنمايو،  25

إنها «تتمسك باملفاوضات التي يرعاها االتحاد اإلفريقي ولن تقبل محاوالت   وزارة الخارجية اإلثيوبيةقالت  و 

وأضافت أن ترصيحات السودان بشأن تبعية إقليم    السودان ربط موضوع الحدود مبفاوضات سد النهضة».

 .ي شنقول» مؤسفة ومرفوضة«بن

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/3372688/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=f1c26a43-81da-4dd0-a975-87a5dfe75380
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للسودان يهدد اإلنجازات التي   "العدوا�"دت إثيوبيا من خطابها اإلعالمي تجاه السودان، وقالت إن املوقف  صعّ و 

إنهاء املفاوضات الثالثية بشأن سد النهضة   إىل  ودعت  .1972تحققت بعد توقيع اتفاقية تبادل مذكرات التفاهم لعام  

خالل إحاطة صحفية    دينا مفتيوأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية  .  وفقا التفاقية إعالن املبادئ

ألي محاوالت للحفاظ عىل اتفاقيات الحصة املائية غ� العادلة واحتكار دول املصب  "أديس أبابا    لوسائل اإلعالم، رفض

قتل مدني� وترشيد    إىلسعت للتسرت عىل عدوانها املستمر الذي أدى  "وقال املتحدث اإلثيويب إن الخرطوم    ".للنيل

تمع الدويل بشأن قضية الحدود ومفاوضات سد ، وإن وزارة الخارجية السودانية حاولت تضليل املج" آالف اإلثيوبي�

 . "النهضة

السودان دولة جارة إلثيوبيا، وهناك توترات حدودية ب� الجانب� منذ فرتة كب�ة وليست وليدة  جدير بالذكر هنا ف

اإلثيويب وتحديداً مبنطقة “الفشقة”    .اللحظة السودا� والجيش  الجيش  الفرتة األخ�ة معارك حدودية ب�  وشهدت 

 .أخرى إىلالحدودية ب� السودان وإثيوبيا، واالشتباكات تتجدد من فرتة 

 أما بخصوص التصعید العسکري األثیوبي خالل الفترة املاضیة: 

الجويظهرت  ف الدفاع  قواذف من طراز    صورتان من مرابض  األوىل ثالث  اإلثيويب، تظهر  النهضة  S- 125حول سد 

Pechora  ا، في� يظهر يف الثانية قاذف شديد الشبه بقواذف منظومات  مطورة بالتعاون مع أوكرانيS-300   الروسية

، في� تظهر أخ�اً عربة Pantsir S1جواره عربة منظومة الدفاع الجوي الروسية    إىلالصينية، و   HQ-6أو    HQ-9أو  

 النهضة. كم من سد   6.5تم نرش األنظمة عىل بعد حوايل ، وقد  Kolchugaالرادار األوكرا� السلبي 

 

عن شعارها الجديد والوسام والزي الرسمي،   م،2021خالل شهر مايو    بحرية اإلثيوبية،القوات الكشفت  ك�  

ترأس الحفل رئيس أركان الجيش الج�ال ب�هانو جوال،    خالل حفل أقيم يف كلية الدفاع الجوي مبدينة بيشوفتو.

ة األنباء اإلثيوبية وقائد القوة البحرية كيندو جيزو، وامللحقون العسكريون لدول أخرى، حسب� نقلت وكال

اللون األحمر    "إينا". باللون األحمر واألبيض واألصفر، حيث يرمز  الجديد  التضحية واالستعداد،    إىلالشعار 

 بين� �ثل اللون األبيض السالم واملعرفة والعرق والهوية، واألصفر يدل عىل األمل للبالد وشعبها. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1
https://www.defense-arabic.com/2021/05/02/%d9%87%d9%84-%d8%ad%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7/
https://arabic.sputniknews.com/world/202105051048892950-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%9F/
https://arabic.sputniknews.com/world/202105051048892950-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%9F/
https://arabic.sputniknews.com/world/202105051048892950-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A9%D8%9F/
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قيام أديس أبابا ببدء صب  عن  ،  اإلثيويبتطورات بناء سد النهضة    بخصوص  م،2021خالل شهر مايو    تقاريرأكدت  ك�  

،  الثا�عىل امللء    اإلثيويب، ُموضحًة أن تلك الخطوة تؤكد اإلرصار  م،2021مايو    6الخرسانة يف املمر األوسط بالسد يوم  

الخطوة    أنعىل  التقارير  ك� شّددت   بالغة    ولهااملصب    دولتيالواقع عىل    األمرفرض لسياسية    هيهذه  تأث�ات 

  الثا� للملء    اً بأن هذه الخطوة جاءت بعد تجفيف املمر األوسط قبل عدة أيام متهيد  ،لتقاريروأوضحت ا.  عليه�

النهضة بتشجيع  .  لسد  الحالية  األمريكية  اإلدارة  أحمد موىس  املرصي  اإلعالمي  النهضة   إثيوبيا واتهم  بناء سد  عىل 

 امللء الثا�.  وتنفيذ

يف    T-72تظهر عدة دبابات قتال رئيسية من طراز    اً صور   م،2021خالل شهر مايو    وسائل إعالم إثيوبيةنرشت    ك�

التي   نوعها  من  األوىل  العسكرية  املناورات  األرايض    أجراهاأعقاب  داخل  السودا�  نظ�ه  مع  املرصي  الجيش 

 ”. ،السودانية

 

وقال    تحت اسم "ح�ة النيل"،  التي تجريها الخرطوم مع القاهرة  أعلنت إثيوبيا أنها تتابع التدريبات العسكريةك�  

  تطورات يف السودان والتدريبات العسكرية مع مرص ".، "نتابع الاملتحدث باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية، دينا مفتي

وأضاف: "من حق الدولت� (مرص والسودان) إجراء تدريبات عسكرية. لدينا قوات مسلحة قوية وقادرة عىل حفظ  

 أمن وسيادة إثيوبيا وردع أي عدوان خارجي". 

 املصریة والسودانیة:  التحرکات

التخبط واالرتباك لصانع القرار املرصي، فوقف السييس متحدثاً للمرصي�    ملتابع للترصيحات الرسمية املرصية يرى كمّ ا

إن    قائالً  سامح شكريوزير الخارجية املرصي  وقال أن املسار التفاويض طويل وطالب املرصي� بالصرب، ثم خرج بعده  

ية، وأنها تستطيع التعامل معه من  بالده لديها ثقة من أن امللء الثا� لسد النهضة لن يؤثر عىل املصالح املرص

العايل  املائية ورصيد األمان من السد  وأثارت تلك الترصيحات ردود فعل واسعة، وقال  ،  خالل إدارة املوارد 

املرشح الرئايس السابق حمدين صباحي عىل حسابه يف فيسبوك إن ترصيحات شكري تخدم مصالح إثيوبيا  

ر. خطاب تربير الهز�ة. كل مرصي غيور عىل وطنه يرفض هذا وأضاف “إنه خطاب العا ،  وتهدر حقوق مرص

ورحب املتحدث باسم الخارجية    الخطاب املتواطئ ويستنكره ويدينه، مرص تتربأ من هذا الخطاب املخزي”.

اإلثيوبية دينا مفتي بترصيحات وزير الخارجية املرصي حول عدم تأثر مرص بعملية امللء الثا�، قائال إن  

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/2021/05/09/%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/28/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8b%d8%a7-%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8/
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/5/25/2028623/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%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-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/19/%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%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d8%af
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وأضاف “حقيقة أن السد غ� ضار بدول حوض النهر هو تأكيد عىل أن الجوالت ،  ت تدعم موقف بالده تلك الترصيحا

 . الست املقبلة للملء لن تؤثر عىل دولتي املصب”

أن امللء الثا� لسد النهضة اإلثيويب    وزير الري املرصي محمد عبد العاطيأكد  وعىل النقيض ملا قاله سامح شكري،  

قال  ، و صدمات” وسيؤدي لحدوث “جفاف صناعي” النتقاصه من حصة مرص من مياه نهر النيل يعد “صدمة من ال

الطمئنان للملء الثا� من سد النهضة، رغم ما اتخذته مرص من إجراءات تتعلق  ا، إنه ال يجب  محمد عبد العاطي

،  ملء سد النهضة عىل مرص  لتأث�  اً بتحجيم زراعات القصب واألرز واملوز، التي تستهلك كميات كب�ة من املياه، تحسب

مليار جنيه، وتبط� املساقي   80قال “عبد العاطي” إن مرص اتخذت إجراءات كلفتها املليارات، منها تبط� الرتع بـ  و 

البقر    40مليار جنيه، والري الحديث    12 املياه، تكلفت محطات بحر  مليار جنيه، محطة    20مليار جنيه، ملعالجة 

ووفقا لوزير الري واملوارد املائية، فإن امللء الثا� لسد النهضة “كارثة يف املدى البعيد” ألنه ،  مليار جنيه  20الح�م  

األخذ من احتياطيها املايئ، ك� أنه سيكون كاريث بعد سنوات يف حال حدوث جفاف، مع قلة مناسيب   إىلسيضطر مرص  

 املياه وراء السد، ورفض إثيوبيا إعطاء مرص املياه. 

أنه تم تصميمه بصورة تستهدف استخدام   اً ، وزير الري السابق، إن السد العايل سد قر�، موضحمحمد نرص عالمقال  و 

اية حصة مرص من املياه يف سنوات الجفاف.، مؤكدا يف الوقت  عام، يف حالة عدم كف  مئةاملياه املخزنة به عىل مدار  

 نفسه من أن سد النهضة يؤثر عىل األمان املايئ للسد العايل. 

أبو زيد إن إثيوبيا ماضية يف استك�ل عملية امللء الثا� للسد من دون   وزير الري املرصي األسبق محمودقال  ك�  

، أوضح 2015انسحاب مرص من اتفاق املبادئ املوقعة يف    عىل سؤال حول إمكانية  اً ورد،  مرص والسودان  إىلالعودة  

بإمكان مرص تحقيق ذلك قائال   التي  و ال أعتقد بإمكانية ذلك  " أنه مل يعد  الوحيدة اآلن  الوثيقة  االتفاق قائم وهو 

عرب  عىل رضورة الحل    اً وأكد عىل صعوبة اتخاذ الخيار العسكري إزاء أزمة السد مشدد"،  وقعت عليها الدول املعنية

 املفاوضات. 

إن سد النهضة قضية جادة ومص�ية ويتعلق بها   حمدوك  هعبد الليس الوزراء السودا�  ئر قال  وعىل الجانب السودا�  

حديث السييس عن سد النهضة واحت�ل  وأضاف حمدوك أن  ،  ومستقبل املالي� يف دولتي املصب مرص والسودان  امن

 تسببه يف أزمة كربى يف املنطقة، كان يهدف لجذب انتباه العامل لحساسية ومص�ية القضية ملرص والسودان. 

حل حول الخالفات   إىلإرادة سياسية للوصول    إىلاج  ، إن أزمة سد النهضة تحتوزير الري السودا� يارس عباسقال  ك�  

وشدد وزير الري  ،  وأضاف، أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا ،  القامئة

  ِرصّ السودا� عىل أن الدعوة للعودة ملفاوضات سد النهضة بنفس املنهج السابق رشاء للزمن، موضحا أن السودان مُ 

 لنتائج وال غ� ذلك.  والوصولالتفاوض باعتباره وسيلة وحيدة إلنهاء هذه اإلشكالية   عىل

عامل مع امللء الثا� لسد النهضة عىل ، إن بالدها تتوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق املهديقالت  و 

اتفاق    إىلوزيرة خارجية السودان عىل أهمية التوصل    وشددتاملالي�،  أنه قضية أمن قومي تؤثر عىل حياة  

 قانو� شامل وملزم ب� الدول الثالث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل يونيو املقبل. 

املتحدث باسم الجيش املرصي العقيد تامر   م، هو إعالن2021كانت أبرز التطورات التي شهدها شهر مايو  

 مترين مشرتك،السودان للمشاركة يف    إىلوصول قوات برية وبحرية وجوية    م، عن2021مايو    22يف    الرفاعي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.defense-arabic.com/2021/05/19/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19052021&id=cc6cec6b-1c94-497a-b063-6d8c5426f08d
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05052021&id=7f75e342-e27e-4b23-a138-89b7434d8685
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2324566
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052021&id=8624cfd8-ab1f-4d5e-b1b2-f0c99d6c9098
https://sdarabia.com/2021/05/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5/
https://sdarabia.com/2021/05/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5/
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تحت اسم "ح�ة النيل"، ويعد هذا التدريب الثالث املشرتك الذي قام ب� الجيش� املرصي والسودا� خالل الشهور  

 القليلة املاضية.

 التحرکات املصریة يف حوض النیل:

 

، باإلضافة إىل مع دول حوض النيل  وعسكرية  م، قامت مرص بعقد عدة اتفاقيات أمنية2021  مايوخالل شهر  

زيارات لبعض دول حوض النيل وذلك سعيا منها لكسب تأييد بعض دول حوض النيل لصفها ومساعدتها يف 

 أزمة سد النهضة.

أ  التي  الزيارة  النيل،  القيادات املرصية يف دول حوض  أبرز تحرك قامت به  جراها رئيس أركان الجيش  كان 

 حيث قام بزيارة إىل كل من دولتي كينا وروندا.  محمد فريد حجازياملرصي الفريق 

حة بوزيرة الدفاع الكينية،  جمهورية كينيا حيث التقى رئيس أركان حرب القوات املسلزيارات حجازي أوالً إىل  بدأت  

اتفاق   املجال    فنيوتم توقيع  البلدين.  وزاريتب�    الدفاعيللتعاون ىف  األركان    التقىك�    الدفاع لكال  برئيس هيئة 

والتحديات األمنية العابرة للحدود    اإلقليميالكينية، وناقش الجانبان خالل اللقاء التحديات املشرتكة وتطورات املوقف  

 لكال البلدين.  القوميؤثرة عىل األمن والقضايا امل

 

ك� قام رئيس أركان حرب القوات املسلحة بعد انتهاء زيارته إىل كينيا بالتوجه إىل جمهورية رواندا وذلك بهدف تعزيز 

املشرتك ب� البلدين، حيث أجريت خالل الزيارة مراسم االستقبال الرسمية واستعراض    العسكريأوجه التعاون  

توى مع القيادات العسكرية الرواندية لبحث سبل  ذلك عقد عدد من اللقاءات رفيعة املس  تىلحرس الرشف،  

 تطوير التعاون املشرتك ىف العديد من املجاالت.

اللواء ألربت موراس�ا، وتم خالل اللقاء تبادل الرؤى حول    الروانديوزير الدفاع  ب   حجازي أثناء زيارته    التقى

لكال البلدين، والتوافق عىل أهمية   وميالقتطورات األوضاع ىف املنطقة والتحديات األمنية التى تواجه األمن  

الفريق أول جان   الروانديمع نظ�ه    حجازي  التنسيق والعمل املشرتك ملواجهة تلك التحديات، ثم ترأس

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/2021/5/30/%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-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87/5337110
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بوسكو كازورا االجت�ع األول للجنة العسكرية املرصية الرواندية املشرتكة، وأكد خالل االجت�ع عىل دعم كافة أوجه  

العسكرية الرواندية واالستعداد لتلبية مطالب تطوير التعاون ىف مجاالت التدريب والتأهيل  التعاون مع املؤسسة  

وتبادل الخربات املشرتكة للقوات املسلحة لكال البلدين، وىف نهاية الزيارة قام رئيس أركان حرب القوات املسلحة والوفد  

 ع إكليل من الزهور. لضحايا اإلبادة الج�عية ووض التذكارياملرافق له بزيارة النصب 

م، مع كالً  2021بعد االتفاقيات املكثفة واالتفاقات األمنية والعسكرية التي قامت بها مرص خالل شهري إبريل ومايو  

م، بزيارة أوىل من نوعها يقوم 2021قام السييس خالل شهر مايو    والسودان،  رواندا وبورندي وكينيا وأوغندا وتنزانيا

السييس إنه استعرض مع نظ�ه الجيبويت املستجدات  لبحث قضية سد النهضة، وقال    دولة جيبويت  إىلس مرصي  رئيبها  

الخاصة بقضية سد النهضة، وأكد السييس عىل رفض مرص ألي مسعى لفرض األمر الواقع من خالل إجراءات أحادية  

 ال تراعي مصالح وحقوق دولتي املصب.

ملناقشة ،  ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية زيني موالي، وزير خارجية جمهورية مايلاستقبل السييس  ك�  

  رئيس جمهورية الكونغو استقبل السييس، بقرص االتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، أزمة ملف سد النهضة. ك� 

د العاطي وزير املوارد املائية والري وعباس كامل بالد�قراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية ومحمد ع

العام املخابرات  الكونغويل  ،  ةمدير  بالرئيس  السييس  لقاء  وبعد  النهضة.  سد  ملف  الخارجية  ملناقشة  وزير  أعلنت 

الد�قراطيةالسودانية   الكونغو  النهضة من دون تفاصيل    مريم الصادق املهدي، أن  تقدمت مببادرة لحل أزمة سد 

 . عنها

 :تجاه أزمة سد النهضة التحرکات الدولیة

مايو  ش ات2021هد شهر  أول  ب�  م،  السييس،صاالت رسمية  الفتاح  وعبد  بايدن  األمرييك جو  الرئيس    الرئيس  أبلغ 

 . األمرييك جو بايدن نظ�ه السييس اعتزامه تعزيز جهود حل أزمة سد النهضة اإلثيويب 

أكد السييس  و ،  قضية سد النهضة  إىل،  السييس ونظ�ه الفرنيس بقرص اإلليزيه بباريسقد ب�  تطرق اللقاء الذي عُ و 

التوصل   من خالل  املائية  بحقوقها  قانو�  إىلمتسك مرص  ملء    اتفاق  لعملية  واضحة  قواعد  يضمن  وملزم  منصف 

وشدد السييس، عىل أن مرص لن تقبل باإلرضار مبصالحها  ،  املشرتكة لجميع األطراف  وتشغيل السد، ويحقق املصالح

 املائية. 

مرص    ت كالً منجولة شمل  املبعوث األمرييك الخاص للقرن األفريقي جيفري فيلت�ن بدأ  م،  2021خالل شهر مايو  

وذكرت وزارة الخارجية األمريكية، يف بيان نرشته عرب ،  وبيا والسودان لبحث تسوية سلمية يف املنطقةوإريرتيا وإثي

الخاص   األمرييك  املبعوث  "زيارة  أن  اإللكرتو�  اإلدارة   م،2021مايو    13حتى    استمرتالتى    -موقعها  عزم  تؤكد 

زمات السياسية واألمنية واإلنسانية يف  األمريكية عىل مواصلة الجهود الدبلوماسية املستمرة للتغلب عىل األ

 القرن األفريقي".

جيفري فيلت�ن، املبعوث األمرييك الخاص ملنطقة القرن األفريقي، تفصيالً ب، خالل لقائه  استعرض السييسك�  

لن تقبل باإلرضار    مشدداً عىل أن تلك القضية هي قضية وجودية بالنسبة ملرص التى،  تطورات قضية سد النهضة

م أهمية تحمل املجتمع الدويل مسئولياته يف حلحلة تلك مبصالحها املائية أو املساس مبقدرات شعبها، ومن ثَ 

 . اإلطاراألزمة وحيوية الدور األمرييك لالضطالع بدور مؤثر يف هذا 

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/3374715/1/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
https://gate.ahram.org.eg/News/2709700.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052021&id=cd60a773-15d9-4de6-921a-831b5d0cd01b
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/8/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/25/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF
https://gate.ahram.org.eg/News/2719201.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2708447.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3352739/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6
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، أن الواليات املتحدة هي وحدها من متتلك النفوذ الالزم لتشجيع  السف� املرصي لدى واشنطن، معتز زهرانأكد ك� 

إثيوبيا عىل االنخراط بحسن نية يف املفاوضات بشأن سد النهضة واالمتناع عن اإلجراءات األحادية والسعي لتحقيق  

 لذاتية الضيقة، التي أرضت باملصالح املرشوعة لج�انها. املصالح ا

، آىب أحمد، لتقريب وجهات النظر ىف اإلثيويب باالتصال برئيس الوزراء    يورى موسيفينى  األوغنديالرئيس  تعهد  ك�  

أن ملء وتشغيل السد يتطلب النظر  األوغنديواعترب الرئيس ، يُرىض جميع األطرافملف سد النهضة والوصول لحل 

يستنفد    الذي الجوانب البيئية، في� قالت وزيرة الخارجية السودانية إن «رفض إثيوبيا يجعلها ىف خانة املعتدى    إىل

 . الوقت إلنزال الرضر باآلخرين»

يك عن استعداد واشنطن للتدخل يف قضية سد النهضة الذي تبنيه  رحب خرباء بإعالن أعضاء من الكونغرس األمريك�  

وقال  ،  منطقة القرن األفريقي بجولة يف املنطقة  إىلإثيوبيا عىل النيل األزرق، وذلك بالتزامن مع قيام املبعوث األمرييك  

نطن أن تحاول  إنه يجب عىل واش  كام�ون هاديسون املبعوث الخاص للرئيس األمرييك األسبق باراك أوباما للسودان

عىل واشنطن العمل من أجل تجنب اندالع نزاع عسكري بسبب   هوأضاف هاديسون إن،  تهدئة األجواء بشأن السد

حد اندالع رصاع عسكري،    إىل واستبعد أن تصل األمور  ،  السد ملا سيكون له من تداعيات مدمرة عىل املنطقة بأكملها

 قائال إن أول ما يجب أن تفعله الواليات املتحدة هو بناء الثقة ب� دول املنطقة وذلك بأن تكون طرفا محايدا.

” إن أي عملية عسكرية بشأن القائم بأع�ل مساعد وزير الخارجية األمرييك للشؤون األفريقية “روبرت غوديكقال  و 

أن بالده تبحث يف حل األزمة عرب مرحلت�، يتم فيها التوصل    إىلؤول األمرييك  وأشار املس،  سد النهضة ستكون كارثية

يف املرحلة األوىل بشأن املخاوف الفورية ملرص والسودان بشأن ملء السد واملرحلة الثانية هي حل عىل املدى الطويل  

 ملسألة املياه. 

 تعقیب: 

حالياً ا سد   تساوي  ملعادلة  استك�ل  يف  النهضة  إما  والسيطرة    والتحكم  الهيمنة  مشاريع  أصحاب  خالل  من  مرص 

نهاية قصة السد وإبقاء مرص دولة قوية ذات سيادة، وأي حديث    إماو   ،مرص"العدائية" عىل مقدرات األمة وتركيع  

 وعىل صانع القرار املرصي االختيار.  ،عن حلول أخرى هو مجرد عبث بوجودية مرص وحياة املرصي�

 یطالبون بتخفیض املعونة العسکریة لنظام السیسي: نواب أمریکیون -2

األمرييك،    ١٠طالب   الكونجرس  العسكرية ملرصنواب من  املساعدات  البالد رشوط  بتخفيض  معينة    اً ما مل تستوف 

اللجنة الفرعية العت�دات مجلس النواب للعمليات الخارجية والربامج   إىللحقوق اإلنسان. وحسب خطاب مرسل  

  75) ملرص مبقدار FMFذات الصلة، طالب النواب بتخفيض املخصصات السنوية للتمويل العسكري األجنبي (

مليون دوالر يف السنوات   75، وااللتزام بإجراء تخفيضات إضافية قدرها  2022مليون دوالر يف السنة املالية  

 تستوف مرص رشوط حقوق اإلنسان املطلوبة.   إذا ملاملالية الالحقة، 

عىل رشوط حقوق اإلنسان والقيود املفروضة عىل برنامج التمويل    رضورة اإلبقاءك� شدد النواب العرشة عىل  

ة إضافية  ، مع اقرتاح لغ2018من السنة املالية    اً مليون دوالر أمرييك بدء  300بلغ    مرص، والذي الصغ� األجل يف  

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=01052021&id=b4bf3f0a-0ba2-48d9-bb68-5fd1e0c064e7
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2323363
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/5/%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/29/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF
https://daaarb.com/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-10-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ac%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86%d8%a9/
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مليون دوالر أمرييك يف إطار التمويل العسكري األجنبي، والتي عىل   225للتقرير تتطلب من وزارة الخارجية تقديم  

 مليون دوالر أمرييك تخضع للتنازل.  75عكس مبلغ 

رصية  وطالب النواب أيضا بربط رصف األموال املخصصة لألمريكي� بشهادة وزير الخارجية بأن مضايقات الحكومة امل

وأضافوا أن هذه التغي�ات رضورية لتعزيز املصالح    .  USC 2576  22لألمريكي� ال تشكل �وذجاً ينتهك القانون رقم  

وجود املزيد من الشيكات عىل بياض”    "بعدمأنها ستكون متسقة مع التزام حملة الرئيس جو بايدن    األمريكية، ك� 

منذ أن أطاح  للنظام العسكري املرصي، مع رضورة تحديد ما إذ العام يصادف عقداً  ا كان سيتم إطالق رساح هذا 

 60يعيش املرصيون اليوم يف ظل حكومة قمعية، حيث أكرث من    :”وقال النواب يف خطابهم  املرصيون بنظام مبارك. 

ألف مرصي محتجزون كسجناء سياسي�، وهو معدل أعىل لالحتجاز غ� العادل من دول أخرى يف املنطقة” عىل حد  

 جاء بطلب النواب العرشة.  ما

ن القمع هو سبب أسايس للتطرف واإلرهاب وال نعتقد أن دعم من يفعلون ذلك هو  إ ”   خطابهم:وتابع النواب يف  

 أفضل ض�ن ملصالح الواليات املتحدة”. 

فيضات  ، وكذلك االلتزام بتخ2022مليون دوالر من مخصصات وزارة الخارجية املرصية يف    75ولفت النواب إىل أن قطع  

من شأنه أن يش� إىل نية الكونجرس لتقليل املساعدة    باملعاي�،مليون دوالر إذا مل تِف الحكومة    75متتالية قدرها  

 األمنية األمريكية حتى تحرز مرص تقدماً ملموساً يف تحس� حقوق اإلنسان.  

 مصر وفرنسا: -3

الرئيس التنفيذي لرشكة "داسو" للصناعات الجوية املُصِنعة لطائرات الرافال الحربية،    السييس إيريك ترابييه،استقبل  

اعتزاز مرص بالتعاون املمتد واملثمر مع رشكة "داسو"، والذي يعكس مدى   سييسأكد ال،  وذلك مبقر إقامته يف باريس

عمق التعاون الدفاعي ب� البلدين، مرص وفرنسا، خاصًة يف ضوء ما متثله القطع العسكرية التي تنتجها الرشكة الفرنسية 

 من إضافة لقدرات القوات املسلحة املرصية. 

وأكد تقدير فرنسا ملرص عىل املستوي�  ،  اً باريس مجدد  إىل، بزيارة السييس  رحب الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرونك�  

الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع ب� البلدين، والتزام فرنسا بتعزيز مس�ة العالقات الثنائية  

تلف املجاالت، وتقديره لجهود مرص بقيادة السييس يف مكافحة اإلرهاب والفكر املتطرف ولتحقيق  املشرتكة يف مخ

 األمن واالستقرار يف املنطقة بأرسها.

 مصر وترکیا: -4

أنها «ستصل مستويات   إىل  اً ، إن «العالقات ب� تركيا ومرص يف تطور»، مش� زير الدفاع الرتيك خلويص أكارو قال  

عن وكالة األنباء الرتكية «األناضول»، أضاف «أكار»: «نرى أن عالقاتنا مع مرص تتطور،    ونقالً،  رفيعة قريبا»

 يخيفهم». وهذا يرس الصديق و�نح الثقة، ويف الوقت نفسه يرعب البعض و

مايو، وبعد يوم� من املداوالت، املُباحثات االستكشافية ب�    6اختتمت يوم الخميس املوافق  جدير بالذكر أنه  

املرصي  وفدي جمهورية مرص العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت يف القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية  

 تركيا السف� سادات أونال. السف� حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية 

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/2718677.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2719220.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052021&id=a05eea79-eaf2-4fcd-8e4e-d977e490906c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052021&id=a05eea79-eaf2-4fcd-8e4e-d977e490906c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052021&id=a05eea79-eaf2-4fcd-8e4e-d977e490906c
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 مصر وقبرص والیونان: -5

وقربص    واليونانوزراء دفاع مرص  قام وزير الدفاع املرصي بعقد قمة ثالثية ب� وزيري الدفاع اليونا� والقربيص، ووقع  

 .اتفاقية تعاون عسكري مشرتك 

 ارات: مصر واإلم-6

عىل رضورة تعزيز التعاون    اإلمارات العربية املتحدة ومرصاتفقت    ديبي،يف أعقاب مقتل الرئيس التشادي إدريس  

بدء رحالت الدعم اللوجستي التي  عن    اإلماراتية،أعلنت وزارة الدفاع    الساحل، للحفاظ عىل استقرار وأمن منطقة  

يف مسعى لتحقيق   ،ا ملكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل األفريقيتعزيز الجهود الدولية التي تقودها فرنس  إىلتهدف  

من    اً وقالت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية إن القوات املسلحة اإلماراتية ستخصص عدد  األمن واالستقرار يف املنطقة.

للخربة الكب�ة التي اكتسبتها يف مجال العمل اإلنسا� واإلغايث عىل   اً نظر   واإلغاثية،رحالتها لنقل املساعدات اإلنسانية  

 املستوي� اإلقليمي والدويل. 

 : التسلیح ثالثًا

 : مقاتلة رافال  30لشراء  ملیارات دوالر بضمان فرنسي 4.5مصر تقترض -1

  30رص  ، عن وثائق رسية أن فرنسا وافقت عىل أن تبيع مل نقلت وكالة رويرتز لألنباء عن موقع ديسكلوز االستقصايئ

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية لرويرتز    ، مليار دوالر)  4.5مليار يورو (  3.75طائرة مقاتلة رافال يف صفقة تبلغ قيتها  

ووفقا  ،  يف تعليق عىل تقرير املوقع “جرت بالطبع مباحثات وصلت ملرحلة متقدمة للغاية وقد يصدر إعالن قريبا جدا” 

مليارات يورو يشمل   3,95، عقدا بقيمة إج�لية تبلغ  م2021  إبريلمن    26  ملوقع “ديسكلوز” وقعت فرنسا ومرص، يف

) ورشكة “سافران  .ايه دي. يب. عقدين آخرين لصالح رشكة صناعة الصواريخ (إم.   إىلمقاتلة رافال باإلضافة    30بيع  

ايئ الذي استشهد  وحسب موقع ديسكلوز االستقص، مليون يورو أخرى  200لإللكرتونيات والدفاع” لتوريد عتاد قيمة  

% لتمويل هذه  85  إىلبوثائق حكومية مرصية تكشف رشوط العقد أن مرص حصلت عىل قرض بض�ن فرنسا يصل  

 املشرتيات.

طائرة رافال مقاتلة   30إن العقد الذي وقعته مرص لرشاء    قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس باريلوفي� بعد  

، سنوات  3أخرى من إنتاج رشكة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات سيوفر سبعة آالف فرصة عمل يف فرنسا عىل مدى  

اع مليار دوالر)، والتي أعلنت عنها وزارة الدف  4.51مليار يورو (  3.75وأكدت رشكة داسو الصفقة التي تبلغ قيمتها  

 . % بعد اإلعالن عن الصفقة8املرصية يف وقت سابق. وزادت أسهم الرشكة نحو 

 : العاصفة “رافال” بجوار اإلعصار “یوروفایتر تایفون” -2

إيطاليةأكدت   إعالم  بأجود   وسائل  القاهرة  لتزويد  ومرص  إيطاليا  ب�  تسليحية ضخمة  توقيع صفقة  قرب 

الجيل  األسلحة املتوفرة لدى روما، أهمها مقات التي تصنف من  لها فإن    اً ووفق،  ++4الت يوروفايرت تايفون 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://defense-arab.com/vb/threads/162887/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/08/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%81/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/5/3/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/5/4/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1
https://www.defense-arabic.com/2021/05/02/%d8%ad%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5/
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مقاتلة يوروفايرت تايفون لصالح    24الصفقة يف مرحلتها األخ�ة ويستعد الطرفان للتوقيع عليها وتشمل بالخصوص  

 وهي نقلة نوعية جديدة وهائلة ستعزز بها مرص قدرات سالحها الجوي. املرصية،القوات الجوية 

عىل صفقة الدفاع الضخمة مع    اً تستعد الحكومة اإليطالية للموافقة قريب اإليطالية،  licabLa Repubلصحيفة    اً وفقو 

-Mطائرة تدريب    24و  FREMM Bergaminiفرقاطات مبا يف ذلك فرقاطت� فريم ب�جاميني    6مرص والتي تتضمن  

  Falaj II OPVزورق الصواريخ    20و  Eurofighter Typhoonطائرة مقاتلة من طراز يوروفايرت تايفون    24و   346

مع مرص واحدة من أكرب مبيعات األسلحة لروما   اً تناقش إيطاليا حالي  إيطالية،لتقارير    اً ووفق،  وساتل عسكري واحد

 مليار يورو. 11ومليارات  9تملة ملرص ب� منذ الحرب العاملية الثانية. وسترتاوح قيمة مبيعات األسلحة املح

صفقة مصریة فرنسیة جدیدة تشمل شراء قمر صناعي وطائرتین للتزود بالوقود  -3

 :ورادارات متطورة بعیدة املدى  MRTT 330من طراز 

فرنسية   مفاده أنه من املحتمل اإلعالن قريباً عن صفقة مرصية  اً خرب   الفرنسية  latribuneصحيفة ال تريبيون  أوردت  

مضيفة أن مرص    MRTT  330جديدة لرشاء قمر صناعي للتجسس وطائرت� للتزود بالوقود جوا من نوع إيرباص  

 5.4تولت باريس تقديم ض�نات للبنوك الفرنسية لتمويل  ،  GM-400رادارات إنذار مبكر من طراز    4حصلت عىل  

مليارات يورو) وكذلك بيع قمر    4رافال (ما يقرب من    30مبا يف ذلك بيع    مرص،مليار يورو لعدة عقود أسلحة مع  

 . MRTTصناعي للمراقبة (إيرباص) وطائريت نقل 

 : %  100أول کامیرا مراقبة مصریة -4

% خالل الربع  100ون محىل  كام�ا مراقبة مرصية بنسبة تصنيع مك  أول، ىف تصنيع  الهيئة العربية للتصنيعنجحت  

، التابع لـ “العربية للتصنيع”، وإحدى رشكات  اإللكرتونيات، وذلك بالتعاون ب� مصنع  الجاري  2021من عام    األول

املجال هذا  العاملة ىف  املرصية  الخاص  الباب  ،  القطاع  فتح  عن  فضال  املحىل،  لالستخدام  الكام�ات  تلك  إتاحة  مع 

 .األوسطالعربية واإلفريقية ودول الرشق  لتصديرها للبلدان ىف الدول

 : املصریة أثناء اختباراتها يف روسیا 35 يآخر صورة ظهرت للسوخو-5

 

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/2021/04/30/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b4/
https://www.defense-arabic.com/2021/04/30/%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b4/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/06/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/01/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-100/
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وأكدت بعض املصادر الروسية  ،  2021املرصية أثناء اختباراتها يف روسيا بتاريخ فرباير    35ظهرت آخر صورة للسوخوي  

هل تم التسليم ملرص فعالً أم هي مجرد صيغة عامة عن    اً مقاتالت ملرص، لكن ليس واضح  5تسليم    2021يف مارس  

  اً ، منذ شهرين تقريب9214- 9210بأن املقاتالت التي كانت تظهر كل مرة برتقيم من    مقاتالت لصالح مرص؟ ع�ً   5إنتاج  

 تسليمها لسالح الجو املرصي.  إىلمل تظهر أي صور حديثة لها، م� قد يش� 

 : 2الصواریخ البالیستیة کوندور  مصر تستأنف برنامج -6

 

ملواقع مرصية تداولها العديد من الخرباء    اً معلومات وصور جديدة رصدت مؤخر   Fabian Hinz   نرش الباحث األملا�

برنامج صواريخ  ،  عقود من التجميد   4يف العامل بأنها إشارات عىل عودة الحياة لربنامج الصواريخ الباليستية املرصية بعد  

“Condor 2أرض مبساعدة تقنية من أملانيا وتطوير  /مرصي ُمشرتك إلنتاج صواريخ أرض-عراقي-” هو برنامج أرجنتيني

 للوقود الدافع من قبل إيطاليا.

 : أرما دبابات یلع بالحصول   مهتمة  مصر هل-7

عن وجود معلومات تش� بأن مرص تريد الحصول عىل دبابات “أرماتا” الروسية، وذلك   ةوسائل اإلعالم الروسيكدت  أ

 بعدما أعلنت روسيا استعدادها لتصديرها.

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/2021/05/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d9%86%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d9%86%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%8a/
https://defensearabia.com/2021/05/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7/
https://defensearabia.com/2021/05/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7/
https://defensearabia.com/2021/05/%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7/
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 : التي تعاقدت علیها مصر A330 MRTTتعّرف یلع طائرة التانکر األوروبیة -8

 

للتزود   األوروبية    اً بالوقود جو تعاقدت مرص عىل طائرت�  التانكر  “إيرباص م�يت”  طرا  طائرة   Airbus A330ز 

Multi Role Tanker Transport (MRTT)  ،  الطائرة إيرباصA330    م�يت طائرة متعددة املهام (النقل + التزويد

فرد أو    300ويف عمليات النقل فتستطيع الطائرة حمل عدد  ،  إيرباص األوروبية  Airbusبالوقود جواً) من إنتاج رشكة  

  14800كم ويبلغ مداها األقىص بدون حموالت    7000ويبلغ مدى الطائرة بالحمولة الكاملة    الحموالت،طن من    45

وبذلك تزداد القوات الجوية املرصية قوة فوق قوتها ليصل مداها ، ماخ 0.86 إىلوتستطيع التحليق برسعة تصل  كم،

جيش هجومي بعيد املدى    إىلفالقوات املسلحة املرصية اآلن تتحول من جيش دفاعي  ،  مشارق األرض ومغاربها   إىل

 ال �تلكها إال أكرب جيوش العامل. اً �تلك قدرات خاصة جد

فئته  -9 يف  األقوى  الثوري  الرادار  یلع  حدیث  GM 400تعرف  املنضم    ًا الفرنسي 

 :لشبکة الدفاع الجوي املصري

 

round master GM 400 Radar 3DG    ثاليث األبعاد بعيد املدى يستخدم للدفاع الجوي و�كن    رراداهو

أو متحرك عىل شاحنة ويصل مداه   ثابت  إمكانية كشف األهداف من   .كم  470  إىلأن يكون  الرادار  يوفر 

ولديه القدرة عىل تتبع مجموعة كب�ة من األهداف يف وقت    اً،ارتفاعات منخفضة جد  إىل   اً ارتفاعات عالية جد

الطائرات    اً واحد ويكشف الطائرات التكتيكية عالية املناورة التي تحلق عىل ارتفاعات شاهقة ويكشف أيض

دقيقة   30بدون طيار وصواريخ الكروز و�كن إعداد النظام بواسطة طاقم مكون من أربعة أفراد يف غضون  

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/2021/05/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%83%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-a330-mrtt-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/08/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%88%d9%89-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%a6%d8%aa%d9%87-g/
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و�كن نقله بواسطة طائرة    8×    8أو    6×    6ن بُعد و�كن نرش النظام برسعة عىل شاحنة تكتيكية  و�كن تشغيله ع

 أو طائرة هليكوبرت .  C-130واحدة من طراز 

مع    Tactical Reportموقع  -10 الرؤیة  مدى  یؤکد حصول مصر یلع صواریخ خلف 

 : رافال اإلضافیة 30صفقة 

قد صفقة الرافال اإلضافية ب� الجانب� املرصي والفرنيس يف الفرتة السابقة  بأن تأخ� ع  Tactical Reportأفاد موقع  

عدم رغبة الواليات املتحدة األمريكية   إىلوقال املوقع بأن ذلك راجع  ،  كان بسبب الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل

الجو املرصي عىل صواريخ جو املدى من طراز “م/ وإرسائيل يف حصول سالح  يتيور” للحفاظ عىل تفوق  جو بعيدة 

مقاتلة مرصية رافال التي يف الخدمة مع إنشاء مركز    24وأضاف بأن فرنسا ستقوم بتطوير    .إرسائيل الجوي النوعي

وسيتم    ،رافال اإلضافية  30وأكد املوقع أن مرص ستحصل عىل صواريخ ميتيور مع صفقة الـ    .صيانة وتدريب مبرص

 خدمة مع سالح الجو املرصي لتصبح قادرة عىل تشغيل الصاروخ هي األخرى. رافال التي هي يف ال 24تطوير الـ 

املصري  -11 الجیش  تزوید  بعقود  للفوز  تتنافس  األوروبیة  الدول  إیطالیة:  صحیفة 

 : بمقاتالت وغواصات وقطع بحریة

اليومية أن الدول األوروبية تتنافس في� بينها للفوز بعقود تزويد الجيش    اإليطالية  epubblicaRأوردت صحيفة  

إيطاليا) تتنافس   –أملانيا    –وقالت الصحيفة إن الدول األوروبية (فرنسا  ،  املرصي مبقاتالت وغواصات وقطع بحرية

ت من هذه املنافسة وأضافت الصحيفة أن الواليات املتحد،  في� بينها لتزويد الجيش املرصي بالسالح واملعدات ة تنحَّ

العقود   هذه  عىل  الحصول  عىل  ينافس  الذي  األوروبية  الدول  خارج  من  الوحيد  املنافس  هي  روسيا  بأن  وقالت 

 التسليحية. 

   :تعّرف یلع صاروخ “میتیور” الجو جو الذي حصل علیه سالح الجو املصري-12

 

املتطور الذي يعد األفضل    جو/صاروخ جوطائرة فرنسية من طراز رافال لتظهر الصورة أعاله لحظة إطالق  

عاملياً من طراز “ميتيور” وهو يصنف ضمن صواريخ ما يسمى بـ “خلف مدى الرؤية” بسبب مداه الكب�  

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/2021/05/07/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-tactical-report-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/07/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-tactical-report-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/07/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-tactical-report-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/09/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/16/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%ad%d8%b5/
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جو مع مدى  /ويعترب امليتيور أفضل صاروخ جو،  كم  90  إىل  75كم ومدى ال هروب    200  إىل  100الذي يرتاوح ب�    اً جد

صواريخ   6وصواريخ “ميتيور” بعيد املدى    6تستطيع الرافال حمل  ،  العامل وباحث متقدم نشطال هروب األكرب يف  

 كم.  80كم وميكا راداري مبدى  60ميكا حراري مبدى  إىل“ميكا” ُمقسمة 

 :البحریة املصریة تحصل یلع صواریخ دفاع جوي بعیدة املدى-13

من مخزون إيطاليا بشكل رسيع حتى تجهيز    Aster-30  عىل عدد من صواريخ الدفاع الجوي بعيد املدى   حصلت مرص

هي األوىل من   MBDAصفقة صواريخ جديدة للبحرية املرصية سيتم تصنيعها قريباً من رشكة الصواريخ األوربية  

املدى   بعيدة  جوي  دفاع  كصواريخ  املرصية  البحرية  يف  والطائرات    120نوعها  للمقاتالت  التصدي  عىل  قادرة  كم 

الب املطلقة من مدى  والصواريخ  العربية ،  ماخ  10كم وبرسعة قصوى    1500اليستية  البحرية  البحرية املرصية هي 

الوحيدة التي متتلك قدرة دفاع جوي بعيدة املدى حالياً وخامس بحرية يف حوض البحر املتوسط التي متتلك قدرة  

الصاروخ والبحرية اإلرسائيلية التي متتلك  دفاع جوي بعيد املدى بعد البحرية الفرنسية واإليطالية التي متتلكان نفس 

 .كم 170األمريكية مبدى  SM-2كم والبحرية اإلسبانية التي متتلك صواريخ  140مبدى  Barak-ERصاروخ 

 ملصر: املوجهة  VULCANOأوروبا توافق ألول مرة یلع تصدیر قذائف -14

A200/Bergamini -Mekoللعمل عىل فرقاطات    Oto Melara-127عىل املدفع اإليطايل    ستحصل البحرية املرصية

GP  ملم من صناعة الرشكة اإليطالية الرائدة ليوناردو    127وهو مدفع رئييس من عيار  ،  املرصيةLeonardo ،    املدفع

والثقيلة املتوسطة  القطع  عىل  البصمة  ،  يثبت  لتقليل  حادة  زوايا  مع  التصميم  شبحي  هيكل  وراء  مختبئ  املدفع 

 للقطع البحرية. ةالراداري

عن  -15 النقاب  تکشف  اإلیطالي  للبرملان  إیطالیة مقدمة  رسمیة حکومیة  وثیقة 

 : تسلم مصر لصواریخ دفاع جوي متطورة

مقدمة للربملان اإليطايل النقاب عن تسلم مرص لصواريخ الدفاع الجوي أسرت    شفت وثيقة رسمية حكومية إيطاليةك

و” وذلك ضمن تسليح فرقاطات األغراض العامة “الجاللة”    املوجهة،وقذائف فولكانو ودارت الذكية    15وأسرت    30

 ” من الفئة فريم ب�جاميني التي تسلمتها مرص مؤخراً.سبرني

املتطورة  -16 الصینیة  املقاتلة  یلع  یتعاقد  قد  املصري  الجو  التي   J-10Cسالح 

 : للصینیین  ًاوفق Su-35تتفوق حتی یلع 

تكافئ النسخة    Cبتكنلوجيا أحدث وخاصة أن النسخة    F-16املقاتلة األمريكية    10C-Jتكافئ املقاتلة الصينية  

تفوقها يف تدريبات أجريت عىل املقاتلة    إىلية تش�  بل أن هناك تقارير صين   ،األمريكية  F-16من    70بلوك  

تم الحديث عن أخبار اقرتاب هذه املقاتلة للقوات الجوية    .Dog Fightيف القتال التالحمي    Su-35الروسية  

ولكن جرت عليها تحديثات كب�ة وتشغلها اآلن القوات الجوية الصينية    ،سنواتاملرصية والسودانية قبل عدة  

 بأعداد هائلة.

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/2021/05/15/%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87%d8%a7-%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%d8%ad%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/13/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%81-vulcano/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/12/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/12/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/12/%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/10/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/10/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84/
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الفرط صوتي الجدید   يالجیش املصري من العمالء املحتملین للصاروخ البالیست-17

KN-23 الکوري الشمالي: 

  2018كري يف فرباير  الذي تم الكشف عنه ألول مرة يف عرض عس ،KN-23شهد الصاروخ الباليستي التكتييك الجديد 

اختبارات ط�ان متعددة من   الصلب،والذي يعمل بالوقود    الكوري،مبناسبة الذكرى السبع� لتأسيس الجيش الشعبي  

كانت مرص أول عميل أجنبي عىل اإلطالق للصواريخ الباليستية الكورية الش�لية عندما  ،  2020وحتى عام    2019عام  

غ� مالئم للغاية مع عدد   اً . تواجه البالد اليوم توازن 1981ه تم توقيعه يف عام  مع عقد يعتقد أن  ،Hwasong-5اشرتت  

حيث كان سالحها الجوي    2015من روسيا يف عام    MiG-29Mوحتى بدأت يف استالم مقاتالت    املحتمل�،من الخصوم  

والتي تشمل    الش�لية،ورية  جو حديثة. ستزود فئات الصواريخ الباليستية الك-أي طائرة مقاتلة بصواريخ جو  إىل يفتقر  

اليوم وستوفر لها وسيلة رئيسية غ�    ،Rodong-1و  6و  Hwasong-5اليوم منصات   الهجومية  مرص بأهم قدراتها 

  ، KN-23أكرب بالنسخة طويلة املدى من  اً ومن املحتمل أن تبدي مرص اهت�م،  مت�ثلة للتعويض عن العيوب األخرى

وبحسب ما ورد فشلت أنظمة الدفاع ،  2021والتي تم الكشف عنها ألول مرة يف يناير    بعد،والتي مل يُعرف اسمها  

جانب    إىلحيث سلط عدد من التقارير األمريكية الضوء عىل املنصة   ،يف تتبع الصاروخ AEGISالجوي املتقدمة مثل  

لتوازن القوى يف شبه الجزيرة   محتمالً  اً ومغ�   اً رئيسي  اً هديدأنظمة املدفعية الصاروخية الكورية الجديدة باعتبارها ت

 الكورية. 

الجویة  -18 قواتها  يف  الرافال  مقاتالت  عدد  ترفع  قد  يف    100  إلیمصر  مقاتلة 

 : املستقبل

أن صفقة الرافال األخ�ة التي أبرمتها البالد قد ال تكون األخ�ة.    Breaking Defenseأخربت مصادر مرصية موقع  

  وحدة،  100أو    72  إىلزيادة العدد (اإلج�يل)    إىل. “نتطلع  Rafale F4آخر نسخة من الطائرة    إىل تطلع مرص اآلن  ت

بل ستعمل عىل تحس� مشاركة    فحسب،طائرة رافال جديدة    30لن تشرتي مرص  ،  عىل القدرة املالية ملرص.”  اً اعت�د

عقدت مرص وفرنسا اتفاقية جديدة لتوف� طائرات إضافية  ،  البيانات عرب أسطولها الذي يعترب األقوى يف الرشق األوسط

 مقاتلة. 54بـ  فرنسا،من طراز رافال للقاهرة م� سيجعلها ثا� أكرب مشغل للرافال يف العامل بعد 

 :املصري  Beechraftألسطول  االتصاالت وتطویر شامل ألنظمة القیادة -19

بيتشكرافت   طائرات  من  ألسطولها  الط�ان  إلكرتونيات  تحديث  يف  املرصية  الجوية  القوات  يس   1900تستثمر 

بالتحليق يف ا للطائرة  والذي سيسمح  واالستطالع،  واملراقبة  وأفريقيا  لالستخبارات  أوروبا  املد� فوق  الجوي  ملجال 

عن مصادر قادرة عىل دعم وتقديم التعديالت   األمرييكوتبحث القيادة املتعاقدة بالجيش    وجنوب غرب آسيا.

بتحديث   .  ج�يلإ الخاصة  بيتشكرافت  طراز  من  طائرات  نحو    ست  مرص  طراز    10وتدير  من  طائرات 

1900C/Dمنها عىل األقل لعمليات  ، قامت رشكة رايثيون بتعديل أربعISR . 

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/2021/05/17/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/05/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa/
https://defense-arab.com/vb/threads/163038/
https://defense-arab.com/vb/threads/163038/
https://defense-arab.com/vb/threads/163038/
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يف -20 تفکر  واملدفعیة إ رخیص  ت  مصر  البیالروسیة  الجویة  الدفاعات  نتاج 

 : الصاروخیة

إنتاج عدد من أنظمة    مرصأفادت تقارير أن    املرصية،لعدد من املصادر    اً وفق   األسلحة البيالروسية تدرس ترخيص 

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

 أسلحة عىل وجه الخصوص. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://militarywatchmagazine.com/article/egypt-reportedly-considers-advanced-belarusian-air-defences-and-rocket-artillery-for-license-production
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   : التدریبات العسکریة رابعًا

 :  ًاعابر  ًابحری ًا القوات البحریة املصریة واألمریکیة تنفذان تدریب-1

 

 
الفرقاطة املرصية    باشرتاك  اً عابر   اً بحري  اً تدريب  م،2021و  خالل شهر ماي   نفذت القوات البحرية املصـرية واألمريكية

املرور    وسفينتي) من طراز أرليك ب�ج  USS MAHANيونيو)، مع املدمرة األمريكية (  18(طابا) ولنش الصواريخ (

وذلك بنطاق    ، )USCGC ROBERT GOLDMAN)،و(USCGC CHARLES MOULTHROPEاألمريكيت� (

 األحمر.  نويب بالبحرالج مرسح العمليات لألسطول 

 يف مصر: القوات البحریة والجویة املصریة والفرنسیة تنفذان تدریبات -2

تدريبا بحريا عابرا يف نطاق األسطول الجنويب،    م،2021خالل شهر مايو    نفذت القوات البحرية املرصية والفرنسية

ـــ    إىلباإلضافة   الجوية املرصية والفرنسية للتدريب املشرتك «رمسيس  القوات  القواعد  2021تنفيذ عنارص  » بأحد 

 .الجوية املرصية

 :ًاالقوات البحریة املصریة واإلیطالیة تنفذان تدریبًا بحریًا عابر -3

 

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/2021/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%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%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1/5318467
https://www.elwatannews.com/news/details/5483499
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  الش�يلبحرياً عابراً بنطاق األسطول    تدريبا  م،2021خالل شهر مايو    نفذت القوات البحرية املرصية ونظ�تها اإليطالية

عقب    )ITS Carlo Margottini() والفرقاطة اإليطالية  (الجاللةالفرقاطة املرصية    باشرتاكوذلك    املتوسط،بالبحر  

 زيارتها مليناء اإلسكندرية. انتهاء

املشترك -4 البحري  التدریب  انطالق  وأجنبیة..  عربیة  ودول  مصر  بمشارکة 

)Phoenix Express-2021 بتونس ( : 

 

فعالياته    أجرت  الذي  ) ressPhoenix Exp-2021(فعاليات التدريب البحري املشرتك    م،2021خالل شهر مايو    انطلقت

دولة (مرص وتونس والواليات املتحدة وبلجيكا    13لعدة أيام باملياه اإلقليمية لدولة تونس بالبحر املتوسط، مبشاركة  

 . واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا واململكة املتحدة والجزائر واملغرب وليبيا وموريتانيا)

 : اإلمارات ومصر ” بین 3التمرین العسکري “زاید -5

 

ات مبشاركة وحدات  يف اإلمار   ”3“زايد  فعاليات التمرين العسكري املشرتك    م،2021خالل شهر مايو    انطلقت

الربية   القوات  الربامج    .م2021مايو    30  حتى  أستمر، والذي  اإلماراتية واملرصيةمن  إطار  التمرين يف  ويأيت 

يهدف   والذي  البلدين  ب�  املجدولة  الجاهزية    إىلالعسكرية  وتعزيز  والقتالية  العسكرية  الخربات  تبادل 

 العملياتية للقوات املسلحة اإلماراتية واملرصية. 

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/3366576/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86
https://gate.ahram.org.eg/News/2721409.aspx
https://sdarabia.com/2021/05/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af-3-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85/
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   »١-املشترك «حماة السماء  الباکستانيلتدریب املصرى ا-6

  الباكستا� فعاليات التدريب املرصى    املرصية والباكستانية  الجويقوات الدفاع  عنارص    م،2021نفذت خالل شهر مايو  

 املرصية والباكستانية املختلفة.   الجويبه عنارص من وحدات وأنظمة الدفاع    شاركت   الذي”،  ١-املشرتك “ح�ة الس�ء  

وقد تضمنت األنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج ب� القوات املرصية والباكستانية بتنفيذ مجموعة من 

الحديثة واملتطورة، وتنظيم معرض ألسلحة   الجوياملحارضات النظرية والعملية التى تناولت مناقشة أنظمة الدفاع  

املرصى والفريق محمد حيدر مدير عام   الجويالدفاع  املشرتكة ىف التدريب بحضور قائد قوات    الجويومعدات الدفاع  

ونفذت القوات املشاركة من الجانب� عدداً من التدريبات التكتيكية املشرتكة، ظهر خاللها    األركان املشرتكة الباكستانية.

التدريب    يتيأ   مدى ما تتمتع به العنارص املشاركة من دقة وكفاءة عالية خالل تنفيذها كافة املهام التى تكلف بها.

مع نظ�تها من الدول    الجوي” ىف إطار تنمية العالقات العسكرية والتعاون املشرتك لقوات الدفاع  ١-“ح�ة الس�ء  

 الشقيقة والصديقة. 

 خامسًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة: 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات السييس بتعزيز التعاون البناء    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -1

وذكرت  ،  ب� مؤسسات الدولة الصناعية واستغالل القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ املرشوعات القومية التنموية

 أن ذلك جاء خالل توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة رشكات (سامكو مرص).  -يف بيان، -الهيئة 

، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، أن الوزارة تقوم بتوظيف كافة اإلمكانيات التصنيعية محمد أحمد مريس  لواءالأكد  -2

والبرشية   باألرايض  والتكنولوجية  الري  مياه  إدارة  منظومة  "تطوير  مرشوع  يف  للمشاركة  التابعة  برشكاتها  املتوفرة 

الزراعية باالعت�د عىل الوسائل الحديثة والذكية"، وأن حرص الوزارة عىل االلتزام بتوجيهات السييس، املتعلقة بهذا 

 ة يف الرتبة بدقة عالية. الشأن وعىل رأسها توف� أجهزة املجسات املتطورة لقياس مستوى الرطوب

توقيع عقد يف إطار تنفيذ توجيهات السييس بشأن    ه تم، وزير الدولة لإلنتاج الحريب أنمحمد أحمد مريس  لواءالأكد  -3

وأعرب عن  ،  رفع كفاءة منظومة املخلفات البلدية الصلبة والتغلب عىل مشاكل تراكم املخلفات والتخلص اآلمن منها

سعي الوزارة لتوظيف كل اإلمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبرشية املتوفرة لديها للمشاركة يف تنفيذ منظومة 

 رة املخلفات بالتعاون مع وزاريتّ البيئة والتنمية املحلية والهيئة العربية للتصنيع. إدا

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مع رؤساء مجالس إدارات رشكات "املعرصة للصناعات   محمد أحمد مريس  لواءالاجتمع  -4

مؤكداً عىل  ،  وإصالح املدرعات، وحلوان لألجهزة املعدنية"  الهندسية، وأبو زعبل للصناعات الهندسية، ومصنع إنتاج

العمل عىل تطويرها إلحداث طفرة  مع  املوضوعة سابقاً  للخطط  وفقاً  العمل  الوزارة الستك�ل س�  حرص 

 . صناعية والدخول ىف مجاالت جديدة 

 Dوزير الدولة لإلنتاج الحريب كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة رشكة "  حمد أحمد مريسم  لواءالاستقبل  -5

M G MORI  "،ملناقشة محاور التعاون إلنشاء مسبك إلنتاج مسبوكات أجزاء الزهر ملاكينات    األملانيةCNC  ،

س محمد محمد  جاء ذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب، وبحضور محمود عىل وكيل الرشكة مبرص واملهند

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://elnile24.com/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03052021&id=a61140df-c689-420c-b017-1d65e93fb28b
https://gate.ahram.org.eg/News/2718466.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3367394/1/%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%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3374812/1/%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-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2745132.aspx
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قيادات   املنتدب وعدد من  الحريب والعضو  القومية لإلنتاج  الهيئة  إدارة  نائب رئيس مجلس  الدين مصطفى  صالح 

 الوزارة. 

 : اللقاءات والزیارات: سادسًا

زيكالتقى    محمد  أول  الدفاع  الفريق  وزير  الدفاعية  املرصي،  املشرتيات  إدارة  برنامج  وزير  هوا  أون  بكانج   ،

)DAPA م. 2021خالل شهر مايو مرص زار ) لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد املرافق له، الذي 

إلدارة    الرئييسالبحث    م،2021خالل شهر مايو    ،القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع  الفريق أول محمد زىك شهد  

التمك�    " بعنوان  املسلحة  للقوات  املعنوية  التنمي  واالجت�عي  النفيسالشئون  مبادئ  املجتمع  كأحد  البرشية ىف  ة 

   .2022/  2021 البحثي"، وذلك ىف إطار خطة األنشطة البحثية للقوات املسلحة للعام العسكري

 

 

 :والتقاریر  سابعًا: التصریحات والبیانات 

 . السيىس ورجال القوات املسلحة، مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك القيادة العامة للقوات املسلحةت أ هنّ -1

 مبناسبة عيد القيامة املجيد. مرص أقباط  توارضوس الثا�، وكل القيادة العامة للقوات املسلحةهنّأت -2

 : القرارات العسکریة: ثامنًا

بشأن تعديل بعض أحكام    2021لسنة    66قانون رقم    م،2021خالل شهر مايو  ،  السييس  ح عبد الفتا ع  وقّ   -1

بالقانون رقم   الصادر  املسلحة  للقوات  والتأم� واملعاشات  التقاعد  التعديل،    .1975لسنة    90قانون  وينص 

 12عدل السن املقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة باملادة الذي نرش يف الجريدة الرسمية، عىل أن تُ 

التقا الصادر بالقانون رقم  من قانون  الفريق    1975لسنة    90عد والتأم� واملعاشات للقوات املسلحة  لرتبة 

 لتكون خمسة وست�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/5/30/2031616/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2021/5/25/%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%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/5332075
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25483
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3349606/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88
https://daaarb.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF/
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فتح باب القبول لدفعة جديدة من    ىلع  الفريق أول محمد زيك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاعق  صدّ -2

بكافة   والثانوي  واإلعدادي  االبتدايئ بدءاً من الصف الرابع    االبتدايئالبن�، مرحلة    الطلبة الجدد املوهوب� رياضياً من

  2022/  2021  الدرايس باملدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات املسلحة للعام    الدراسية،املراحل  

ستمر املدارس العسكرية أنه ست   ك� أعلن املتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي  طبقاً لرشوط القبول بكل مرحلة.

مبقرات   2021/ 07/ 18استقبال الراغب� لسحب امللفات حتى يوم الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات املسلحة ىف 

(الهايكستب) واإلسكندرية واإلس�عيلية والسويس واملنيا وأسيوط،   القاهرة  الرياضية بكل من  العسكرية  املدارس 

 ومكاتب املستشارين العسكري� بعواصم مختلف محافظات الجمهورية. 

السييس-3 رقم    أصدر  الحربية    ٢٠٢١لسنة    ١٧٧قرار  املخابرات  إلدارة  الذهبي  لليوبيل  تذكارية  ميدالية  بإصدار 

الضباط وضباط صف سالح االستطالع واملنتدب� عىل  ،  واالستطالع امليدالية لجميع  الحربية ومتنح  املخابرات  إدارة 

، وطلبة الكلية الحربية جناح االستطالع، ومديري  ٢٠١٨سبتمرب    ٨واالستطالع "انتداب دائم" املوجودين بالخدمة يوم  

 إدارة املخابرات الحربية واالستطالع السابق� املوجودين عىل قيد الحياة أو السم من توىف منهم. 

من  السيىس  ارلقر   اً تنفيذ  -4 كب�ة  بكميات  محملة  الجوية  القاهرة  قاعدة رشق  من  نقل عسكرية  طائرة  أقلعت   ،

 . الشعب التونيس إىلاملساعدات الطبية املقدمة من وزارة الصحة والسكان 

قاعدة رشق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية، وعىل متنه� كميات   إىلوصلت  -5

قرار وزير ، وبناء عىل  دولة فلسط�لة من املساعدات اإلنسانية والطبية العاجلة املقدمة من الجمهورية التونسية  كب� 

 . الربي حمعرب رفنقلها عرب تم   الدفاع املرصي

، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة رشق القاهرة الجوية محملتان بكميات كب�ة من السييس   لقرارتنفيذاً -6

 دولة جيبويت.  إىلبية املساعدات الطبية املقدمة من جمهورية مرص العر 

، أقلعت ثالث طائرات نقل عسكرية من قاعدة رشق القاهرة الجوية محملة بكميات كب�ة  السيىس  قرارتنفيذاً ل-7

وذلك ىف إطار املساهمة لتخفيف العبء  ،  دولة الهند  إىلمن املساعدات الطبية املقدمة من وزارة الصحة والسكان  

 . سبب رسعة تفيش ف�وس كوروناعن الشعب الهندي ب

 عسکریة: وقضایا : فاعلیاتتاسعًا

ووصفت  ،  أكرب مقر لوزارة دفاع يف العامل  “األوكتاجون”الفتتاح    كب�بدأت السلطات املرصية يف التجهيز إلقامة حفل  -1

صحف عاملية شه�ة مقر وزارة الدفاع املرصية الجديد “األوكتاجون” بأنه يظهر من الفضاء وكأنه “قاعدة للمخلوقات 

الشاهقة   الفضائية”! وجدرانها  الضخمة  بأعمدتها  القد�ة  أشبه مبعابد طيبة  ليكون  األوكتاجون  تم تصميم 

 ز مبظاهر الرتف والبذخ العمرا� الذي اشتهر به الطراز املرصي القديم. و�تا

الدكتور كريم بودجي� أستاذ جراحة وزراعة   العامليالخب�    باملعاديللقوات املسلحة    الطبياملجمع    استضاف-2

 30وحتى  26بفرنسا وذلك ىف الفرتة من الكبد وجراحات القنوات املرارية وأورام البنكرياس مبستشفى رينيه 

 م.2021مايو 

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/3363264/1/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.youm7.com/story/2021/5/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5338214
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=54beba65-5abd-43c3-b767-f871bcbb065b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=54beba65-5abd-43c3-b767-f871bcbb065b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04052021&id=54beba65-5abd-43c3-b767-f871bcbb065b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3354774/1/%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/2749686.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2749686.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28052021&id=af64ee76-cf24-4a1a-b9a3-f7ac709f8c80
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3357636/1/%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--%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
https://www.defense-arabic.com/2021/05/03/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%83/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3370257/1/%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%A8%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
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املسلحة-3 للقوات  الهندسية  الهيئة  الهندسة بجامعة ع� شمس؛ لالستفادة  وقعت  من    بروتوكول تعاون مع كلية 

خرباتها العملية والتطبيقية يف تنفيذ املرشوعات؛ باعتبارها بيت خربة يف العديد من املجاالت والتخصصات الهندسية،  

بحضور اللواء أركان حرب إيهاب محمـد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، والدكتور محمود املتينى رئيس  

 يس. جامعة ع� شمس وعدد من أعضاء هيئة التدر

لتوجيهات السيىس-4 الزي  تنفيذاً  العامة للقوات املسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من  القيادة  ارات ملنازل أرس  أصدرت 

الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية واملادية املقدمة من السيىس مبناسبة االحتفال بعيد  

 )1( .الفطر املبارك

  

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(

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=22052021&id=d2826b49-3903-4896-af55-89464b16d5fc
https://www.youm7.com/story/2021/5/11/%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%89-%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%AD%D8%AA%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/5316606
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