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 . 2021القوات املسلحة: حرکة تنقالت القیادات ـ یونیو   

 سد النهضة: بین التصعید العسکري والتأزم السیاسي  

 بعد زیارة عباس کامل: مصر تتمسك بورقة حفتر.  

 مصر ثاني أکبر عمیل أجنبي للسالح األملاني.    

 "نسیم البحر". دولة أخرى يف مناورات    28و  مصر واإلمارات   

السیسي یجتمع بکبار قادة الجیش ملناقشة خطة تطویر أفرع   

 القوات املسلحة. 

 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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 تمهید: 

 عدة تطورات، ونتابعها عىل النحو التايل:  م،2021لعام  يونيو خالل شهر املرصية شهدت املؤسسة العسكرية 

 2021یونیو  القیادات   حرکة تنقالت أوًال:

منفرد بالفريق أول محمد زيك القائد العام للقوات املسلحة    م، بشكل2021يونيو    5يوم السبت املوافق    اجتمع السييس

العت� وذلك  الدفاع،  لعام  وزير  يونيو  تنقالت  حركة  وام2021د  للقوات  ،  الحايل  األعىل  القائد  كونه  السييس  عتمد 

حركة   املسلحة املرصية حركة التنقالت "االعتيادية" التي تجرى داخل الجيش املرصي عىل مختلف املستويات، وجاءت

 : عىل النحو التايل  "عىل مستوى القادة" م2021يونيو 

 مسلسل بيان الحركة 

العسكرية بدالً منلواء أركان حرب    تعي� للمنطقة املركزية  لواء أركان   عاصم عاشور قائداً 

 خالد شوقي، والذي تم تعيينه نائبا لرئيس هيئة العمليات الفريق أسامة عسكر.حرب 

1 - 

لواء أركان   محب حبيش قائداً للمنطقة الجنوبية العسكرية، بدالً منلواء أركان حرب    تعي�

 خالد لبيب، والذي تم تعيينه رئيساً لهيئة البحوث العسكرية. حرب 

2 - 

لواء أركان حرب   املعنوية بدالً من  الشؤون مديراً إلدارة    اإلرسيجييارس  لواء أركان حرب    تعي�

أحمد فتحي خليفة رئيساً لهيئة التنظيم واإلدارة لواء أركان حرب   أحمد فتحي خليفة، وتعي�

 عضوية املجلس العسكري" إىلأحمد فتحي خليفة لواء أركان حرب  "بذلك انضم

3 - 

للمنطقة الش�لية العسكرية بدالً منلواء أركان حرب    تعي� لواء أركان   فهمي هيكل قائداً 

 ون املعنوية.ؤ مديراً لهيئة الش� الذي عُ  اإلرسيجييارس حرب 

4 - 

طارق الشاذيل قائداً للجيش الثالث امليدا� بدالً من ل. أ.ح خالد قناوي، لواء أركان حرب    تعي�

 خالد قناوي مديراً ألكاد�ية نارص العسكرية. لواء أركان حرب   وتعي�

5 - 

أ�ن لواء أركان حرب   من ع�د الي�� قائداً لقوات حرس الحدود بدالًلواء أركان حرب   تعي�

 شحاته.

6 - 

منصب نائب مدير   إىلمحمود العيدروس من منصب مدير سالح اإلشارة  لواء أركان حرب    نقل

خالد مجاور، مع تغي� اسم جهاز املخابرات الحربية لواء أركان حرب  جهاز املخابرات الحربية

خ اللواء  برئاسة  العسكرية  االستخبارات  هيئة  اسم  تحت  اللواء ليصبح  ونائبة  مجاور  الد 

إدارات وهم "املخابرات الحربية واإلشارة والنظم والحرب   ٤، وتضم الهيئة عدد  العيدروس 

 اإلليكرتونية". 

7 - 
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منصب   إىلملدير الكلية الحربية،    محرز عبد الوهاب من منصبة كنائب لواء أركان حرب  نقل  

الجمهوري الحري  قوات  قائد  بذلك  ليصبح  الجمهوري،  الحرس  قائد  أركان حرب   نائب  لواء 

 محرز عبد الوهاب. لواء أركان حرب  مصطفى شوكت ونائبه

8 - 

منصب   إىلوليد أبو املجد من منصب نائب مدير جهاز الخدمة الوطنية،  لواء أركان حرب    ترقية

 مدير عام جهاز الخدمة الوطنية.

9 - 

 - 10 محمد عبد الاله مساعداً لوزير الدفاع. لواء أركان حرب عي� ت

غريب عبد الحافظ غريب متحدثاً عسكرياً رسمياً للقوات املسلحة  أركان حرب  تعي� عقيد  

 .تامر محمد محمود الرفاعيأركان حرب  العميد بدالً من 

11 - 

 تعقیب: 
اعتيادي كل عام، يف صفوف قادة وضباط الجيش املرصي مبختلف  داخل الجيش املرصي تجرى حركت� تنقالت بشكل 

مستوياتهم، الحركة األوىل تجرى يف منتصف العام يف شهر يونيو تحديداً، والثانية تجرى يف نهاية العام يف شهر ديسمرب  

 تحديداً، وتعتمد من القائد األعىل للقوات املسلحة املرصية. 

حكم الفرد   إىل  تحويل منظومة الحكم من حكم املؤسسة العسكرية ككل  اسرتاتيجية السييس يف الحكم عملت عىل

العسكري “الحاكم الديكتاتور ومعه دائرة قليلة جداً” املهيمن واملسيطر عىل كافة املؤسسات واألجهزة، وذلك خوفاً 

الرئيس الراحل    م، بسبب ملف التوريث الذي كان يعمل عليه2011من مص� مبارك الذي انقلب عليه الجيش يف يناير  

عىل قواعد الحكم العسكري الذي أسسه ج�ل عبد   اج�ل، والذي اعتربته قيادات الجيش خروج  هحسني مبارك لنجل

عام   الخطوة  1954النارص  يأخذ هذه  أن  الجيش  يجرأ  مل  ولكن  الجيش،    إالم،  يف  فعلياً  متحكم  دفاع  وزير  لوجود 

م، وبالفعل كانت  1952ل فرتة لوزير دفاع مرصي من بعد عام  م، وهي أطو 1991فطنطاوي مكث وزير دفاع من عام  

االختالف   وعند  مبارك،  فيها  يتحكم  للرئاسة  فيها طنطاوي بشكل فعيل، ومؤسسة  يتحكم  هناك مؤسسة عسكرية 

حسمت القوات املسلحة املالكة للقوة يف إخراج مبارك، والسييس أخر مدير مخابرات حربية يف عهد الرئيس الراحل  

يعلم هذا جيداً، ويسد تلك الثغرات حتى ال يقع نظامه يف نفس أخطاء سلفة مبارك، ولذلك يحرص السييس  مبارك  

 ن حكمة بشكل أكرب. عىل عدم تثبيت القيادات العسكرية يف أماكنها ملدة طويلة حتى يؤمّ 

عند    .نسب لتأم� حكمهعه السييس، والذي يراه النهج األ بم، جاءت استمراراً لهذا النهج الذي يت 2021حركة يونيو  

 م، يالحظ االيت: 2021حركة يونيو  إىلالنظر 

عاصم لواء أركان حرب    خالد شوقي من قيادة املنطقة املركزية العسكرية وتعي�لواء أركان حرب    استبعاد •

عاشور بدالً مه، وهذا بعد عام واحد فقط من تكليف شوقي بقيادة املنطقة املركزية العسكرية "الهامة"، 

 لتي تقبع تحت سيطرتها العاصمة الكربى القاهرة والج�ة والقليوبية.  وا

خالد لبيب من قيادة املنطقة الجنوبية بعد عام واحد من تعيينه قائداً للمنطقة لواء أركان حرب    استبعاد •

 محب حبيش. لواء أركان حرب  الجنوبية، وتم استبداله ب

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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ع�د عبد القادر �ا� من قيادة الرشطة العسكرية بعد ستة أشهر من تعيينه، ليصبح  لواء أركان حرب    نقل •

 نائب ال تعترب ترقية.    إىلنائب لقائد الحرس الجمهوري، ونقل قائد قيادة 

من إدارة سالح اإلشارة بعد ستة أشهر من تعيينه، ليع� نائب ملدير   العيدروس محمود  لواء أركان حرب    نقل •

 بارات العسكرية مبس�ها الجديد. هيئة االستخ

من قيادة املنطقة الش�لية بعد عام واحد فقط من تعيينه، لتوىل إدارة    اإلرسيجييارس  لواء أركان حرب    نقل •

 املعنوية.  الشؤونجهاز 

ملدير الكلية الحربية الذي كلف به من ستة أشهر   محرز عبد الوهاب من منصبة كنائبأركان حرب  لواء  نقل   •

مصطفى لواء أركان حرب    منصب نائب قائد الحرس الجمهوري، ليصبح بذلك قائد قوات الحري الجمهوري  إىلفقط،  

 محرز عبد الوهاب. لواء أركان حرب  شوكت ونائبه

هيئة    إىلن إدارة املخابرات الحربية،  م، هو تحويل إدارة املخابرات الحربية م2021أبرز ما جاء يف حركة يونيو   •

الحربية واالستطالع، وكانت   املخابرات  إدارة  الحربية تسمي  املخابرات  العسكرية، من زي قبل كانت  االستخبارات 

  اآلنأجهزة "األمن الحريب، االستطالع واملعلومات، املخابرات البحرية، جهاز األمن للبحوث والتطوير "    4تحت مظلتها  

املعنوية" وبذلك    الشؤونرار الجديد تم ضم أربعة أجهزة أخرى وهم اإلشارة والحرب اإللكرتونية والنظم و طبقاً للق

هي أهم ذراع   اآلنهيئة نظراً لشموليه الهيئة عن اإلدارة، وجدير بالذكر أن املخابرات الحربية    إىلالشكل تم تحويلها  

 يعتمد عليه السييس ولذلك يعمل عىل توسيع أنشطته 

املعنوية    الشؤونأحمد فتحي من إدارة هيئة  لواء أركان حرب    م، استبعاد2021الالفت يف حركة يونيو    نكا •

  اإلرسيجييارس  لواء أركان حرب    وتعيينه رئيساً لهيئة التنظيم واإلدارة "أصبح بذلك عضواً يف املجلس العسكري" وتعي�

بارات العسكرية بشكلها الجديد، وقد نقل البعض أن جهاز  هيئة االستخ  إىلاملعنوية    الشؤون بدالً منه، ونقل تبعية  

عملية إعادة هيكلة بسبب تقييم أدائه يف التأث� عىل أنه سلبي يف الفرتة األخ�ة وتحديداً    اآلناملعنوية يشهد    الشؤون

ئول امللف  يف امللف اإلعالمي والذي يتداخل فيه الجهاز بشكل كب�، وذلك التقييم ك� نقل البعض كان تقييم مس

اإلعالمي يف جهاز املخابرات العامة العقيد أحمد شعبان والذي يعترب أن إدارة امللف اإلعالمي بشكل كامل تقبع تحت 

مسئوليته، ويحارب من أجل أن ال تكن هناك هيئة أو جهة أخرى يكن لها تتداخل يف ذلك امللف. وك� نقل أن العقيد  

ز املخابرات العامة وسيقوم بالتنسيق مع املخابرات الحربية يف كيفية التعاطي  أحمد شعبان يتوىل إدارة امللف يف جها

 مع ذلك امللف يف املرحلة املقبلة.

املعنوية منطقي فخليفة   الشؤونأحمد فتحي خليفة من إدارة  لواء أركان حرب    وبناء عىل هذا النقل فخروج  ،وعىل كلٍ 

  املعنوية قبل الشؤونمن املقرب� للواء محسن عبد النبي مدير مكتب السييس الحايل والذي كان يتوىل إدارة 

أركان حرب   فلواء  خليفة،  فتحي  هيئة    الشؤونأحمد  كامل  بشكل  فيها  ستتحكم  الجديد  بشكلها  املعنوية 

ر، فمن وجهة نظري انه تم ترضية خليفة بتصعيده لكونه  خالد مجاو لواء أركان حرب    االستخبارات ورئيسها

املعنوية يأتوا لها برجل جديد يقبل    الشؤونيصبح عضو للمجلس العسكري ويرأس هيئة التنظيم واإلدارة، و 

 الشكل الجديد الذي سيدخل عليه من بداية تولية املنصب. 
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 ثانیًا: العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: 

 : التصعید العسکري والتأزم السیاسي نبی  سد النهضة:-1

  إثيوبيا�ر ملف سد النهضة اإلثيويب مبرحلة حرجة خالل الوقت الراهن، حيث مازالت املفاوضات السياسية ب� مرص و 

السودانية يف االعتبار، بل وصلت  -والسودان متعرثة بشكل كب� بسبب التعنت اإلثيويب وعدم أخذ التخوفات املرصية

 ود طريق مسد إىل

 األثیوبي:السیاسي التصعید 

مصالحها   تحقيق  سياستها التي تبحث عنو  موقفها  تعنتها السيايس ومل تغ� من  إثيوبياخالل الفرتة املاضية واصلت  

 .فقط، دون األخذ يف االعتبار مخاوف دولتي املصب مرص والسودان

، أن ملء املرحلة الثانية من سد سيلييش بيكييلأعلن وزير املياه والري والطاقة اإلثيويب  م،  2021فخالل شهر يونيو  

النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني، وأضاف، عقب اجت�ع مجلس وزراء رشق النيل يف أديس أبابا: «لن يتغ� يشء  

يتعلق مبلء السد، حيث يت�ىش مع البناء يف موسم األمطار املقبل. وسيستمر ملء الجولة الثانية وال عالقة له في�  

 بأي قضية أخرى»، وذلك وفقا لوكالة األنباء اإلثيوبية. 

بة عد رفع مستوى التحدي لكل أطراف اللعودولتي املصب وفي� يُ   إثيوبياتطور جديد يزيد من تفاقم التوتر ب�   يفو 

البدء يف بناء سد    م، عن2021خالل شهر يونيو  إثيوبيامستوى جديد ينذر بانفجار منطقة القرن األفريقي أعلنت  إىل

 "سد ري الغضب". ، وأطلقت عليه جديد عىل نهر ديدسا الذي يغذي النيل األزرق 

جامعة الدول العربية برتك الشؤون األفريقية لألفارقة    وزارة الخارجية اإلثيوبيةطالبت  ،  إثيوبيا مبالغ فيه من    تحديكو 

واالهت�م بالقضايا والتحديات العربية، قائلة إن "نهر النيل مورد مايئ أفريقي"، وقال املتحدث باسم الشؤون الخارجية 

سد النهضة هو اتجاه معتاد من قبل مرص، لكن أديس أبابا ما زالت ترفض مثل هذه  دينا مفتي، إن تدويل ملف  

دول يف حوض النيل، فإن جامعة الدول العربية تعترب مرص والسودان    10النزعات، وأضاف أنه رغم وجود أكرث من  

 "مالك� منفصل�" للمياه، معتربا أن ذلك املوقف "غ� عادل" من الجامعة.

  إىل رفضها لطلب السودان نقل ملف أزمة سد النهضة    م،2021خالل شهر يونيو    وزارة الخارجية اإلثيوبيةأعلنت  ك�  

مجلس األمن غ� رضوري، مطالبة    إىلمجلس األمن، وأضافت الخارجية اإلثيوبية يف بيان لها إن نقل أزمة سد النهضة  

 الخرطوم باحرتام االتحاد األفريقي.

 صعيد العسكري: والت إثيوبيا

يونيو   شهر  األثيويب  2021خالل  الجيش  يف  العسكري�  القادة  بعض  بها  تحدث  التي  الترصيحات  كرثت  م، 

 بخصوص سد النهضة، وكانت يف مجملها تحمل رسائل تهديد ووعيد ألطراف النزاع "مرص والسودان". 

استعداد بالده لح�ية سد النهضة من “أي عدوان” مع    يل� مرداساد قائد القوات الجوية اإلثيوبية الج�ال  أكّف

اقرتاب امللء الثا� له باملياه، ويف ظل تعرث املفاوضات دولتي املصب، مرص والسودان، جاء ذلك بحسب ما  

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/2354388
https://www.albawabhnews.com/4368316
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397721/1/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9--%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3405332/1/%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/6/8/%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-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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الجيش سيضطلع بكامل دوره يف ح�ية وحراسة سد النهضة "مرداسا  نقله موقع تلفزيون (فانا) اإلثيويب الرسمي، وقال  

 . "من أي عدوان

ن الجيش اإلثيويب يقوم بحراسة دقيقة لسد النهضة وسيضطلع أ   القوات الجوية اإلثيوبيةأعلنت    ،ويف سياق متصل 

 ". عدوان"من أي  "ح�ية السد "بدوره الكامل يف 

حل قضية    إىلال تسعى  "إن بالده    ال بوتا باتشاتا ديبييلالج� فاع اإلثيوبية  ك� قال مدير إدارة الهندسة يف وزارة الد

السيناريو النهضة مع مرص والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا  وجزم بوتا خالل مقابلة مع قناة (روسيا    ، "سد 

اليوم) بأن الجانب املرصي ال يريد حل املشكلة من خالل املفاوضات، وقال “يأتون للنقاش ويرفضون جميع املقرتحات،  

، لن يحاولوا مهاجمة السد،  “لن يستطيعوا حل املشكلة عسكرياً   بوتا  وأكد  من وجهة نظري خ� حل هو املفاوضات”.

جموه فلن يستطيعوا حل املشكلة أو تدم� السد، ألنه ال �كن تدم�ه بقنابل الطائرات املقاتلة، وهم  وحتى لو ها

وعن إن كانت بالده مستعدة لحل عسكري قال “نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن،    يعرفون أن السد مت�”.

“بدأت حكومتنا    وأوضح بوتا قائالً  ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع”.

املرحلة الثانية من ملء السد ومتى انتهت هذه املرحلة سيكون كل يشء آمنا وسيأيت الجميع لبحث مقرتحات تقاسم 

% للسوداني�، في�  10مرص وحدها، و  إىل% من املياه تذهب  90املياه، ليس بناء السد وإ�ا كيفية تقسيم املياه، ألن  

وقال بوتا، يف املقابلة مع قناة روسيا اليوم عقب مشاركته يف مؤمتر موسكو التاسع لألمن الدويل    ي يشء”.ال يبقى لنا أ 

“بالنسبة لبلدي، ال يجوز أن تكون قضية املياه سببا للحرب، لذا الحل ال �كن أن يكون عسكريا، الحل األمثل هو 

ري اإلثيويب، إن وفد بالده مل يقم بإجراء أي لقاءات يف  املناقشة من خالل االتحاد األفريقي”. وقال املسؤول العسك

 أنه مستعد للتحاور.  إىلموسكو مع الجانب املرصي، لكنه أشار 

،  األثيوبي�   السكان املحلي�بعض    للتقارير صحفية نقلت عن  وفقاً و ويف سياق متصل بالتصعيد العسكري األثيويب،  

، وقال إن سالح الجو اإلثيويب أجرى عدة  اً غ� عادي  اً نشاط  م،2021خالل شهر يونيو  شهد مطار بحر دار اإلثيويب  فقد  

وإن كانت    اً املتمركزة يف املطار، من غ� املعروف وجهة تلك املقاتالت تحديد  Su-27Sطلعات جوية بواسطة مقاتالت  

دورية ُمسلحة حول الحدود    اً الفرضية األكرب أنها تقوم بغارات جوية ضد أهداف يف تيغراي، ك� �كن أن تكون أيض

ة بالترصيحات التي أدىل املقاتل  Su-27Sاملمتدة مع دولة السودان، ك� �كن ربط هذه التحركات من قبل طائرات  

الخارجية املرصي سامح شكري والتي هدد فيها   بشكل رصيح إذا مل تلتزم األخ�ة مبا سيصدر عن    إثيوبيابها وزير 

 الثا� من شهر يوليو املُقبل.  األسبوعمجلس األمن خالل 

انه خالل شهر يونيو   بالذكر  الج�ال برهانو جوالأجرى  م،  2021وجدير  اإلثيويب  األركان  مباحثات مع نظ�ه    رئيس 

الجيبويت الج�ال زكاريا حول سبل تعزيز التعاون ب� قوات الدفاع يف البلدين، وقالت وزارة الخارجية اإلثيوبية يف بيان  

االقتصادية    لها، والعالقات  الشعبية  للمشاركة  النجاح  قصص  بتكرار  حكومتيه�  اهت�م  أكدا  "الجانب�  إن 

إنشاء منصات    إىلوأضافت أن "املسؤول� العسكري� دعيا    النموذجية ب� البلدين يف املجاالت الدفاعية أيضا".

باإلضافة   والخربات  املعلومات  لتبادل  مالءمة  أكرث  وأشارت  متاب  إىلوآليات  املشرتك".    التدريب  أن    إىلعة 

اإلثيو املمر  لجعل  التعاون  تعزيز  سبل  ناقشا  عقد -"الجانب�  مواصلة  عىل  واتفقا  سلمية،  منطقة  جيبويت 

 اجت�عات دفاعية مشرتكة سنويا". 

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/2021/06/06/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/26/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/26/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/6/26/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF
https://www.defense-arabic.com/2021/06/28/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14062021&id=797acec6-453d-474e-a196-fb7ec347d372
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 والسودانیة: املصریة  التحرکات

األخرع الجانب  املرصي  ،ىل  الرد  تدريبات عسكرية    عبارة عن ترصيحات م�ثلة  كان  بإجراء  ثم  والتهديد،  بالوعيد 

 بعقد لقاءات عسكرية رفيعة املستوى مع الجانب السودا�.  السودا�، ثممشرتكة مع الجيش 

اللهجة شديد  نوعه    فبترصيح  من  األول  يكن  وزير  يأيت  مل  لسان  املرصي  عىل  شكريالخارجية  وزير سامح  هّدد   ،

ضد    خيارات أخرى غ� الخ�ات الدبلوماسيةبشكل مبارش بقرب اتخاذ بالده    إثيوبياجية املرصي سامح شكري  الخار 

مبا سيصدر عن مجلس األمن خالل    إثيوبياسد النهضة بعد استنفاذ جميع الخيارات والحلول السياسية إذا مل تلتزم  

بوتا باتشاتا عن عدم   إثيوبياارة الهندسة يف وزارة دفاع  . وبعد ترصيحات مدير إدالثا� من شهر يوليو املُقبل  األسبوع

إنها "ترصيحات استفزازية، و نحن نعلم ما هي    الخارجية سامح شكريقدرة مرص عىل هدم سد النهضة، قال وزير  

 و كيفية الدفاع عنها بكل الطرق".  املرصيمصلحة مرص و حقوقها و حقوق الشعب 

الخرطوم، لتسليم رئيس املجلس االنتقايل   إىل، عباس كامل املخابرات املرصية،  وصل رئيسم، 2021وخالل شهر يونيو 

الزيارة ساعات قليلة، النهضة، واستغرقت  الفتاح الربهان، رسالة من السييس، بشأن سد  التقى    ثم    السودا�، عبد 

الزيارة الثانية من نوعها تعد هي  دير املخابرات العامة السودا�، ج�ل عبد املجيد، و مب  الخرطوم  إىلزيارته    كامل خالل

 .الخرطوم يف غضون ستة أشهر إىل لعباس كامل

 الخرطوم: إىلبزيارت�  الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات املسلحةم، قام 2021وخالل شهر يونيو 

فعاليات تدريب "ح�ة النيل" الذي نفذ عىل   ختامم، لحضور  2021يف أول شهر يونيو    الزيارة األويلكانت   

ات الربية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من  األرايض السودانية مبشاركة عنارص من القو 

والتي حجازي خالل الزيارة بالفريق أول محمد عث�ن    والسودا�،الصاعقة واملظالت لكالً من الجيش املرصي  

 الحس� رئيس هيئة األركان السودانية املشرتكة. 

الفريق محمد فريد حجازي الخرطوم يف طريق  م، حيث زار  2021يونيو    23الزيارة الثانية كانت يف تاريخ   

الفريق أول ركن محمد عث�ن الحس� رئيس    يفوكان    الكونغو، عودته من   الفريق حجازي   هيئةاستقبال 

لبيان اإلعالم العسكري السودا�. اختتمت    اً األركان بالقوات املسلحة السودانية بقاعدة الخرطوم الجوية، وفق

 . مذكرة تفاهم للتعاون املشرتكالفريق حجازي والفريق عث�ن بالتوقيع عىل املباحثات العسكرية ب� 

 :القار األفریقیةالتحرکات املصریة يف 

ولكن    النيل،وهي أحد دول حوض  دولة الكونغو    إىلم، بزيارة  2021قام الفريق محمد فريد حجازي خالل شهر يونيو  

 . إثيوبيابدولة   جويةكانت أو بحرية أو  ال تربطها أي حدود برية

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/2021/06/27/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%88-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%8a%d8%b5%d8%af%d9%8f/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/26/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1/
https://arabi21.com/story/1366560/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86
https://www.youm7.com/story/2021/6/1/%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-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%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%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/5339513
https://www.defense-arabic.com/2021/06/24/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84-%d8%9f-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86/
https://sdarabia.com/2021/06/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86/
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العقيد   القوات املسلحة املرصية  الحافظوذكر املتحدث باسم  ناقش مع نظ�ه    الفريق حجازيأن    أ.ح غريب عبد 

الخربات  ونقل  والتأهيل،  التدريب  مجاالت  يف  العسكري  التعاون  تطوير  موسينيس،  مباال  أول  الفريق  الكونغويل، 

البلدين.   واالرتقاء لكال  العسكرية  الد�قراطية،   بالقدرات  الكونغو  جمهورية  دفاع  وزير  نائبة  مع  فريد  بحث  ك� 

ووقع   للبلدين،  القومي  األمن  عىل  املؤثرة  والقضايا  للحدود  العابرة  األمنية  والتحديات  اإلقليمي  املوقف  تطورات 

 ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين.  يفجال الدفاع، الجانبان خطاب "نوايا" لتطوير التعاون الثنايئ يف م

 :تجاه أزمة سد النهضة التحرکات الدولیة

لوك املرصي  يفأعرب الجيش األمرييك عن قلقه من أزمة سد النهضة اإلثيويب، و  أن، وقال  يفاملقابل أشاد بالسُّ هذا الشَّ

مرص    يفالقيادة    أنحل دبلومايس وسيايس، وأكد عىل    إىلالجيش األمرييك بأن مرص ال تزال تُحاول جاهدًة للوصول  

 يف،  ماكينزيقائد القيادة املركزية األمريكية، الج�ال كينيث  هذا امللف، وقال    يفهائالً من ضبط النفس    اً متارس قدر 

 تشعر بكث� من القلق من السلوك اإلثيويب بشأن أزمه سد النهضة.  مقابله تلفزيونيه، إن واشنطن

ودان و   ماكينزيوأضاف   بأن    اً ). مؤكدإثيوبيابأن واشنطن تسعى إليجاد حل يكون مقبوالً ملرص وباقي األطراف (السُّ

 . املرصيبالده تُدرك أهميه نهر النيل بالنسبة للشعب 

 ، وص سد النهضة عىل وجه الرسعةوقت سابق الستئناف املُفاوضات بخص  يفدعت    الخارجية األم�كيةيذكر أن  

 محذرًة من أن الَقرارات املقبلة ستكُون لها تداعيات كب�ه عىل شعوب املنطقة.

 تعقیب: 
زالت   مؤرش    إثيوبياما  أي  يوجد  وال  التعنت،  سياسة  النهج،  من  تغ�  قد    إثيوبيا  أن  إىليش�  تنتهج  ذلك 

املعادلة حالياً تساوي إما استك�ل سد النهضة هذا، وعىل ذلك فإن    ؤكدوترصيحات املسئول� املرصي� ت

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/1245829-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%8f%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86/
https://arabic.sputniknews.com/world/202105141048970223-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9/
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نهاية  مرص، إماوالتحكم يف مرص من خالل أصحاب مشاريع الهيمنة والسيطرة "العدائية" عىل مقدرات األمة وتركيع 

قصة السد وإبقاء مرص دولة قوية ذات سيادة، وأي حديث عن حلول أخرى هو مجرد عبث بوجودية مرص وحياة  

 نع القرار املرصي االختيار. املرصي� وعىل صا

 : تتمسك بورقة حفترمصر -2

رئيس جهاز املخابرات العامة املرصية،   عباس كاملوصل  

،  م2021خالل شهر يونيو    العاصمة الليبية "طرابلس"  إىل

تأكيد   املخابرات،  جهاز  رئيس  نقل  الزيارة  وخالل 

خلف   مرص  وقوف  عىل  الليبيةالسييس    الحكومة 

 الجديدة. 

ال  الحميد  عبد  الليبية  الحكومة  رئيس    دبيبةاستقبل 

عباس كامل مبقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة  اللواء  

كامل، عباس  والتقى  رئيس  مب  طرابلس،  املنفي  حمد 

تش�   السييس،  من  رسالة  ونقل  الرئايس،   إىلاملجلس 

 القيادة الليبية الجديدة. وقوف مرص خلف 

وقالت الرئاسة   خليفة حفرت،ب، والتقى  بنغازي  إىلتوجه عباس كامل    طرابلس  العاصمة    إىلة عباس كامل  وبعد زيار  

حفرت  املرصية، إن كامل خالل زيارته لبنغازي التقى بخليفة حفرت، "حيث أعرب عن تقدير مرص لجهود و تضحيات  

 "عىل حد قول عباس كامل".  إلرهاب وحفاظهم عىل مقدرات الشعب الليبيمحاربتهم ل يف وقواته

 

عن تقديره العميق لالهت�م الذي يوليه السييس لبالده يف ظل الظروف    خالل لقائه بعباس كامل  خليفة حفرت أعرب  

 . التي تعيشها ليبيا، وأكّد حفرت الدور املؤثر الذي تلعبه مرص من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة االستقرار بليبيا

 اًبارز   اً ، إن مرص تلعب دور قالت وزيرة الخارجية الليبية نجالء املنقوش   ،لليبيةويف سياق متصل بالعالقات املرصية ا

من أجل تحقيق السالم يف ليبيا وإرساء مبادئ الحوار، مثمنة رؤية السييس الحكيمة باعتبار أن مرص وليبيا أمن قومي 

مشرتك، وأن استقرار ليبيا هو استقرار مرص، معربة عن تطلعها ألن يكون ملرص دور فعال يف توحيد املؤسسة العسكرية 

 واالستعداد لالنتخابات. وجمع شمل الليبي� لتحقيق املصالحة الوطنية 

 تعقیب: 
الغرب    إىل  زيارة عباس كامل انتهاء جولته يف  الليبي ولقائه بخليفة حفرت، بعد  الرشق  رسالة كانت  مناطق 

الجديدة تجاه امللف الليبي تقيض    هاسرتاتيجيت  نهائياً، ولكنبورقة حفرت    يلقمل    هبأن  مبارشة من نظام السييس

م،  2014عملية الكرامة يف مايو  ل  حفرت  التي انتهجتها منذ بداية  هبخالف سياست  بأن يكون حفرت جزء من املشهد،

من كامل الرتاب من خالل ذلك الدعم متك� حفرت  نظام السييس    يرغب  وكان  كافة أشكال الدعم،  هوقدم ل

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/3397658/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%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-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3397834/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6
https://arabi21.com/story/1366011/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-
https://arabi21.com/story/1366011/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-
https://arabi21.com/story/1366011/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3398095/1/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=44b72852-f395-4127-a8f4-9f6ce8a12b5c
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عسكرية التي لحقت  رمبا نظام السييس بناء عىل الهزائم ال  ، ولكن، ويصبح هو املتحكم األوحد يف املشهد الليبيالليبي

سيعمل نظام السييس وبقوة    عدم استطاعته من السيطرة عىل الغرب الليبي، غ�  خطته بعض اليشء ولكنلبحفرت و 

 عىل أن ال يتم استبعاد حفرت كلياً من املشهد الليبي. 

 مصر والوالیات املتحدة األمریکیة: -3

املرصي  التقى الدفاع  أول محمد زىك  وزير  يونيو    الفريق  قائد ب  م،2021خالل شهر  دانيال هوكانسون  أول  الفريق 

املرافق   األمرييك والوفد  الوطني  الذى  الحرس  األمانة استغرقت  زيارة رسمية    يفمرص    زارله  أيام وذلك مبقر  عدة 

ضوء التطورات اإلقليمية والدولية    يفمن املوضوعات ذات االهت�م املشرتك    اً العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عدد

والعالقا التعاون  تعزيز  وسبل  األوسط  بالرشق  واالستقرار  األمن  عىل  وانعكاسها  القوات الراهنة  ب�  العسكرية  ت 

 املسلحة للبلدين.

  ماكينزي الفريق أول كينيث  م، ب2021خالل شهر يونيو  وزير الدفاع    الفريق أول محمد زىكالتقى    ،ويف سياق متصل 

تناول اللقاء عدداً من املوضوعات ذات االهت�م   زار مرص.قائد القيادة املركزية األمريكية والوفد املرافق له الذي  

املشرتك وسبل دعم عالقات التعاون العسكري والتدريبات املشرتكة ب� القوات املسلحة لكال البلدين. وأعرب زيك عن  

القوات املسلحة يف كل من مرص والواليات املتحدة األمريكية، وحرص القيادة  اعتزازه بالعالقات الراسخة التي تربط ب�  

 العامة للقوات املسلحة عىل زيادة أوارص التعاون املشرتك يف املجال العسكري.

، وتناول  ماكينزي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة الفريق أول كينيث    يفو 

القوات  اللقاء عدداً   التعاون العسكري وتبادل الخربات ب�  من املوضوعات ذات االهت�م املشرتك يف ضوء عالقات 

 املسلحة للبلدين.

 مصر وباکستان: -4

رازا رئيس هيئة األركان املشرتكة  الفريق أول نديم  ب  م،2021خالل شهر يونيو    الفريق أول محمد زيكوزير الدفاع  التقى  

، تناول اللقاء، آخر املستجدات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية، ك�  زار مرص الباكستانية والوفد املرافق له، الذي  

جرى مناقشة عدد من املوضوعات ذات االهت�م املشرتك، يف ضوء مجاالت التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخربات 

 سلحة املرصية والباكستانية. ب� القوات امل

وذلك    السييساستقبل  ك�   الباكستانية،  املسلحة  للقوات  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  رازا،  رضا  نديم  أول  الفريق 

سبل تعزيز    إىلبحضور الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع واإلنتاج الحريب، والسف� الباكستا� بالقاهرة، تطرق اللقاء  

التعاون الثنايئ ب� البلدين يف عدد من املجاالت، خاصة التعاون يف املجال األمني والعسكري، مبا فيها الزيارات 

دورية انعقاد لجنة الدفاع املشرتك ب� البلدين، والتعاون يف    إىلاملتبادلة عىل مستوى كبار القيادات، باإلضافة  

العسكرية،   والصناعات  الدفاع  "ح�ة  مجال  تدريب  آخرها  كان  والتي  املشرتكة  التدريب  برامج  عن  فضالً 

 ".1 -الس�ء

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/2021/6/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/5354418
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3395398/1/%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%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/5530271?__cf_chl_jschl_tk__=9b11bd4939765278641b52e94b1e735248db259d-1625048260-0-AYCDIWxzVyWY3GVcOUZ3iFDY-ApJNhBKmChP39wOTsA6pioNYjWD1D6IngkddAGvZdUjgdfVnVWk5G3O1FP_0YeBoAc_f0G-GuMX40upa-UwhIvH8dalaAn4wfJnIAZTuZBxkOKt3AJKYhRsYtzmKEmBjJIgsHciz99kX49AblUSwDho47_zCOcDsKnjEo_LwdBFUtq7FX5yjaJTaa9pchukRlSCdFFARmgDjNg0iedR7rzUvNV8cVbY8mgMuEgnffFlePeYVl_p7TsoI4ecFJoeaR6ibzux3oY8ZbC78R0TnN3s4wc6SGk-74rBwtUZ2Q4icTBAyCzva9i2svWgMuu_0v1zuSdIALwdS6GcJzYw3vnLaSoSEXo56REXuP5FJ6S3RD38tzZdMgDNx0QheJLnZyNx07epTVmcSpVpYIaC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3393165/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%C2%A0%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7
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، رئيس هيئة قناة السويس، وفدا باكستانيا رفيع املستوى برئاسة الفريق أول نديم رضا  الفريق أسامة ربيعالتقى  ك�  

الباكستانية، ضمن زيارته الرسمية ملرص، بهدف بحث سبل التعاون    رازا، رئيس هيئة األركان املشرتكة للقوات املسلحة

 املشرتك، وذلك مببنى اإلرشاد يف اإلس�عيلية. 

بالسف� املرصي لدى باكستان    الفريق أول طيار ظه� أحمد بابر سدهو ك� التقى قائد القوات الجوية الباكستانية  

م، 2021ة للقوات الجوية الباكستانية بإسالم أباد خالل شهر يونيو  مقر القيادة العام  يفمكتبه    يفطارق محمد دحروج  

لوكالة األنباء الباكستانية، فإنه جرى خالل اللِّقاء بحث املوضوعات ذات االهت�م املُشرتك واألمور املهنية، و   اً ووفق

عىل   اً تربط ب� البلدين، مؤكد  يالتمثَّن الفريق أول طيار ظه� احمد بابر سدهو بُعمق العالقات التاريخية و الثقافية  

 أهمية تعميق املزيد من العالقات ب� القوات الجوية لكال البلدين.

 مصر وقبرص: -5

الفريق د�وكريتوس زيرفاكيس قائد  ب  ،الفريق أول محمد زيك  وزير الدفاع املرصي   التقىم،  2021خالل شهر يونيو  

عدة أيام، تناول اللقاء عدد من    استغرقت زيارة رسمية    زار مرص يف الحرس الوطني القربيص والوفد املرافق له الذي  

واالستقرار   األمن  وانعكاسها عىل  الراهنة  والدولية  اإلقليمية  التطورات  املشرتك يف ضوء  االهت�م  ذات  املوضوعات 

 .وسبل تعزيز التعاون والعالقات العسكرية ب� القوات املسلحة للبلدينبالرشق األوسط 

بالفريق د�وكريتوس زيرفاكيس    محمد فريد حجازيك� التقى رئيس أركان حرب القوات املسلحة املرصية الفريق  

 وات املسلحة املرصية والقربصية. وتناول اللقاء عدداً من امللفات واملوضوعات ذات االهت�م املشرتك ب� الق

 مصر وکوریا الجنوبیة: -5

مرصيةأفادت   ومواقع  تدب�    صحف  وزير  استقبل  فهمي،  حازم  الدكتور  الجنوبية،  كوريا  يف  املرصي  السف�  أن 

خ�  االحتياجات الدفاعية الكوري أون هو كانج مبناسبة عودته والوفد املرافق له من زيارة القاهرة خالل األسبوع األ 

ف� حازم فهمى، أن الوزير الكوري أعرب عن سعادته بزيارته للقاهرة و ما شملته من  وذكر. 2021من شهر مايو  السَّ

أول محمد زىك، و لقائه مع وزير  الفريق  لقاءات، و بصفه خاصه لقائه مع القائد العام للقوات املسلحة ووزير الدفاع  

 د احمد مرىس. محملواء أركان حرب   الدولة لإلنتاج الحرىب

  إىل مجال الدفاع، و عن تطلعه    يفهذا الصدد عن تطلعه لتعميق التعاون ب� مرص و كوريا الجنوبية    يف  اً وأعرب أيض

َمرص َمع نهاية شهر نوفمرب    يف املُقرر أقامته    EDEX 2021يديكس  أ   املرصيمعرض الدفاع    يفمشاركه الرشكات الكورية  

 العام الحايل.

 مصر واألردن: -6

م، برتأس 2021وزير الدفاع املرصي خالل شهر يونيو  القائد العام للقوات املسلحة محمد زىكالفريق أول قام 

املستوى    وفد عسكري مرصي ل  إىل  وتوجهرفيع  الهاشمية يف زيارة رسمية  األردنية  االحتفال اململكة  حضور 

 بالذكرى املئوية األوىل لتأسيس الدولة األردنية. 

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=15062021&id=8b7503ff-e6c7-4a93-81fd-5ce07d6a55c8
https://www.defense-arabic.com/2021/06/27/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%ae%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3385015/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%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-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3389096/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-
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 ثالثًا: التسلیح:

 : قطر تسعی لتمویل الصناعات العسکریة املصریة-1

موقع   القطرية   acticalreporttزعم  “برازان”  ومشاركة رشكة  املرصية  الصناعية  املشاريع  لتمويل  تسعى  قطر  أن 

الدعوة نقلها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن    للموقع،   اً القابضة قطاع الصناعات العسكرية املرصية. ووفق

 حيث ناقشا جدول أع�ل الزيارة املحتملة  رة،القاهعبد الرحمن آل ثا� خالل لقائه مع نظ�ه املرصي سامح شكري يف  

 . الدوحة إىل لسييسل

 : السیسي یستقبل رئیس شرکة "لورسن" املختصة يف بناء السفن العسکریة -2

 

مالك ورئيس مجلس إدارة رشكة "لورسن" األملانية العاملية يف مجال صناعة السفن، بيرت لورسن. وذكر    السييس  استقبل

املتحدث باسم الرئاسة املرصية، بسام رايض، أن اللقاء جاء بحضور قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، واللواء  

براهيم، والعقيد بحري، محمد ناجي، وتناول "متابعة جهود الدولة لتوط� الصناعات البحرية بكافة بحري، محمد إ 

 جوانبها". 

 الجوي: صفقة املیکو املصریة والدفاع -3

الجانب األملا� للتعاقد عىل   التفاوض مع  متعددة املهام، كانت    A200-MEKO  فرقاطات امليكومع بداية 

عليها التعاقد  الفرقاطات حال  لتسليح  تتطلع  املرصي    مرص  التوجه  وكان  املدى،  بعيدة  دفاع جوي  بأنظمة 

-ASTERللتفاوض مع الجانب الفرنيس لتسليح فرقاطات امليكو بصواريخ الدفاع الجوي بعيدة املدى أسرت  

وبعد    كم وذلك لتعزيز قدرات الفرقاطة يف مهام الدفاع الجوي. ولكن مل يتم األمر.  120صاحبة املدى    30

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/2021/06/09/%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://arabic.rt.com/middle_east/1237443-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/02/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%83%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a/
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لتسليح فرقاطاتها   UMKHONTO توجهت مرص لجنوب إفريقيا وتعاقدت عىل صواريخ األمخونتوالرفض الفرنيس  

النسخة الصاروخ معززة مشتقة من  نسخة جديدة من  العقد متويل مرص تطوير  بباحث   R بها. وقد شمل  ولكن 

لتزاماتها بسبب ما  كم. ولكن تخلفت رشكة دينيل عن اإليفاء با  60أكرث من    إىلحراري. وكان يتوقع أن يصل مداها  

 .عانته من ضعف متويل وعدم دعم الحكومة لها. فتم إلغاء العقد مع الجانب الجنوب إفريقي

 : وقذائف ڤولکانو املوجهة  30البحریة املصریة تسلمت صواریخ أستر  -4

أرض  تقارير صحفيةبحسب   املرصية صواريخ  البحرية  أسرت  -تسلمت  إطال   ASTER-30جو من طراز  يتم  قها  التي 

ب�جاميني    اً عمودي فريم  فرقاطات  عىل  لتجهيزها  مدافع  من  إطالقها  يتم  والتي  بدقة  املوجهة  فولكانو  وذخائر 

FREMM Bergamini    القاهرة فرقاطت� من صنع رشكة اإليطالية   Fincantieriالتابعة للبحرية املرصية، اشرتت 

 لتقارير قد�ة.   اً ، وفق2020يف أغسطس  مليار يورو. تم توقيع العقد 1.2ومعدات عسكرية أخرى مقابل 

معهد ستوکهولم الدولي ألبحاث السالم: صفقات مصر من السالح زادت بنسبة  -5

 2020و  2016% بین عام  136

(املعروف   Stockholm International Peace Research Instituteالسالم    عهد ستوكهومل الدويل ألبحاثمحسب  

، وحلت مرص يف  2020و  2016% ب� عام  136) فإن صفقات مرص من السالح زادت بنسبة  SIPRIباسم    اً اختصار 

 % من صفقات األسلحة حول العامل. 5.8املركز الثالث عاملياً ب� أكرث الدول املستوردة للسالح وبلغت واردات مرص 

% من صفقات مرص وفرنسا التي حصلت عىل 41واعتمدت مرص عىل املوردين مثل روسيا التي حصلت عىل نسبة  

% فقط من صفقات مرص بعد أن ظلت لعقود املورد  8.7% والواليات املتحدة األمريكية حصلت عىل نسبة 28نسبة 

 . الرئييس وبنسبة كب�ة للجيش املرصي

الوالیات  -6 من  الثقیلة  التکتیکیة  أوشکوش  مرکبات  یشتري  املصري  الجیش 

 : املتحدة 

لتزويد الجيش    Oshkosh Defenseمليون دوالر لرشكة    26بقيمة    اً عقد  منحت قيادة املقاوالت بالجيش األمرييك

كجزء من برنامج املبيعات  مليون دوالر، تم منح العقد    26املرصي مبركبات تكتيكية ثقيلة جديدة تزيد قيمتها عن  

املوسعة   الثقيلة  التكتيكية  النقل  شاحنات  تسليم  وسيشمل  األمرييك.  للجيش  الخارجية    M978A4العسكرية 

 .2023، سيتم االنتهاء من العمل يف عام M1070A1وناقالت املعدات الثقيلة  M984A4وشاحنات النقل التكتيكية 

 : الدفاعي يف مصرتحدید موعد إقامة معرض إیدکس -7

يف نسخته الثانية، الذي سيكون   ”إيدكس“أعلنت القاهرة عن موعد إقامة معرض مرص الدويل للدفاع واألمن 

برعاية السييس. وقالت الرشكة املنظمة للمعرض “كالريون”، بالتعاون مع القوات املسلحة املرصية، يف بيان،  

 مرب”. ديس 2نوفمرب املقبل وحتى  29إن “املعرض سيقام يف الفرتة من 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2021/06/02/%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%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b1-30-%d9%88%d9%82%d8%b0/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/02/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%87%d9%88%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/02/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%87%d9%88%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/02/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%87%d9%88%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/07/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%88%d8%b4%d9%83%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83/
https://sdarabia.com/2021/06/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a5%d9%8a%d8%af%d9%83%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a/
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أخریین وأمریکا   2فرقاطات فریم برجامیني ومصر یلع    6إندونیسیا تتعاقد یلع  -8

 فرقاطات:  10یلع 

وتحديث    ،FREMMفرقاطات من فئة    6لتوريد    اً ووزارة الدفاع اإلندونيسية عقد  اإليطالية  Fincantieriرشكة  وقعت  

ولكن بشكل عام �كن أن   ،اً أرقاموالدعم اللوجستي ذي الصلة. ومل تقدم الرشكة    ،Maestraleوبيع فرقاطت� من فئة  

بعد ذلك املوجود    ،Fincantieriآخر لرشكة    اً كب�   اً ُ�ثل هذا النظام نجاح  مليارات يورو.  5بقيمة حوايل    اً يكون عقد

تعاون ب� إيطاليا وإندونيسيا يف  وله أهمية كب�ة من حيث تعزيز ال  الوحدة،يف الواليات املتحدة لنفس النوع من  

 FREMMفريم    20  والخيارات،ب� الطلبات    عام،املحيط الهادئ. وبشكل    –منطقة اسرتاتيجية من الكوكب مثل آسيا  

للبحرية    10  إىلباإلضافة    –إلندونيسيا    6و    ،مرص  2+    2  األمريكية،للواليات املتحدة    10  –موجهة للعمالء الدولي�  

 اإليطالية. 

تسلمت  ًامیرس-9 مصر  سو  5..  سوخوي  میج  52و  35-مقاتالت  معدلة    29- مقاتلة 

   R-77و R-73جو - وصواریخ الجو

طائرات مقاتلة من    5خمس    2020من السالح فقد تسلمت مرص حتى عام    قرير الرسمي لصادرات روسياالتحسب  

بعيدة    R-77قص�ة املدى و  R-73جو  -معدلة وصواريخ جو  29-طائرة مقاتلة من طراز ميج  52و  35-طراز سوخوي سو

مقاتلة    48كانت عىل    2015صفقة  من املعروف أن    إنهحيث    29املدى، هناك نقطة مهمة يف هذا التقرير وهي امليج  

أن هناك صفقة ميج جديدة غ�    إىلم� يش�    52  إىل  2020، إالَّ أن العدد قد ازداد يف  2019  يفوانتهى تسليم جميعها  

 معلومة حتى اآلن.

 ملصر هذا العام؟   Su-35طائرة   11روسیا تستعد لتسلیم -10

  إىل   Su-57طائرات شبح من طراز    4لعمالء أجانب و  Su-35طائرة    11من املحتمل أن تسلم رشكة سوخوي الروسية  

الروسية، حسب� أشار   الدفاع  الرويسنائوزارة  الوزراء  مصنع جاجارين   إىليوري بوريسوف خالل زيارته    ب رئيس 

 للط�ان يف كومسومولسك. 

 : 2021کتیکال ریبورت: صفقات أسلحة مرتقبة للجیش املصري يف عام اموقع ت-11

تأفاد   تعقد مرص صفقات أسلحة مرتقبة يف عام    كتيكال اموقع  أن  املتوقع  أنه من  التقاري2021ريبورت  ر ، وتش� 

أن العديد من صفقات األسلحة سوف تتحقق هذا العام ب� مرص وعدد من الدول مثل فرنسا   إىلالواردة من القاهرة  

 والهند وروسيا وإسبانيا والواليات املتحدة. 

 : اإلیطالیة AW-149مصر تتعاقد یلع دفعة إضافیة من مروحیات  -12

  AW-149تعاقد مرص عىل دفعة جديدة من مروحيات النقل واألغراض العامة    اً مؤخر   إيطالية  تقاريرأكدت  

 إىلمروحية من هذا النوع العام السابق باإلضافة    24مروحيات إضافية، وسبق ملرص التعاقد عىل    8تضم عدد  

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/2021/06/10/%d8%a5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-6-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d9%88-52-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d9%88-52-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/15/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%aa-5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d9%88-52-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-11-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-su-35-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-11-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-su-35-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-11-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-su-35-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/17/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
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ليها بعد الصفقة اإلضافية  مليون يورو، ل�تفع عدد املروحيات املتعاقد ع  900بقيمة    AW-189مروحيات من طراز    8

 . AW-189مروحيات من نوع  8و AW-149مروحية من النوع  32مروحية منهم  40 إىلاألخ�ة 

 : مصر إلی S-80: إسبانیا تسعی لتسویق غواصاتها الجدیدة TR NEWSموقع -13

 

للبحرية املرصية، الغواصة مبنية عىل    S-80تسعى لتسويق غواصاتها الجديدة    أن إسبانيا  TR NEWSموقع  أفاد  

�كنها من البقاء تحت املاء    AIPدة بنظام  أساس السكوربيون الفرنسية وهي تعمل بالديزل والكهرباء. وهي مزوّ 

املضادة للسفن و�كنها إطالق صواريخ كروز  يوم متواصلة. وتتسلح الغواصة بطوربيدات وصواريخ هاربون  15ملدة 

 عرب ست فتحات إطالق أمامية.

   :السیسي یتفقد مراحل تصنیع املدرعات املصریة تمساح-14

 

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/2021/06/18/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-tr-news-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84/
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د السييس  يف املصانع    وتجميعها  من الصناعات العسكرية املرصية التي يتم إنتاجها  اً عدد  م،2021خالل شهر يونيو    تفقَّ

وهي املدرعة التي تعد اآلن دعامة    “متساح”،الحربية املرصية، ك� تفقد مراحل تصنيع املدرعات املرصية من طراز  

والجيش السودا� وتم التصدير منها لبعض الدول عىل رأسهم دولة اإلمارات   قوات خليفة حفرت بالرشق الليبيتسليح  

 العربية املتحدة. 

 : عمیل أجنبي للسالح األملاني مصر ثاني أکبر-15

عرب موقعها اإللكرتو� أن مرص جاءت يف املركز الثا� يف الئحة مشرتي السالح األملا�،   األملانية  dwلقناة  أفاد تقرير  

مليون يورو، تلتها    838،4جاءت دولة املجر عىل رأس الدول املُستوردة للسالح األملا� حيث اشرتت أسلحة بقيمة  

بـ   الصهيو�مليون يورو ثم    763،8مرص  بـ    582،4بـ    الكيان  املتحدة  الواليات  ثم  مليون يورو.    510مليون يورو، 

مرص تتعلق بالُقوات البحرية، من    إىل% من األسلحة التي تم الترصيح بتصديرها  99وأوضحت وزارة االقتصاد أن  

جهتها، أفادت املتحدثة باسم الوزارة بأن من هذه األسلحة غواصات وقوارب دورية، ُمضيفًة بأن “القوات البحرية 

املصلحة الدولية الخاصة باألمن البحري   يفالفعالة تصب يف املصلحة املرشوعة ملرص والخاصة بسياسة الدفاع وكذلك  

 والساحيل”. 

 : ” 200الحربي: بدء اإلنتاج الکمي للمدرعة املصریة “سیناء    200یس مصنع رئ-16

” يوم  200، عن بدء اإلنتاج الكمي للمدرعة املرصية “سيناء  املهندس رفيق رزقلواء  الحريب،    200أعلن رئيس مصنع  

املدرعة، ك� أعلن أنه  املرصية    ST-500عىل أن يتبعها بأسابيع قليلة بدء اإلنتاج الكمي ملركبات    م،2021يونيو    30

الرئيسية   القتال  دبابات  تطوير  إعادة  لعملية  حالياً  التحض�  يف    M1A1يجري  بتصنيعها  املصنع  قام  التي  أبرامز 

 . 2000حتى عام  1992التسعينات وتحديداً دفعات عام 

 مصر تبدأ تنفیذ خطة صناعة نظام دفاع جوي متکامل: -17

هو نظام   MB3K-Buk، بوك  mb3k-Bukنقل تكنولوجيا تصنيع نظام الدفاع الجوي    بيالروسيا عىل مرصعرضت  

بعيد املدى ذايت الحركة املُدولب “النسخة البالروسية من نظام الدفاع الجوي الرويس الغني -الدفاع الجوي متوسط

يستطيع رصد الطائرات   اً جديد   اً ادار كم و�تلك ر   70  إىل”، يصل مدى صواريخ النظام  Buk-M1/M2عن التعريف  

 كم. 130املقاتلة من مسافة 

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/2021/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/27/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-200-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/27/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-200-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/27/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-200-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85/
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   رابعًا: التدریبات العسکریة:

 بحریا: القوات البحریة املصریة والفرنسیة تنفذان تدریبا -1

 

ريباً بحرياً عابراً مشرتكاً بنطاق األسطول  تدم،  2021خالل شهر يونيو    القوات البحرية املرصية ونظ�تها الفرنسيةنفذت  

الفرقاطة املرصية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية  الش�يل بالبحر املتوسط، وذلك باشرتاك 

)LAFAYETTE .عقب انتهاء زيارتها مليناء اإلسكندرية ( 

الهل املسلح مع الوحدات البحرية، ومتارين    تضمن التدريب تنفيذ مترين دفاع جوى، ومتارين تكتيكية الستخدامات

تهدف    التي حرب إلكرتونية، ك� نفذ الجانبان مترين رمى مدفعية سطحية، وكذا التدريب عىل عمليات األمن البحري  

 والجوية.لتحديد أماكن التهديدات السطحية 

   :بالسعودیة  2 -التدریب املشترك طویق-2

 

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/2021/6/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84/5344091
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بقاعدة األم� سلطان   م،2021خالل شهر يونيو فعالياته  أجريتوالذي  » ٢«طويق فعاليات التدريب املشرتك  نفذت

عنا السعودية، مبشاركة  العربية  باململكة  والسعودية  الجوية  املظالت لكالً من مرص  الجوية وقوات  القوات  رص من 

 . واإلمارات واألردن وسلطنة ع�ن، فضالً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب

 ": 2021الجوي "میدوزا   –التدریب البحري -3

 

ميدوزا    مرص وقربص اليونان عسكري� من كل من  استضافت   لتدريب  التخطيط  اجت�ع  ، والذي سيجري  11لعقد 

، يف منطقة كريت وبحر إيجة، تدريب ميدوزا هو تدريب بحري  2021نوفمرب    22  إىل  14بدولة اليونان يف الفرتة من  

ال  – البحرية والجوية والقوات  القوات  خاصة  جوي يقام بشكل دوري ب� مرص واليونان وقربص، تنفذه عنارص من 

 للثالث دول. 

   :يف املنطقة الشمالیة العسکریة   5 -املناورة رعد-4

 

إحدى وحدات املنطقة الش�لية    نفذتها  التي  "5  – "رعد  فعاليات املناورة    م،2021خالل شهر يونيو    اختتمت

وذلك   أيام  لعدة  استمرت  والتي  املسلحة  للقوات  الرئيسية  األفرع  مع  بالتعاون  الخطة   يفالعسكرية  إطار 

 السنوية للتدريب القتايل لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة.

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=07062021&id=6eee8a27-8949-4beb-9397-a3ed204a077d
https://www.defense-arabic.com/2021/06/14/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=4a8a18b1-1fda-4b6b-b1ee-f18a0956ac6f
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واملغرب تشارك  -5 وتونس  واإلمارات  مناورات    28جانب    إلیمصر  أخرى يف  دولة 

 "نسیم البحر"

دولة أخرى يف مناورات “نسيم البحر” البحرية التي    28جانب    إىل  رص واإلمارات وتونس واملغربمتشارك كال من  

الفرتة املمتدة    يفبالبحر األسود، بصفة مشارك أو مراقب، ستنطلق املُناورات البحرية    م،2021شهر يونيو  تنطلق أواخر  

دوله تستضيفها القوات البحرية    32ود مبشاركة  البحر األس  يفمناورات بحريه كربى    2021يونيو ويوليو عام    28ب�  

  18طائرة و   40سفينة و  32  إىلعسكري باإلضافة   األف  5هذه املناورات البحرية،   يفاألمريكية واألوكرانية، وسيشارك  

العام   تدريبات مشرتكة منذ  أكرب  بأنها حدث هام 1997فريق كوماندوز، م� يجعل منها  املناورات  ، توصف هذه 

 الحلف فيها بصفه مشارك أو مراقب.  يف األعضاءرغم من ُمشاركة العرشات من الدول غ�   ،األطليس لحلف ش�ل

قوات الدفاع الشعبي والعسکري تنظم مشروعا تدریبیا إلدارة األزمات والکوارث  -6

 باإلسکندریة 

بالتعاون مع األجهزة التنفيذية  مرشوع تدريبي إلدارة األزمات والكوارث    نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري

 مبحافظة اإلسكندرية. 

  

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/2021/06/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://www.youm7.com/story/2021/6/29/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB/5371967
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 : : اقتصاد املؤسسة العسکریةخامسًا

يونيو  -1 شهر  بعض  2021خالل  الصحفيةم،  تقارير  التقارير  ونرشت  إنها  وصفتهاو   زعمت  خاصة    عىل  معلومات 

وتفاصيل حرصية بشأن أموال رسية طائلة تسيطر عليها املؤسسة العسكرية املرصية ضمن أصولها املالية، دون أن  

تخضع ألي رقابة من أي جهة، وبالطبع ال تندرج ضمن املوازنة العامة للدولة، بل إنها ال تندرج ضمن ميزانية الجيش  

أن هذه األموال "الرسية" توضح جانبا    إىل  تك التقاريرخارج مرص، ولفتت    العامة، خاصة أن بعض هذه األموال توجد

 من الغموض والتساؤالت الكث�ة التي تُثار بشأن مصادر إنفاق الدولة عىل تنفيذ املرشوعات القومية املختلفة. 

مهندساستقبل  -2 مريس  ل.أ.ح  أحمد  التخطيط    محمد  وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير 

، جاء ذلك بديوان  2021/2022العام املايل  والتنمية االقتصادية، ملناقشة الخطة االستث�رية لوزارة اإلنتاج الحريب عن

الحريب. التخطيط والتنمية    عام وزارة اإلنتاج  الدكتورة هالة السعيد وزيرة  الوزير "مرىس" مع  اللقاء ناقش  وخالل 

، حيث تم عرض املوقف التنفيذي  2022/ 2021االقتصادية مقرتح الخطة االستث�رية لوزارة اإلنتاج الحرىب للعام املايل  

 تقوم بها الرشكات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة  التيفة املرشوعات لكا

وزير الدولة لإلنتاج الحريب وجوناثان كوه� السف� األمرييك مبرص مراسم   مهندس محمد أحمد مريسل.أ.ح  شهد  -3

) املدرعــات  وإصــالح  إنتــاج  مصنــع  بيـــن  تفاهــم  مذكرة  "   200مصنع  توقيع  ورشكـــة   AMالحربــي) 

GENERAL  األمريكية، وذلك بحضور املهندس محمد صالح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية "

 لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد من قيادات الوزارة، وجاء ذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب. 

، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة متثل الظه� الصناعي للدولة املرصية لتوط�  الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -4

 ية الرابعة.التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا ملعاي� الثورة الصناع

الديناستقبل  -5 صالح  محمد  الحريب  مهندس  لإلنتاج  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  ماركوس  نائب  الدكتور   ،

ديجوت سكرت� املنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع الربازيلية والوفد املرافق، ملناقشة محاور التعاون الثنايئ بعدد من  

اء تم االتفاق عىل قيام وفد من وزارة الدفاع الربازيلية بزيارة رشكة أبو زعبل  ويف نهاية اللق  مجاالت التصنيع املشرتك.

الحرىب) لالطالع عىل اإلمكانيات التكنولوجية والبرشية وتحديد أوجه التعاون عىل   300للصناعات املتخصصة (مصنع  

 أرض الواقع. 

، بتعزيز التعاون  السييس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عىل أهمية تنفيذ توجيهات  الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -6

القدرات التصنيعية الوطنية لتوط� التكنولوجيا الحديثة، وفقا آلليات التحول الرقمي    ب� مؤسسات الدولة واستغالل

، جاء هذا خالل توقيع بروتوكول التعاون ب� "العربية للتصنيع" ورشكة  2030والذكاء االصطناعي ورؤية مرص  

وباالستفادة    ، جات الذكيةيجيبت يونايتد"، تم االتفاق عيل التعاون املشرتك لتنفيذ وإنشاء الجراإ "إيفرجرين  

توط� التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البرشية   إىلبالقدرات التصنيعية املتطورة بالعربية للتصنيع، الفتا  

 السوق املحيل واملنطقة األفريقية والعربية.  احتياجاتيف هذا املجال الصناعي املتخصص لخدمة 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سف� دولة الجابون بالقاهرة جي روجيه   الفريق عبد املنعم الرتاسالتقى  -7

بادل الخربات  نزيه، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون املشرتك يف النواحي االقتصادية والتجارية، فضال عن ت

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/1367439/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2021/6/8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-2021/5346948
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3402948/1/-%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%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3402948/1/-%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%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3402948/1/-%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%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07062021&id=e41e0266-da81-48d2-aa81-8165f1b87d16
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3389029/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
https://www.youm7.com/story/2021/6/4/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%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-%D8%A7%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9/5342532
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24062021&id=e3827aeb-5189-411b-989f-6f434c7a2919


  

 

21 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 June 2021 30  ||018العدد 

 

 

 

 

 

 

وتدريب الكوادر البرشية، تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع عالقات التعاون ب� مرص والجابون، ودراسة فرص الرشاكة  

املياه   تنقية  ومحطات  التحتية  والبنية  األخشاب  مقدمتها  ويف  متعددة،  مجاالت  يف  املمكنة  والتجارية  االستث�رية 

 والرصف الصحي. 

، املتحدث باسم وزارة الدولة لإلنتاج الحريب، إن إنتاج األتوبيس الكهربايئ املرصي سيبدأ شهر محمد عيد بكرقال  -8

فظتي القاهرة واإلسكندرية، أو املحافظات السياحية؛ ليكون واجهة  أكتوبر املقبل، سواء من هيئات النقل داخل محا

 %.100أن التصميم الخاص باألتوبيس مرصي   إىل اً للدولة، الفت

القال  -9 عبد  أحمد  عام  نظ�اللواء  يف  زيارة  عقدت  الوزارة  إن  الحريب،  اإلنتاج  وزير  مستشار  جامعة    إىل  2019، 

ميندرسون لالطالع عىل معمل الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع الدكتور وجيه املراغي، وأوضح أن الدورة التدريبة 

ارتباط االستفادة من املبادرة    إىل دوالر، وأشار  آالف    3  إىلأن تكلفته خارج إطار املبادرة تصل    اً أيام، ذاكر   10عبارة عن  

أن املبادرة ستكون مجانية يف دورتها األوىل   اً بأن يكون املهندس يعمل يف مجال اإلنتاج أو الجودة أو الصيانة، مضيف

 ليعطي دفعة للثورة الصناعية الرابعة.

 Yevhen Mykytenkoرئيس الهيئة العربية للتصنيع، "إيفه� ميكيتينكو"    الفريق "عبد املنعم الرتاس"استقبل  -10

سف� جمهورية أوكرانيا بالقاهرة، خالل اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع املحيل ونقل  

، مبا يف ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البرشية من خالل وتوط� التكنولوجيا يف العديد من مجاالت الصناعة املختلفة

ك� تم بحث تعزيز آليات التعاون يف مجاالت الصناعة املختلفة ومنها   أكاد�ية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

ال والسيارات صديقة  املراقبة  وكام�ات  واإللكرتونيات  االصطناعي  والذكاء  الرقمي  التحول  بيئة  االتصاالت وعمليات 

 باستخدام الغاز الطبيعي وغ�ها من مجاالت الصناعة املختلفة.

  

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=28062021&id=0059cd2a-3189-4cad-8cf2-78886626c20e
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062021&id=25f5af5c-aaf7-4c8f-b3c1-fb1b59472d9c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062021&id=25f5af5c-aaf7-4c8f-b3c1-fb1b59472d9c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062021&id=25f5af5c-aaf7-4c8f-b3c1-fb1b59472d9c
https://gate.ahram.org.eg/News/2756234.aspx
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 : اللقاءات والزیارات: دسًاسا

بوزير الدفاع املرصي الفريق أول محمد زيك ورئيس  ،  م2021يونيو    19املوافق  يوم السبت    السييس  اجتمع  

كبار قادة الجيش ملناقشة خطة القيادة العامة لتطوير  أركان الجيش املرصي الفريق محمد فريد حجازي و 

� مستوى التدريب  أفرع القوات املسلحة يف البالد، وأوضح بيان للرئاسة املرصية أن الخطة تتضمن تحس

السييس   اللقاء  والتسليح، حرض  التدريب  يف  التقنيات  أحدث  وفق  املسلحة  القوات  أفراد  لكافة  والتأهيل 

ووزير الدفاع واإلنتاج الحريب الفريق محمد زيك، رئيس أركان القوات املسلحة الفريق محمد فريد باإلضافة  

 بعض قادة القوات املسلحة. إىل

وفد من أعضاء لجنة الدفاع واألمن ب  م،2021خالل شهر يونيو    الفريق أول محمد زىك  وزير الدفاع  التقى 

إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون ب�   يفالقومي مبجلس النواب مبقر األمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك 

ي� يتعلق بقضايا األمن القومي، جاءت أبرز ترصيحات وزير الدفاع خالل اللقاء ك�  اللجنة ووزارة الدفاع ف

 ييل:

 القوات املسلحة حريصة عىل التواصل املستمر مع لجنة الدفاع واألمن القومي يف كافة القضايا.

 مرص القومي. وزير الدفاع يؤكد جاهزية واستعداد رجال القوات املسلحة لتنفيذ كافة املهام للحفاظ عىل أمن 

 

حتفال القوات املسلحة بتخريج دفعات م، ا2021خالل شهر يونيو   الفريق أول محمد زىكوزير الدفاع شهد  

) من كلية الحرب  44جديدة من أكاد�ية نارص العسكرية العليا وكلية القادة واألركان، والتي تضم الدورات (

) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيالت التعبوية،  22) من كلية الدفاع الوطني، والدورة (50العليا، والدورة (

) أركان حرب تخصصية، وذلك بحضور الفريق 42،43أركان حرب عام، والـدورة (  )70كذلك تخريج الدورات (

محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات املسلحة، 

الدول  من  الوافدين  من  وعدد  واملدني�،  العسكري�  املرصي�  الدارس�  من  عدد  الدورات  تلك  وضمت 

 جنبية. األ 

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/2021/06/22/%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%88%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%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%88%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/06/22/%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%88%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a9/
https://gate.ahram.org.eg/News/2814357.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=adfb5a4f-b8b3-4bbb-b8f6-08ed29f4975b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=adfb5a4f-b8b3-4bbb-b8f6-08ed29f4975b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21062021&id=adfb5a4f-b8b3-4bbb-b8f6-08ed29f4975b
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وفداً من جامعة مرىس مطروح، حيث قاموا بزيارة القاعة التاريخية   املنطقة الغربية العسكريةاستقبلت   

 . لقيادة املنطقة الغربية العسكريةذلك وعدد من املنشآت التابعة 

 
النرص للكي�ويات الوسيطة وأعضاء من مجلس النواب بزيارة رشكة    لجنة الدفاع واألمن القومي قام وفد من   

 التنموية.رواش، استمرارا للمتابعات امليدانية للمرشوعات   وبأب

الفار  ل.أ.حتفقد    جامعة   إيهاب  رئيس  الخشت  عث�ن  ومحمد  املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس 

 500رشوع املعهد القومي لألورام الجديد  القاهرة، وعدد من مسؤويل الهيئة الهندسية للقوات املسلحة م

 . مبدينة الشيخ زايد، للوقوف عىل الوضع الحايل ومراحل استك�ل البناء 500

 :والتقاریر  : التصریحات والبیانات سابعًا

قائد قوات رشق القناة ملكافحة اإلرهاب، إن لقاءات شهرية تعقد مع شيوخ   اللواء أركان حرب خالد بيوميقال  -1

ية راللقاءات الدو   إىل  اً ىل التنسيق والتعاون املستمر معهم، مش� ع  اً ، مؤكداً قبائل سيناء لبحث مطالبهم وتلبيتها فور 

 التي تعقد تشهد مناقشات حول كافة القضايا، ك� يتم بحث املطالب واملقرتحات التي يقدمونها. 

التابع� لألمم املتحدة، -2 العاملي لحفظة السالم  العامل مبناسبة االحتفال باليوم  الخارجية،    هنأ سامح شكري، وزير 

  اً ، مش� رجل وسيدة  3000حيث تشارك بأكرث من  وأضاف أن مرص من أكرث الدول املساهمة يف قوات حفظ السالم،  

 ة الستعادة االستقرار يف مناطق النزاعات.أنهم يؤدون واجبهم تحت راية األمم املتحد إىل

 يونيو.  30، والشعب املرصي مبناسبة االحتفال بذكرى السييس، هنأت القيادة العامة للقوات املسلحة-3

عن بطوالت   ، املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة فيل�ً عبد الحافظ  العقيد أركان حرب غريبنرش  -4

لها، وتضمن الفيلم    51درع املستقبل»، وذلك مبناسبة العيد الـ    –الدفاع الجوي تحت عنوان «ح�ة السالم  

، وحتى  1973بحرب أكتوبر عام    اً ، مرور 1967التسجييل، رصد تاريخ قوات الدفاع الجوي املرصية منذ عام  

 اليوم. 

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/2756251.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2812414.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3380845/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062021&id=311ee641-0aec-4f5b-a7f2-307368ab7235
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=28c4b73a-0de4-4f94-bb66-05acac3aff47
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3408887/1/%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%D9%89%D8%A1-%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%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29062021&id=c42813ea-7906-42d9-b9a4-de5c9313e232
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أن التطوير والتحديث يف منظومة الدفاع الجوي   اللواء أركان حرب محمد حجازيأكد قائد قوات الدفاع الجوي  -5

تنمية القدرات القتالية والفنية للقوات املسلحة، مبا �كنها من تنفيذ املهام  مستمر وفقا ملنهج علمي مدروس ومحدد ل 

، اللواء أ.ح محمد حجازي، عن  قائد قوات الدفاع الجويكشف  املكلفة بها لح�ية وتأم� املجال الجوي املرصي. ك�  

متكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية من خالل تطوير وتحديث أنظمة الدفاع    التيإلمكانات القتالية  امتالك القدرات وا

القوات املسلحة باالستفادة من التعاون    يف ألسس علمية يتم اتباعها    اً الجوي مع مراعاة تنوع مصادر السالح طبق

 العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة مبجاالته املختلفة. 

  

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=29062021&id=7bfb6351-236d-4b42-b82b-4e3676df198d
https://gate.ahram.org.eg/News/2841565.aspx


  

 

25 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 June 2021 30  ||018العدد 

 

 

 

 

 

 

 العسکریة:  قرارات وقوانین: ثامنًا

مرشوع قانون مقدم من الحكومة م،  2021خالل شهر يونيو    أحال مجلس النواب برئاسة املستشار حنفي جبايل -1

، والقانون ط القوات املسلحةيف شأن رشوط الخدمة والرتقية لضبا   1959لسنة    232القانون رقم  بتعديل بعض أحكام  

بشأن القيادة والسيطرة عىل شئون الدفاع عن الدولة وعىل القوات املسلحة، وقانون خدمة ضباط   1968لسنة    4رقم  

رقم   بالقانون  الصادر  املسلحة  بالقوات  والجنود  الصف  وضباط  واألمن    إىل،  1981لسنة    123الرشف  الدفاع  لجنة 

 القومي. 

، 2021عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من املجندين مرحلة أكتوبر  ،وزير الدفاع صّدق الفريق أول محمد زيك-2

 . 2021يونيو  26تّم استقبالهم اعتباراً من يوم السبت املوافق   والذين

أوامرها مبغادرة سفينة اإلمداد املرصية (حاليب)   القيادة العامة للقوات املسلحة، أصدرت  السييس تنفيذاً لتوجيهات  -3

كب�ة من املساعدات اإلنسانية املقدمة    من ميناء األدبية بالسويس متجهة مليناء ب�وت بدولة لبنان محملة بكميات

 . من جمهورية مرص العربية لدوله لبنان 

، قرارا جمهوريا، بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصايب العمليات الحربية  السييسأصدر  -4

 ، من الجهات ذلت الطبيعة الخاصة.2018لسنة  16واإلرهابية وأرسهم، واملنشأ بالقانون رقم واألمنية 

  

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/2805878.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5533933
https://www.youm7.com/story/2021/6/16/%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-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/5357063
https://gate.ahram.org.eg/News/2792014.aspx
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 عسکریة: وقضایا : فاعلیاتتاسعًا

بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجاللة يف مجاالت التعليم والتدريب    سلحةوقعت كلية الطب بالقوات امل-1

الطب   كلية  ومدير  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  بحضور  املختلفة،  الطبية  التخصصات  يف  األطباء  وتأهيل 

 بالقوات املسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجاللة.

العاملييستضيف  -2 الطبي  (الكتاركتا    املركز  العيون  جراحة  خب�  القرموطي  يرسى  أحمد  د  أ.  اإلنجليزي    -الخب� 

). وتناظر الحاالت بالعيادة التحض�ية يومي السبت واإلثن� من  2021/    6/    7  -   6الفرتة من (  يفالجلوكوما)، وذلك  

 مساًء.  2صباحاً وحتى  8كل أسبوع من الساعة 

الخب� الفرنيس أ .د ت�ى دو ب�ى خب� األشعة التداخلية لعالج حاالت أورام الكبد    املركز الطبي العاملي  استضاف-3

 . والقنوات املرارية وبعض أمراض الرئة والكىل والعظام بواسطة األشعة التداخلية

ولية ضمن فعاليات اليوم  دولة من املشارك� مبنحة نارص للقيادة الد  50بشباب    الهيئة العربية للتصنيعاحتفت  -4

) من يونيو  1-16وزارة الشباب والرياضة خالل الفرتة من (  نظمتها  الثامن تحت شعار " تعاون الجنوب جنوب " والتي

 السييس. تحت رعاية   2021

بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة القاهرة يف مجاالت التعليم والتدريب    كلية الطب بالقوات املسلحةوقعت  -5

 ا األنشطة العالجية والبحثية. للطالب واألطباء يف التخصصات الطبية املختلفة، وكذ

الحريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ب� "الهيئة    مهندس محمد أحمد مريس  ل.أ.ح  شهد-6 الدولة لإلنتاج  وزير 

 .القومية لإلنتاج الحريب" و "املجلس القومي للمرآة" بشأن تجديد التعاون ب� الطرف� يف عدد من املجاالت

الدفاعنرش  -7 لوزارة  الرسمي  ويد    املوقع  "يد تحمى  بعنوان  املسلحة املرصية  القوات  إنجازات  يوثق بعض  فيديو 

  يفدعم الدولة، وكذلك حجم العمل املبذول    يف قامت بها القوات املسلحة املرصية    التيتبني"، يتضمن بعض املواقف  

رشوعات القومية، ويسلط الفيديو الضوء عىل حجم التطوير الذي تم عىل أسلحة ومعدات القوات املسلحة املرصية، امل

وكذلك   األخ�ة،  السنوات  املسلحة  خالل  القوات  املنترشة    يف دور  القومية  االتجاهات   يفاملرشوعات  مختلف 

 )1( االسرتاتيجية.

  

 

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