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 یولیو.   3يف ذکرى یولیو: کوالیس انقالب الجیش یلع التجربة الدیمقراطیة يف   

 السیسي واستراتیجیة االستحواذ والهیمنة یلع املؤسسة العسکریة.  

 سد النهضة: وإضاعة الفرص املتاحة.  

 تطورات األوضاع یلع الحدود بین مصر والکیان الصهیوني.    

البحریة املصریة تتفاوض مع الیونان للحصول یلع قوارب العملیات الخاصة   

SuperTermoli ST-60 
 . 35- القوات الجویة املصریة ستبدأ يف استالم دفعة جدیدة من مقاتالت سو  

 

 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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 العسكريالمرصد 

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

وتطورات البنیة والترکیب، 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 عاشـــورخالد 

 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 هر يوليو شهدت املؤسسة العسكرية خالل ش

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 

 یولیو:  03کوالیس انقالب الجیش یلع التجربة الدیمقراطیة يف -1

يف    املرصي  الجيش  قيادات  قام به   ذيلالنقالب عىل التجربة الد�قراطية ال  ثامنةالذكرى ال  م،2021لعام  شهد شهر يوليو  

 م. 2013يوليو  03

م، بخطة محكمة مدروسة حتى  2011يناير    25تعاملت املؤسسة العسكرية منذ أول لحظة من اندالع الثورة املرصية يف  

من جديد، وحتى وإن تعاملت املؤسسة   تصل يف نهاية األمر إىل إعادة متوضعها مرة أخري وتسيطر عىل زمام األمور

العسكرية بشكل إيجايب مع الثوار يف بداية الثورة، وكانت عامل ضغط عيل الرئيس األسبق حسني مبارك للتخيل عن 

الحكم، لوجود مصالح كانت تبحث عنها املؤسسة العسكرية يف أواخر مدة حكمه، من العمل عىل “عدم امليض قدماً  

 يف مرشوع التوريث”. 

املؤسسة  إ  عليه  عملت  الذي  الثورية  القوى  تفتيت  يف  جلياً  هذا  واتضح  بدقة  محسوبة  كانت  الخطوات  تلك  أن  ال 

م، مبا يف ذلك  2011فرباير    11العسكرية منذ توىل املجلس العسكري برئاسة املش� محمد حس� طنطاوي إدارة البالد يف  

م، واالنتخابات الربملانية ملجليس الشعب والشوري يف  2011  ما حدث يف االستفتاء عيل التعديالت الدستورية يف مارس

م. واستمرت تلك الخطة يف التعامل مع الرئيس  2012يونيو    -م ثم االنتخابات الرئاسية يف جولتيها يف مايو2011نهاية عام  

م؛  2012نيو  محمد مريس، أول رئيس مد� منتخب حكم الدولة املرصية، منذ اللحظات األوىل من توليه الحكم يف يو 

فوضعوا أمامه العقبات، وصنعوا له األزمات لخلق حالة من الضجر الشعبي عليه، حتى يصبح مطلب رحيل النظام  

م، حيث قام  2013مطلباً شعبياً يشكل غطاًء للمجلس العسكري لتدخل الجيش واالنقضاض عىل الحكم، وصوالً النقالب  

 غطاء كحركة شبابية تقود الحراك.الجيش بصناعه ظه� شعبي “حركة مترد”، لتصبح ال

الرئيس محمد مريس، مل تتقبل ذلك األمر، وكانت تخطط للوصول إىل   اللحظة األوىل لحكم  العسكرية منذ  املؤسسة 

 اللحظة الحاسمة التي تنهي فيها تلك التجربة، وتعطي درساً ملن يحاول أن يس� عىل نفس املنوال مرة أخري. 

العسكري�    نقل أحد  التجربة  2012سطس  أغ  أنيل  مع  ورصاعهم  العسكرية،  املؤسسة  داخل  هاماً  تاريخاً  كان  م، 

  هالد�قراطية، وتحديداً عند إقالة املش� محمد حس� طنطاوي من منصبه كوزير للدفاع، والفريق سامي عنان من منصب 

ديداً إقالة كل من املش�  كرئيس لألركان، وكذلك قادة األفرع الرئيسية بالجيش املرصي. أسباب تلك اإلقاالت وتح

طنطاوي والفريق عنان يتحدث عنها الكث�ون، ولكن ومن وجهة نظري الراوية الصحيحة التي دفعت الرئيس 

 مريس لإلطاحة باملش� طنطاوي مل تُرو إىل اآلن. 

خل الجيش وبناء عىل ما ذكره بعض العسكري� السابق�، فإن قرار إقالة املش� طنطاوي، سبّب ضجراً كب�اً دا

املرصي، يف مختلف املستويات “قيادات، ضباط” وهذا بسبب أن طنطاوي باألساس له رصيد وشعبية داخل  

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


  

 

3 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 July 2021 31  ||019العدد 

 

 

 

 

 

 

”، فضال ع� اعتربوه  2012-1991فهو صاحب أكرب فرتة يقضيها وزير دفاع داخل الجيش املرصي “  ،املؤسسة العسكرية

دات الجيش في� كانت تردده بعد ثورة يناير، مبا يف ذلك  من الرئيس مريس “تجاوزا لحدوده”. وذلك القرار استغلته قيا 

، أن الثورة تهدف إىل هدم وتفكيك  ي قائد املنطقة املركزية يف ذلك الوقتاملش� طنطاوي نفسه واللواء حسن الروين

الرئيس مريس وج�عة أن  تؤكد  بالضباط  الخاصة  الجيش  داخل  التثقيفية  الندوات  كانت  القرار  ذلك    الجيش. وبعد 

اإلخوان يهدفون إىل السيطرة عىل الجيش أو هدمه، وأن هذه القرارات جاءت من أجل تحقيق أهدافهم تلك وأن قادة  

 الجيش لن تسمح بذلك املخطط.

فمعظم قيادات الجيش كانت مع قرار إنهاء حكم الرئيس محمد مريس، إال أن قرار الرئيس مريس “غ� املدروس” بتعي�  

م، ساعد وساهم كث�اً يف تضيق الخناق  2012ة “عبد الفتاح السييس” وزيراً للدفاع يف أغسطس  مدير املخابرات الحربي

التاريخ املرصي  السوابق يف  أنها كانت من إحدى  العسكريون،  الواقعة ك� يصفها  الغريب يف تلك  عليه بشكل أكرب. 

منيون والعسكريون أن مديري املخابرات  الحديث أن يصبح مدير مخابرات حربية وزيراً للدفاع، بل عادة ما ينصح األ 

ال يجب أن يتولوا بعد خروجهم من مناصبهم، مهام كمهام وزير الدفاع أو رئيس أركان، ألن مديري املخابرات تكون 

لديهم معلومات هامة ومفصلية عن الدولة، وإذا عينوا بعد خروجهم من مناصبهم يف مناصب أعىل كوزراء دفاع أو 

لهم صالحيات بتحريك قوات فهذا خطأ اسرتاتيجي كب� ألنهم سيصبحون ذوي قدرات وإمكانيات   رؤساء أركان وأصبح

تؤهلهم للقيام بأي عمل ضد رأس السلطة يف أوقات االختالف، وهذا ما فعله السييس، ولكن مع غياب املعلومة يصبح  

دراك، وال زالت حيثيات اختيار السييس  كل يشء محتمالً، ويبدو أن الرئيس محمد مريس ومساعديه مل يكن لديهم هذا اإل 

 تحديدا لهذا املنصب من األمور التي مل يكشف عنها النقاب حتى اآلن. 

تش� الدالئل واملعلومات املتوافرة من مصادرنا املختلفة أن الجيش كان قد حسم القرار بشكل نهايئ ووضع الجدول  

ولكن ما قيل يل يف أحد املقابالت، أن املجلس العسكري املكون    م،2013الزمني لرحيل نظام الرئيس مريس يف أوائل يونيو  

م، كانت خطته بعد اإلطاحة بالرئيس محمد مريس أن يكون البديل رجل عسكري أخر، ومل 2013عضو يف يونيو  24من 

 يطرح اسم السييس بأي شكل من األشكال أنه سيكون هو ذلك الرجل العسكري الذي سيتوىل الحكم بعد االنقالب. 

السياسات  يوليو وما بعدها االطالع عىل دراسة    03ملعرفة مزيد من كواليس ما جرى يف   يناير:  “عسكر مرص وثورة 

 والتحوالت“. 

 االستحواذ والهیمنة یلع املؤسسة العسکریة:  ةالسیسي واستراتیجی-2

قرارات خاصة بالقوات املسلحة  صّدق عبد الفتاح خليل السييس كونه القائد األعىل للقوات املسلحة املرصية عىل عدة  

 املرصية، وكانت عىل النحو التايل:

يف    السييسق  صدّ   للربملان  الحكومة  قدمته  قانون  مرشوع  مرشوع  2021يونيو    13عىل  وتضمن   ،

ثلثي النواب، تعديالت يف ثالثة قوان� تخص القوات املسلحة، وهي    القانون، الذي تم إقراره يف الربملان بأغلبية 

والجنود   والصف  الرشف  ضباط  خدمة  املسلحة،  القوات  لضباط  والرتقية  الخدمة  برشوط  الخاصة  القوان� 

تضمن القانون    بالقوات املسلحة وقانون القيادة والسيطرة عىل شؤون الدفاع عن الدولة وعىل القوات املسلحة.

مواد من القانون القديم وإضافة مادت�، ومن أهم التعديالت، التي تم نرشها يف الجريدة    7يد تعديل  الجد

الرسمية، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة األفرع ومساعدي وزير الدفاع يف مناصبهم بسنت� بعد  

https://almarsad.co.uk/
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https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210718-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
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د بررت هذا التعديل يف مذكرتها مد فرتة خدمتهم، وكانت الحكومة ق  سييسأن كانت أربع سنوات، ما مل يقرر ال

  التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من رغبة يف ضخ دماء جديدة يف الوظائف الرئيسية الكربى يف القوات املسلحة. 

وتضمنت التعديالت، أيضاً، إلزاماً للضباط الفني� (األطباء، املهندس�، ... الخ) العائدين من بعثات أو إجازات  

الخارج �نع التقدم بطلب لإلحالة للتقاعد (املعاش) قبل مرور سبع سنوات، واستحدثت  دراسية يف  هم من 

�نح   نصاً  يف    السييسالتعديالت  عليها  املنصوص  وامليداليات  األنواط  شهرية ألصحاب  مكافأة  تقرير  سلطة 

آالف جنيه شهرياً. يجاوز عرشة  مبا ال  لهم  الشهرية  املكافأة  زيادة  أو  التع  القانون،  أضافت  نصاً  ك�  ديالت 

يتضمن آلية استحداث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية  

املسلحة. للقوات  األعىل  املجلس  موافقة  بظروف   بعد  تتعلق  كث�ة  أخرى  تعديالت  الجديد  القانون  وشمل 

وقعة عىل الضباط يف حالتي اإلحالة  خدمة ضباط الصف والرشف والجنود، مدد انقضاء العقوبات التأديبية امل

 للتقاعد واالستغناء عن الخدمة.

طالب السييس، من وزير الدفاع الفريق ويف سياق إسرتاتيجية السييس لعسكرة كافة الحياة يف الشارع املرصي،   

ليكون مسؤوال عن كل مراحل العمل يف تطوير الريف املرصي ضمن    لكل قرية  ضابطأول محمد زيك، تعي�  

 . مرشوع أطلقه العام املايض باسم "حياة كر�ة"

 تعلیق:

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

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

م، بسبب ملف التوريث الذي كان يعمل عليه الرئيس الراحل 2011مص� مبارك الذي انقلب عليه الجيش يف يناير  

ته قيادات الجيش خروجا عىل قواعد الحكم العسكري الذي أسسه ج�ل عبد حسني مبارك لنجله ج�ل، والذي اعترب 

م، ولكن مل يجرؤ الجيش عىل أن يأخذ هذه الخطوة إال لوجود وزير دفاع متحكم فعلياً يف الجيش،  1954النارص عام  

وبالفعل كانت    م،1952م، وهي أطول فرتة لوزير دفاع مرصي من بعد عام  1991فطنطاوي مكث وزيراً للدفاع من عام  

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

مبارك. والسييس، آخر مدير مخابرات حربية يف عهد   إخراج  للقوة موضوع  املالكة  املسلحة  القوات  بينه� حسمت 

 لك الثغرات حتى ال يقع نظامه يف نفس أخطاء سلفه مبارك. الرئيس الراحل مبارك، يعلم هذا جيداً، ويسد ت

ولذلك يحرص السييس عىل عدم تثبيت القيادات العسكرية يف أماكنها ملدة طويلة، ودامئاً ما تتضمن الحركات والنرشات  

الة  م إىل وقتنا هذا، تحريك القيادات ونقلهم من مناصب إىل مناصب أو يقوم بإح 2013التي اعتمدها السييس من  

بعض القيادات األخرى للتقاعد وتحديداً من يختلفون معه يف سياساته تجاه بعض القضايا، وذلك ما تم مع 

م، بسبب خالفات بينهم  2017الفريق محمود حجازي صهره الذي أخرجه من منصبه كرئيس لألركان يف أكتوبر  

ىل اإلعالم ورصح أن ما تم يف يوليو يف بعض القضايا األمنية، وكان من قبله اللواء أحمد وصفي الذي خرج ع

م يسمى انقالباً عسكريا لو وصل السييس ملقاليد حكم مرص، ولذلك تم استبعاده من قيادة الجيش الثا� 2013

م، بخالف أخرون، وذلك  2016م، ثم تم استبعاده من رئاسة هيئة التدريب يف ديسمرب  2014امليدا� يف فرباير  

 تهديداً له يف فرتة من الفرتات عند االختالف حول قضايا معينة.  حتى ال تتكون مراكز قد تشكل

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/1369102/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4/


  

 

5 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 July 2021 31  ||019العدد 

 

 

 

 

 

 

السييس من ناحية أخرى ينتهج أسلوب تدوير القيادات املتسارع بخطة مدروسة، وذلك حتى ال ينعكس علية ويأيت  

امتيازات    بنتائج سلبية عىل نظامه، ولذلك فالسييس يتعامل مع قيادات الجيش املرصي بسياسة "العصا والجزرة" إعطاء

 وتحص� مع تكبيل يف نفس الوقت. 

الربملان املرصي يف    الذي أقره  القادة  امتيازات غ� مسبوقة  2018يوليو    03فقانون معاملة كبار  م، عمل عىل إعطاء 

لجميع كبار قادة الجيش املرصي وتحصينهم من أي مسالة قانونية سواء كانوا يف الخدمة أو خارجها، ففي املايض كانت  

يف الخدمة، ولكن اآلن وبعد هذا القانون حتى لو تم استبعاد    متيازات بالنسبة لكبار القيادات مرتبطة باستمرارهاالم

إال بإذن من املجلس    القائد من منصبة يظل يحتفظ بتلك االمتيازات املالية الغ� مسبوقة ويظل محصن من املحاك�ت  

 ترضية كل كبار قادة الجيش املرصي، حتى ال يكتسب عداوتهم  ، وذلك حرصاً من السييس عىلاألعىل للقوات املسلحة

 1بعد استبعادهم وتدويرهم املتسارع.

وعىل مستوى آخر، عمل السييس عىل تكبيل "سياسة العصا" جميع كبار قادة الجيش املرصي، حتى يكونوا غ� قادرين  

عىل أخذ قرارات منفردة يف الحياة السياسية بعد استبعادهم وإخراجهم من الخدمة أو حتى لو كانوا بالخدمة، وذلك  

م، ثم التعديالت عىل بعض القوان� العسكرية التي 2018وليو  حتى ال يشكلوا خطراً عىل مستقبله الرئايس. فقانون ي

الربملان املرصي يف   الجيش املرصي بل وُعّممت عىل كافة  2م2020يوليو    06أقرها  ، عملوا عىل تكبيل جميع قيادات 

حمد قنصوه،  الضباط حتى ال يستطيعوا أن يأخذوا قرارات منفردة وينتهجوا نهج الفريق عنان والفريق شفيق والعقيد أ 

أو    كانوا    بالخدمة  جميع قيادات الجيش وجميع الضباط مبختلف مستوياتهمعدم جواز ترشح  فأقرت تلك القوان�  

املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية وقائده إال بعد موافقة    "الرئاسية الربملانية واملحليات...إلخ"  املعاش لالنتخابات

 األعىل.

  

 

 الرابط  م، 2018یولیو  14، محمود جمال، المعھد المصري للدراسات، تاریخ النشر قادة المؤسسة العسكریة تحصین أم تأمیم؟ 1

  16م، تاریخ الدخول  2020یولیو   06، الشروق، تاریخ النشر  قوانین بشأن القوات المسلحة.. تعرف علیھا  6البرلمان یوافق على تعدیالت  2
 الرابط م، 2021یونیو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://eipss-eg.org/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%9F/
https://eipss-eg.org/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%9F/
https://eipss-eg.org/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%9F/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072020&id=a25257cd-799d-4eae-a6ae-f123ebf8482a
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   العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة:: نیًاثا

 سد النهضة: وإضاعة الفرص املتاحة: -1

م، بناء عىل مرشوع قرار قدمته دولة تونس بشأن سد النهضة تحت 2021يوليو    8عقد مجلس األمن يف يوم الخميس  

ى يف تلك الجلسة الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة، جلسة ملناقشة تداعيات أزمة سد النهضة، وملخص ما جر 

 :جاء كالتايل 

 . شدد مجلس األمن الدويل عىل أن حل الخالف ال يكون إال عرب الدبلوماسية 

أعربت بعض الدول عن قلقها من تنامي الخطاب التهديدي يف أزمة سد النهضة، جات دولة روسيا االتحادية   

 .يف مقدمة الدول التي شددت عىل ذلك املعنى

األمريكية يف املجلس عىل أن واشنطن تؤمن أن “االتحاد اإلفريقي هو األنسب لتسوية أزمة  شددت املندوبة   

سد النهضة، وأعرب مندوب فرنسا عن قناعته بـ “إمكان التوصل الرسيع إىل حل تحت مظلة االتحاد اإلفريقي”،  

الدول الثالث الصديقة    في� قال مندوب الص� إن بك� “تدعم الوساطة اإلفريقية يف أزمة سد النهضة وتدعو

 .”للحوار

كلمة وزير الخارجية سامح شكري حرصت عىل توصيف أساس األزمة بأنها “أزمة سياسية”، معتربا أن “موقف   

إثيوبيا املؤسف قوض كل محاوالت التوصل إىل اتفاق سيايس، وأكد شكري خالل الجلسة بأن مرص إذا تعرضت 

ية حقها األصيل يف الحياة، ودعا مجلس األمن ملنع السد من أن  ملرص وقتها سوى ح�  ىحقوقها لخطر لن يبق

يصبح تهديدا لوجود مرص. وتحدث شكري يف كلمته بقوله “ال نعرتض عىل حق إثيوبيا باالستفادة من مياه  

 ". النيل األزرق، بل نطالبها باحرتام التزاماتها الدولية

املهدي   الصادق  السودانية مريم  الخارجية  النهضة منذ    يف كلمة وزيرة  بناء سد  السودان دعمت  أن  أكدت 

البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثالث، مشددة عىل أهمية االتفاق امللزم لح�ية األمن البرشي والسدود  

إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة أرضت بالسودان، ودعت   واألمن اإلسرتاتيجي للمنطقة. واعتربت املهدي أن 

إىل عدم اتخاذ خطوات أحادية وإعطاء دور أكرب للممثل� الدولي� يف املفاوضات    مجلس األمن أن يدعو إثيوبيا

 .برعاية االتحاد األفريقي

وزير الري اإلثيويب سيلييش بقيل خالل الجلسة اعرتض بشكل مبارش عىل أن ينظر مجلس األمن يف أمر تشغيل  

لس األمن هيئة سياسية تعنى باألمن مضيفا أن مج  مسبوق”،غ�    أنه”سد لتوليد الطاقة ووصف األمر عىل  

وأنه من غ� املفيد طرح مسألة فنية عليه.، وتأسف عىل لجوء مرص والسودان لطرح ملف سد النهضة عىل 

مجلس األمن. ورأى وزير الري اإلثيويب أن السد سيخزن املياه بشكل يت�ىش مع ما تم االتفاق عليه مع مرص  

، مؤكدا أن بالده ال تستجيب للضغوط وأنها ملتزمة برعاية االتحاد  2015والسودان بناء عىل اتفاقية مبادئ  

 . األفريقي للمفاوضات 

 !مل تتم حتى مجرد مناقشة مرشوع القرار التونيس الذي طرح عىل املجلس 

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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 تعلیق:

توصية  ت وجهة النظر األثيوبية بال م� سبق، ويف نهاية املطاف، من الواضح أن الدول الرئيسية يف مجلس األمن تبنّ 

باالستمرار يف اللجوء إىل طاولة مفاوضات االتحاد األفريقي، والذي فشل يف إيجاد حل سيايس مريض وملزم لألطراف 

الثالثة عىل مدار األعوام املاضية. وبعد رفع سقف الطموحات الداخلية التي عمل النظام املرصي عىل ترويجها قبل 

سية وإعالمية بأن موضوع اللجوء ملجلس األمن سيكون حاس�  انعقاد جلسة مجلس األمن من خالل ترصيحات سيا

بإجبار أثيوبيا عىل الرضوخ لطلبات مرص والسودان بالتوقيع عىل اتفاق ملزم مبيلء وإدارة السد، جاءت الجلسة مخيبة 

 الحياة،  ألمال املرصي� والسوداني� ومل يتم اتخاذ أي إجراء حاسم، ولو حتى شكليا، يحفظ حقوق مرص والسودان يف 

 .م� شكل رضبة قاسية لدبلوماسية مرص والسودان بهذا الصدد

إثيوبيا عىل خطتها التي ال    ارتوس  لسد النهضة،  اكت�ل امللء الثا�  جلسة مجلس األمن أعلنت دولة أثيوبيا عن  بعد

النظام املرصي مارس    فاألرضار الكارثية عىل مرص أصبحت واقعة ال محالة،مرص، وباكت�ل امللء الثا�  تراعي حقوق  

 67عملية خديعة كربى عىل شعبة بتدريبات عسكرية شكلية وترصيحات رنانة لتهدئة الرأي العام، ما تم قبل نكسة 

 .2021يف خداع الشعب تكرر يف 

التي أوصلنا لها رأس النظام املرصي بتوقيعه عىل   النهضة  التوجه للبحث عن حل سيايس لكارثة سد   وأخ�اً: استمرار

ن  اآل و   إالّ؛ع وقت ليس  يوكل هذا تضي  ه لن يجدي سواء من خالل اإلتحاد األفريقي أو غ�   م،2015فاقيه املبادئ عام  ات

املليارات عىل تسليحه    تنفقُأ الجيش املرصي  فغ� خيار استخدام القوة الشاملة حفاظاً عىل وجودية مرص،    اليس متاح

 ن فمتى؟ وإن مل يستخدمها اآل  ،خالل السنوات املاضية

 تطورات األوضاع یلع الحدود بین مصر والکیان الصهیوني: -3

ستقوم رسية دبابات نسائية بالكامل بدوريات عىل الحدود الجنوبية للبالد    ،جيش الكيان الصهيو�ألول مرة يف تاريخ  

وفقاً للموقع اإلخباري العربي    نسائية، تجريبي مستمر لتقييم جدوى وجود أطقم مدرعات  مع مرص كجزء من برنامج  

Kan.   يف صحراء النقب،    صهيو�تستكمل أطقم الدبابات النسائية حالياً تدريبها يف قاعدة شيزافون التابعة للجيش الو

سيتم   الدورة،فرتة وجيزة من االنتهاء من والتي تضم مدرسة سالح املدرعات العسكرية، وفقاً لتا�ز أوف إرسائيل. بعد 

 مع مرص. الكيان الصهيو�والتي تدافع عن الجزء الش�يل من حدود  املختلطة،إرسالهم إىل كتيبة كاراكال 

 حيث سيتم تعي� قائدة مسئولة عن طاقم الدبابة.  املقبل،ومن املقرر أن يبدأ إرسالهم الشهر 

دبا املدرعة ستشغل  الكتيبة  إن  يقدمها    ،4بات م�كافا  وقالت  التي  التكنولوجية  القدرات واألنظمة  بأحدث  املجهزة 

 ستحُصلن عىل دبابة ُمناسبة”.  ناللفتنانت كولونيل ايرز شبتاي: “إنه كاراكال،وقال قائد كتيبة  الجيش.

 "، يف مقال بصحيفة "إرسائيل اليومإسحاق ليفانون سف� االحتالل السابق لدى مرص،    احتفىيف سياق متصل  

وقال  .  عبدالفتاح السييس، معتربا أن دولة االحتالل ترى فيه "العبا إقليميا"، ألنه "يتفهم احتياجاتها األمنية" ب

جهود مرص إىل التهدئة، ويف هذه املرة طرأ تغي�   "يف كل الحروب مع غزة، أدت  سف� االحتالل السابق لدى مرص

التغي� هو "تبلور فهم أكرب لدى السييس  ،  برأيي، عىل إرسائيل أن تعززه"  وأوضح ليفانون، يف مقاله أن ذلك 

لالحتياجات األمنية اإلرسائيلية، ولهذا فقط وقف (السييس) إىل �� إرسائيل، واتخذ خطوة مل نرها منذ اكرث  

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/2021/07/01/%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9%d8%8c-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%85-%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b3%d8%a7/
https://arabi21.com/story/1369854/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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هي دعوة وزير الخارجية السابق اشكنازي لزيارة رسمية إىل القاهرة، وليس للقاء ثانوي يف رشم الشيخ مثل� من عقد؛ و 

 كان يف املايض".

 مصر وقبرص: -4

خارالمبوس بيرتيدس وزير الدفاع القربيص، م، ب2021خالل شهر يوليو    ،املرصيوزير الدفاع    ،الفريق أول محمد زىكالتقى  

تناول اللقاء آخر ، يوليو" البحرية 3" افتتاح قاعدةوالوفد املرافق له عىل هامش زيارته الرسمية ملرص، لحضور فاعليات 

ت  املشرتك يف ضوء مجاال   االهت�ماملستجدات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية ك� تم مناقشة عدد من املوضوعات ذات  

 القربيصمن جانبه أشاد وزير الدفاع  .  ونقل وتبادل الخربات ب� القوات املسلحة لكالً من مرص وقربص  العسكريالتعاون  

ك� أكد عىل حرص بالده لدعم    )،2021  (قادرالذى ظهرت عليه القوات املسلحة املرصية خالل املناورة    الراقيباملستوى  

 حلة املقبلة. مع مرص خالل املر  العسكريآفاق التعاون 

املسلحةقال  ويف سياق متصل   القوات  باسم  بيان    املرصية  املتحدث  يوليو  يف  العامة    م،2021خالل شهر  القيادة  إن 

مدعمة بكافة املعدات والوسائل املتطورة ملشاركة السلطات   هيلوكوبرت  طائريتللقوات املسلحة أصدرت أوامرها بتجهيز  

 . غابات ترودوس القربصيةل  الجنويبيف الجانب  لتي اندلعتالقربصية يف إخ�د الحرائق ا

 مصر والیونان: -5

رسمية استمرت لعدة أيام  م، بزيارة 2021خالل شهر يوليو رئيس أركان حرب القوات املسلحة  الفريق محمد فريدقام 

يس أركان حرب القوات املسلحة الفريق أول كونستانتينوس فلوروس  والتقى الفريق محمد فريد، مع رئ، دولة اليونانل

رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اليونانية؛ ملناقشة عدد من املوضوعات ذات االهت�م املشرتك يف املجاالت  

الخربات واالرتقاء  وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير مجاالت التدريب والتأهيل ونقل   العسكرية املختلفة.

لزيادة أوارص التعاون    العسكريبالقدرات العسكرية لكال البلدين، ووقع الجانبان بروتوكول تعاون يف مجال التعليم  

 ب� البلدين. العسكري

التعاون  أوجه  اللقاء  وتناول  بانايوتوبولس،  نيكوالوس  اليونان  جمهورية  دفاع  بوزير  فريد  محمد  الفريق  التقى  ك� 

والرشاكة االسرتاتيجية يف مختلف املجاالت العسكرية واألمنية ب� البلدين وتطلعهم أن تشهد املرحلة القادمة   العسكري

والتحديات األمنية العابرة للحدود والقضايا املؤثرة   اإلقليميتبادل الرؤى بشأن التحديات املشرتكة وتطورات املوقف  

 للبلدين. القوميعىل األمن 

 مصر وصربیا: -6

بالدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب    م،2021خالل شهر يوليو    ،املرصي  وزير الدفاع  الفريق أول محمد زيكى  التق

عدة    استغرقتمرص يف زيارة رسمية    زارالدفاع بجمهورية رصبيا والوفد املرافق له، الذي  رئيس الوزراء ووزير  

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من املوضوعات ذات االهت�م املشرتك يف ضوء مجاالت التعاون العسكري ونقل  ،  أيام

تعا بروتوكول  توقيع  تم  ك�  البلدين،  لكال  املسلحة  القوات  ب�  الخربات  ب�  وتبادل  العسكري  املجال  يف  ون 

عىل اعتزاز مرص بعالقاتها الراسخة مع جمهورية رصبيا، وحرص القيادة العامة    خالل اللقاء  زيك وأكد  الجانب�.  

 للقوات املسلحة عىل زيادة أوارص التعاون والرشاكة يف مختلف املجاالت العسكرية واألمنية. 

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/3416858/1/%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%aa%d9%8a-%d9%87%d9%8a%d9%84%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%aa/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072021&id=897ad763-4538-4433-93c1-8a0cbf228387
https://www.youm7.com/story/2021/7/13/%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%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86/5389226
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 مصر وأملانیا: -7

الخميس  يوم  السييس  تطوير   م،2021يوليو    22وافق  امل  استقبل  لبحث سبل  للدفاع  لورسن  يف مرص وفدا من رشكة 

وحرض االجت�ع قائد القوات البحرية   منظومة الصناعات البحرية املرصية وخطط التطوير التكنولوجي يف هذا القطاع.

 . املرصية أحمد خالد والرئيس التنفيذي لحوض بناء السفن األملا� بيرت لورسن

 ان: مصر ولبن-8

الع�د ، بوزير الدفاع املرصي والفريق محمد حجازي رئس أركان الجيش املرصي الفريق أول محمد زىك    كالً من  التقى

  استغرقت يف زيارة رسمية   م،2021خالل شهر يوليو  مرص   الذي زاروالوفد املرافق له    اللبنا�جوزيف عون قائد الجيش  

املشرتك يف ضوء التطورات اإلقليمية والدولية الراهنة    االهت�موتناول اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات ذات  ،  عدة أيام

 ب� القوات املسلحة لكالً البلدين. العسكريوزيادة مجاالت التعاون 

ب� القوات املسلحة املرصية واللبنانية، وتطلعه أن تشهد  عن اعتزازه بعمق العالقات التي تربط    زيك خالل اللقاء أعرب  

 العسكرية.املرحلة القادمة مزيداً من التعاون املشرتك يف مختلف املجاالت 

  : التسلیح:ثالثًا

البحریة املصریة قد تحصل یلع فرقاطتي فریم بیرجامیني مضادتین للغواصات  -1

ASW : 

تكون   أن  املتوقع  ب�جا  افرقاطت من  املكافحة    مينيفريم  النسخة  من  املرصية  البحرية  عليها  التي ستحصل  اإلضافية 

وقال موقع  ،  أغراض عامة متعددة املهام  GPالفرقاطات التي اشرتتها من إيطاليا منذ مدة من النسخة    ASWللغواصات  

Rid it    اإليطايل منذ أيام بأن الفرقاطات اإلضافية ملرص ستكون بنسخت� مبعنى أن الفرقاطات اإلضافية ستكون بتعديالت

 . ASWيقصد النسخة   أو

2-Israel Defense  الجویة املصریة القوات  من    استالم دفعة جدیدة  تبدأ يفس: 

 : 35-مقاتالت سو

قال  ،  2023التي سيتم تسليمها بحلول عام    35-خوي سوسو   24أن مرص طلبت    SIPRIمعهد األبحاث السويدي  أفاد  

  روسيا،التي طلبتها من    MiG-29أن القوات الجوية املرصية تسلمت جميع مقاتالت    ،Israel defenseموقع  

  الروسية،   New Defenseمن روسيا. وذكرت مجلة    35-األوىل من مقاتالت سوخوي سو  عتهاوبدأت يف استالم دف

وأظهرت صور األق�ر الصناعية    مرص،إىل    35-أنه تم تسليم خمس طائرات سو  روسيا،ية يف  نقالً عن مصادر صناع

إىل القوات الجوية   35-سو  12للطائرات يف كومسومولسك أون أمور لتسليم    Gagarinاستعداد مصنع غاغارين  

 املرصية.

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/3442266/1/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B-%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-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3442266/1/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B-%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-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3442266/1/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B-%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-
https://www.defense-arabic.com/2021/07/12/%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%82%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%aa%d9%8a-%d9%81%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/05/israel-defense-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/05/israel-defense-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/05/israel-defense-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84/
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 الصنع:اإلیطالیة  AW189و  AW149أول ظهور للمروحیات املصریة -3

 

وهي أحد أهم املروحيات الرئيسية التي    مرص،ألول مرة يف    AW149و   AW189املروحيات اإليطالية  ظهرت رسمياً  

وا عليها مرص  حامالت  تعاقدت  منت  عىل  املرصية  البحرية  يف  ستعمل  للغواصات    سرتاليامللتي  مكافحة  كمروحيات 

و�كن استخدامها كمروحية هجومية وهي أحد أكفأ وأقوى املروحيات البحرية    واإلنقاذالبحري والنقل والبحث    واإلسناد

 يف العامل وأكرثها انسيابية و�كن لها تنفيذ طيف واسع من املهام. 

البحریة املصریة تستعرض ألول مرة إطالق صاروخ الکروز الفرنسي “سکالب نافال -4

MDCN مصر: ” املتطور من الفرقاطة تحیا 

 

يوليو البحرية تم الكشف بشكل    3مبناسبة افتتاح قاعدة  م،  2021خالل شهر يوليو  يف فيديو دعايئ تم إذاعته  

من الفرقاطة فريم املرصية فرنسية الصنع    MDCN  صاروخ الكروز الفرنيس سكالب نافالواضح عن إطالق  

 “تحيا مرص”.  باسم(أكوت�) واملعروفة يف مرص 

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/2021/07/04/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-aw149-%d9%88-aw189-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/04/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-aw149-%d9%88-aw189-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/03/%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%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/
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التابعة    2000لطارق ضمن تسلیح مقاتالت داسو میراج  أول ظهور رسمي لقنابل ا-5

 املصریة: للقوات الجویة 

 

التابعة للقوات الجوية املرصية يف أحدث    2000ضمن تسليح مقاتالت داسو م�اج    قنابل الطارقظهرت رسمياً ألول مرة  

الطارق هي قنبلة جو أرض ذكية عالية الدقة مقدمة من رشكة (توازن داينامكس) وهي رشكة مساهمة ب�  ،  ظهور لها

مضاف    83و    82و    81رة عن قنابل مارك  وقنابل الطارق هي عبا،  دينيل داينامكس الجنوب أفريقية وتوازن اإلماراتية

الذايت واألق�ر   إليها حزمة توجيه متطورة مكونة من زعانف وأجنحة قابلة للطي مع أنظمة توجيه مالحة بالقصور 

 ALكيلومرت واإلصدار    40مبدى    AL TARIQ-S  هي إصدارات    3وتتواجد من القنبلة الطارق  ،  INS/GPSالصناعية  

TARIQ-LR    كيلومرت واإلصدار    120مبدى يصل إىلAL TARIQ-ER    تحت التطوير وسيزود مبحرك دفع صاروخي

 كيلو مرت. 200ليصل مبدى القنبلة إىل 

روسي الصنع؟ وهل ستحصل علیه مصر    ًا ماذا تعرف عن أول رادار إیسا محمول جو-6

  املطورة؟ ملقاتالت املیغ 

Zhuk-وعرف رسميا بـ    2005مرة يف معرض ماكس لعام    ألول  الروسية  Zhuk�وذج رادار أيسا من عائلة  ظهر أول  

MA/MAE    هدف    30كم وقادر عىل تتبع    200مم ويبلغ مداه    700موديول يف هوايئ حجمه    1088وكان يستخدم

ولكن حجمه ووزنه الذي   29-وميغ 27-أهداف يف آن واحد وكان من املقرر أن تستخدمه مقاتالت سو 8واالشتباك مع 

املتخصصة يف مجال الط�ان   2017الربيطانية عام  Air Forces Monthlyكشفت مجلة ، يكن مناسباً كغ مل   500يناهز 

الجديد بحلول    Zhuk-AEالتي حصلت عليها برادار    Mig-29M2أن روسيا قدمت عرض ملرص لتطوير مقاتالت  

الخاص    R-77Mخ الرويس  الرادار الجديد يوفر إمكانية تشغيل الصارو ،  Zhuk-MEبدالً من الرادار القديم    2020

  5و    4.5كم ورسعة ترتاوح ب�    180بالقتال الجوي بعيد املدى النسخة األحدث الذي يصل مداه إىل أكرث من  

 ماخ.

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/2021/07/05/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d8%ad-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/08/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%88%d9%8b%d8%a7-%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/08/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%88%d9%8b%d8%a7-%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/08/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%88%d9%8b%d8%a7-%d8%b1/
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   :أس الهجومیة الصامتة 44مصر تعزز قدرتها البحریة بغواصة -7

 

فئة   املرصي غواصة جديدة هجومية من  الجيش  بالشؤون    ”، 209“تايب  تسلم  ما كشفت مجلة متخصصة  بحسب 

  نرشته، وأكدت مجلة “نافال نيوز” العسكرية املتخصصة بالشؤون البحري، يف مقال    .2021يونيو    8العسكرية البحرية يف  

 مي. ) بشكل رسFourth Class 209/1400modتسليم القوات املرصية غواصة جديدة من فئة (

 Fourth Classمت “تيس� كروب” األملانية لألنظمة البحرية رسمياً الغواصة الرابعة من طراز (وبحسب املصدر، سلّ 

209/1400mod  والتي أطلق عليها اسم “109) أو املعروفة باسم “تايب ”S44″ .إىل البحرية يف جمهورية مرص العربية ، 

� كروب” لألنظمة البحرية: “أود أن أشكر كل من شارك هذا التعاون  وقال رولف ويرتس، الرئيس التنفيذي لرشكة “تيس

وأضاف ويرتس: “يعني    القائم عىل الثقة. مل يكن هذا النجاح ممكناً لوال احرتافية وكفاءة موظفينا وعمالئنا وموردينا”.

املرصي� سيعودون إىل   زمالءنا، أن  Class 209 / 1400modتسليم (الجانب املرصي) الغواصة الرابعة واألخ�ة من فئة  

“نتمنى لهم كل التوفيق يف املستقبل ونأمل أن نرحب    وأضافديارهم (املتخصص� العسكري� من الجانب املرصي)”.  

 بهم مرة أخرى يف حوض بناء السفن لدينا ملزيد من املشاريع قريباً”. 

العملیات-8 قوارب  یلع  للحصول  الیونان  مع  تتفاوض  املصریة  الخاصة   البحریة 

SuperTermoli ST-60  : 

  Aegean Projectsاليونا� أن البحرية املرصية تُجري ُمفاوضات كاملة مع الرشكة اليونانية    defencereviewموقع  ذكر  

قوارب   الخاصة  SuperTermoli ST-60لرشاء عدد من  بالعمليات  قوارب  ،  الخاصة  أن  املوقع    ST-60وقال 

 عقدة.  70تصل رسعة القارب حتى  ،ونان برخصة إيطالية التصميم وتصنع يف الي 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://sdarabia.com/2021/07/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a9-44-%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%87/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/10/%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%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/10/%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%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/10/%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%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad/
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-LUCHبیالروسیا تعرض اإلنتاج املشترك للقذیفة املدفعیة املوجهة من طراز  -9

 : یلع مصر 2

من    مرصتدرس   عدد  إنتاج  البيالروسيةتراخيص  محلياً   األنظمة  عروضاً   اإلطار،ويف هذا  ،  املُتقدمة  بيالروسيا  قدمت 

املدفعية   القذيفة  ضمنها  من  مرص.  مع  املتقدمة  األسلحة  من  للعديد  املشرتك  التصنيع  أجل  من  املرصي  للجانب 

 .LUCH-2البيالروسية املوجهة من طراز  

الروسیة  -10 األواکس  طائرة  تتعاقد یلع  أفریقیة  دولة  الجزائر؟  أم  مصر  هل هي 

 :  A-100الجدیدة 

بأن زبوناً أفريقياً مجهوالً تعاقد    2021وسية نقالً عن ترصيحات مسؤول� خالل فعاليات معرض ماكس  قالت مصادر ر 

الجديدة   الروسية  الزبون  ،  A-100عىل طائرة األواكس  البلدين يُشغالن   الجزائر،أو    مرصويتوقع أن يكون هذا  فكال 

لتحل    جاءت  2017كان أول تحليق لها عام    A-100 Berievطائرة األواكس الروسية الجديدة  ،  مقاتالت روسية متنوعة

 . A-50/A-50Uمحل طائرات األواكس القد�ة من نوع 

 ”: مصر من العمالء املحتملین للطائرة املقاتلة األوروبیة “یوروفایتر تایفون-11

ل مقاتالتها املتقادمة من املايض وتعقيباً عىل اختيار أملانيا ملقاتالت يوروفايرت تايفون الستبدا   2021فرباير    19بتاريخ  

“تورنيدو القتالية يف رشكة    ”،طراز  الطائرات  أنظمة  رئيس  روس�  يوروفايرت    إيرباص،رصح ك�ت  مقاتالت  برنامج  أن 

  ،رصمتايفون األوروبية مستمر وحي وأن العقد األملا� يُعطي رسالة قوية للدول املُحتمل تعاقدها عىل املقاتلة مثل  

 . 2060وذكر أن مقاتالت التايفون ستبقى يف الخدمة حتى حلول عام  وبنجالديش.  ،وسويرسا ،وفنلندا

الروسیة  مصر. تتقدمهم  -12 املقاتلة  للطائرة  العمالء املحتملین  أبرز  . تعرَّف یلع 

 ”؟ Checkmateالقادمة “

  Light Strike Fighter (LTS)ملقاتلة    ) يف تجميع أول �وذج أويلUACبدأت الرشكة الروسية املتحدة للطائرات (

التي تحمل اسم   (  ،Checkmateالجديدة  ) بعد أسبوع واحد  KAANZيف مصنع طائرات كومسومولسك أون أمور 

�كن  ،  حسب� ذكرت إنرتفاكس ،2021فقط من الكشف الرسمي عن �وذج بالحجم الطبيعي للطائرة يف معرض ماكس 

. بالنظر إىل أن حكومة السييس اختارت مساراً مستقالً في� يتعلق   CheckmateLTSمشرت محتمل لـ    مرصأن تكون  

السنوات   الدفاع. يف  الرتقية إىل طائرة شبحية عىل   35-طلبت طائرات سو  األخ�ة،مبشرتيات  والرافال وقد تتطلع إىل 

 املدى املتوسط.

 

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/2021/07/24/%d8%a8%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b0%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/22/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%9f-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%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%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%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%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/24/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%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%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/07/28/%d8%aa%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%8e%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7/
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   : التدریبات العسکریة:رابعًا

 :"2021املناورة "قادر -1

املناورة    م، 2021خالل شهر يوليو    السييسشهد   الخدمة    3بقاعدة    2021قادر  فعاليات  البحرية والتي دخلت  يوليو 

 ش�الً. ية التي تتوىل مسؤولية تأم� املالحة للبالد غربا و كثالث القواعد البحرية املرص

قادر   املناورة  وقيام    2021وشملت  املعادية،  األهداف  ناحية  البحرية  الطوربيدات  بإطالق  املرصية  الغواصات  قيام 

وآباتيش، وقيام  صواريخ الدفاع الجوي بإصابة األهداف، باإلضافة إىل تحليق املروحيات من طرازات كاموف وشينوك  

 الالنشات والسفن بإبرار الجنود لتنفيذ املهام املتنوعة. 

أبو ظبي، محمد بن زايد، رئيس  من ويل عهد    ر كالًو حضم، ب 2021أفتتح خالل شهر يوليو    السييس  جدير بالذكر بأن

 . يوليو البحرية مبنطقة جرجوب عىل الساحل الش�يل الغريب ملرص ٣املجلس الرئايس الليبي محمد املنفي، قاعدة 

االتجاه    ٣«قاعدة    يف  البالد  بتأم�  وتختص  املتوسط،  البحر  عىل  املرصية  العسكرية  القواعد  أحدث  هي  يوليو» 

 .االسرتاتيجي الش�يل والغريب

 مالحظة:

تم تنفيذ رماية تدريبية ألهداف معادية حيث تم استخدام عدة أنظمة من بينها منظومة   2021مناورات قادر  أثناء 

أن  ،  البوك إىل  الهدف. مش�ين  إشارة العرتاض  أي  البوك صواريخها دون  أطلقت منظومة  املالحظ�،  لبعض  ووفقاً 

فشلت منظومة “بوك  ، وأعترب املالحظون أنه بذلك  ض بزاوية حادة جداً الصاروخ ارتفع ملسافة ُمعينة ثم نزل إىل األر 

 . أم” يف اعرتاض هدف تدريبي

   :) 14(تیمور  التعبوياملرحلة الرئیسیة ملشروع مراکز القیادة -2

املرحلة الرئيسية   رافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة،  الفريق أول محمد زىك وزير الدفاعشهد  

ام، وذلك يف إطار الخطة السنوية ستمر لعدة أيأ والذى    امليدا�" للجيش الثالث  14"تيمور    التعبويملرشوع مراكز القيادة  

 لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة.  القتايلللتدريب 

التعامل مع مختلف القضايا املحلية واإلقليمية  قدرة مرص عىل  خاللها عىل    أكد  زيك كلمة أثناء حضوره املرحلةوالقى  

 والعاملية التي ترتبط بأمن واستقرار الوطن.

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%AF%D8%B9_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9__%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_2021_%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_Extra
https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%AF%D8%B9_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9__%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_2021_%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_Extra
https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%AF%D8%B9_%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9__%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_2021_%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_Extra
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03072021&id=f9c6ae4f-2378-4db5-b01a-1edbdbdacfe7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03072021&id=f9c6ae4f-2378-4db5-b01a-1edbdbdacfe7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03072021&id=f9c6ae4f-2378-4db5-b01a-1edbdbdacfe7
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=41801
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15072021&id=d35c6a70-2f34-4f2f-a556-59a136cbf75c
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 خامسًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة: 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عىل تنفيذ توجيهات السييس، بتوسيع آفاق الرشاكات    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -1

 .الرابعةوتوط� التكنولوجيا بالتعاون مع كربي الرشكات العاملية وفقا ألحدث معاي� الثورة الصناعية 

"، ودافش  MPSوزير الدولة لإلنتاج الحريب، بيورن آس�ود الرئيس التنفيذي لرشكة "   محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -2

"، ملناقشة إمكانية  Avsecpro"  د فؤاد رئيس مجلس إدارة رشكةأحم  ويارس،  “Aquatechشارما الرئيس التنفيذي لرشكة "

التعاون يف تصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية املياه وتصنيع معداتها، جاء ذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب،  

 .وبحضور السف� چوناثان كوه� السف� األمرييك لدي مرص

وزير الدولة لإلنتاج الحريب أن الوزارة تؤدى دوراً حيوياً يف دعم ومساندة االقتصاد    محمد احمد مرىس  لواءالأكد  -3

، فإىل جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات املسلحة وتلبية احتياجاتها من األسلحة والذخائر واملعدات املرصي املد�

 العسكرية املختلفة وتلبية احتياجات الرشطة. 

يف مرص كث�ة ومتعددة منها    العسكرية  أن األذرع الصناعية  وزير الدولة لإلنتاج الحريب،   محمد أحمد مريس  لواءالأكد  -4

اإلنتاج الحريب والهيئة العربية للتصنيع ورشكات قطاع األع�ل ورشكات جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية والقطاع الخاص 

 صنيعية هائلة يجب أن تتكامل لدفع الصناعة املرصية إىل األمام. وغ�ها، وجميعها لديها إمكانيات ت

املنعالفريق  بحث  -5 بوروندي    الرتاس  معبد  دولة  سف�  ن�اغ�ا  ماليش  راشد  وشيخ  للتصنيع،  العربية  الهيئة  رئيس 

بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون املشرتك يف النواحي االقتصادية والتجارية ب� البلدين، فضال عن تبادل الخربات  

 وتدريب الكوادر البرشية. 

دولة لإلنتاج الحريب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ب� الهيئة القومية لإلنتاج  وزير ال محمد أحمد مريس لواءالشهد -6

الحريب ومحافظة الدقهلية، بشأن تجديد التعاون ب� الطرف� يف عدد من املجاالت وقد قام بتوقيع الربوتوكول الدكتور 

ة القومية لإلنتاج الحريب والعضو  أ�ن مختار محافظ الدقهلية واملهندس محمد صالح الدين مصطفي نائب رئيس الهيئ 

 املنتدب، وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب.

أحمد مريس  لواءالاستقبل  -7 الحريب،محمد  لإلنتاج  الدولة  إلكرتيك مرص    ، وزير  رئيس رشكة ج�ال  الحليم  عبد  مي 

يأيت اللقاء يف ضوء متابعة املوقف    وش�ل أفريقيا، واملهندس إسالم الرببري املدير اإلقليمي لرشكة ج�ال إلكرتيك الرقمية،

ع رشكة جنــــرال  التنفيذي للمبادرة القومية إلعداد كوادر رقمنة الصناعة والتي تنفذها وزارة اإلنتاج الحريب بالتعاون م

مهندس   1000" لتدريب  IKEN" ورشكة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "General Electric Digitalإلكرتيــــك الرقميــــة "

 . عىل مستوى الدولة عىل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

  

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/3420403/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/5383901
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426242/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426011/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072021&id=bfd7dec9-a261-4ced-8dd7-93ee8d473e2b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3440757/1/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072021&id=68d4070b-48b8-44fb-988c-456fa9169365
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 : اللقاءات والزیارات: سادسًا

زىكالتقى   • محمد  أول  وزير   الفريق 

بعدد  م،  2021خالل شهر يوليو  الدفاع،  

الوظائف   لتوىل  املعين�  الضباط  من 

يف  وذلك  املسلحة،  بالقوات  القيادية 

للقوات   العامة  القيادة  حرص  إطار 

القادة عىل  التواصل مع  املسلحة عىل 

الدعائم  إلرساء  املستويات  كافة 

 ة عطاء القوات املسلحة جيالً بعد جيل. واألسس التي تسهم يف مواصل

 

قاعدة  نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون املرصي� بالخارج، زيارة لوفد الشباب املرصي واليونا� والقربيص إىل   •

 ”. NOSTOS، وذلك ضمن فعاليات املبادرة الرئاسية "إحياء الجذور رأس الت� البحرية باإلسكندرية 

 سابعًا: التصریحات والبیانات: 

ملاضية عىل  املتحدث العسكري، أن القوات املسلحة حرصت خالل الفرتة ا  العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظأكد  -1

واختتم بأن رجال القوات املسلحة يدركون جيداً كل ما متوج به منطقتنا  ،  تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها 

وما يتطلبه ذلك من الحفاظ   املرصي  القوميعىل األمن    انعكاسهامن متغ�ات وتحديات إقليمية ومتغ�ات دولية ومدى  

 . رد فعل القوات املسلحة املرصية اختباروالجاهزية، وليس من الحكمة    االستعدادعىل أعىل مستويات 

"، التي جرت أخ�ا، عقب افتتاح السييس، للقاعدة البحرية الجديدة  2021، فيديو للمناورة "قادر  وزارة الدفاعنرشت  -2

فإن رجال القوات املسلحة بعثوا من خالل املناورة رسالة للمرصي� لط�نتهم،  "الفيديو    ما جاء يفوحسب  ،  يوليو"  3"

 عىل ذلك، فباطن األرض أوىل بنا من ظاهرها".  -أي الجيش -وأنه إذا مل نكن قادرين

الحافظنرش  -3 أ.ح غريب عبد  الرسمية    العقيد  املسلحة، عىل صفحته  للقوات  العسكري  تويرت" فيديو  “بـ  املتحدث 

 للمرشوعات التي تضمنتها مبادرة حياة كر�ة. 

 املستقبل)”.درع  –يحمل اسم “فيلم الدفاع الجوي (ح�ة الس�ء فيل�   وزارة الدفاع املرصيةنرشت -4

؛ املتحدث العسكري باسم القوات املسلحة؛ مادة فيلمية خاصة  العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظنرش  -5

 . إليها لالنض�مباملعاهد الصحية للقوات املسلحة وطرق التقديم 

، القائـد  للسييسالقائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع، برقيـة تهنئـة    الفريق أول محمد زىكبعث  -6

 . 2021يوليو لعام   23األعلـى للقـوات املسلحـة، مبناسبـة االحتفال بذكرى ثورة 

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/3420508/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%87
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426244/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3426244/1/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3416165/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3416137/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-20
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/6/30/2048920/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-
https://www.defense-arabic.com/2021/06/30/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3415679/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2021/7/20/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-23/5397016
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 : القرارات العسکریة: ثامنًا

طائرات نقل عسكرية من قاعدة رشق القاهرة الجوية متجهة إىل مطار الخرطوم   4أقلعت    ،السييسطبقاً لتنفيذ قرار  -1

بجمهورية السودان محملة بكميات كب�ة من األدوية واملستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان    الدويل

 املرصية إىل جمهورية السودان للمساهمة يف تخفيف األعباء عن كاهل املواطن� السوداني�.

أقلعت طائرتا نقل عسك-2 املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  السييس  لتوجيهات  القاهرة  تنفيذاً  ريتان من قاعدة رشق 

الجوية، محملت� بشحنات من األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان املرصية، إىل  

رئيس الجمهورية  أجرى  ويف سياق متصل    الشعب التونيس، للمساهمة يف تخفيف األعباء عن كاهل املواطن� التونسي�. 

السييس، ونقالً عن الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية مبوقع التواصل االجت�عي  ب، اتصاالً هاتفياً،  التونسية قيس سعيد

ل طائرت� عسكريت� محملت� مبعدات طبية ملعاضدة  ه «سعيد» خالص الشكر إىل السييس عىل إرسا«فيسبوك»، وجّ 

 ». 19-جهود تونس يف التصدي لجائحة «كوفيد

  لاللتحاق عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة    وات املسلحة وزير الدفاعالفريق أول محمد زىك القائد العام للقق  صدّ -3

بالكليات واملعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية األزهرية والشهادات املعادلة وحملة الشهادات الثانوية  

ومن   يعادلها،  وما  الكلية  خريجيالصناعية  لصالح  الخاصة  والجامعات  الحكومية  ضباط    الجامعات  للعمل  الحربية 

محارب� ولصالح الكلية البحرية للعمل ضباط بحري�، جاء ذلك خالل إعالن اللواء أرشف سامل زاهر مدير الكلية الحربية  

 ل. مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات واملعاهد العسكرية، والذى أشار فيه إىل الرشوط الخاصة للقبو 

الدفاع صدق  -4 العام للقوات املسلحة وزير  القائد  عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من    الفريق أول محمد زىك 

العسكرية   بالصفةالقوات املسلحة  األطباء البرشي� الحاصل� عىل درجة املاجست� والدكتوراه للعمل كضباط مكلف� ب

 . 2022دفعة يناير

عىل قبول دفعة جديدة من الطلبة املتطوع�   الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاعصدق  -5

علوم)   علميعىل شهادة الثانوية العامة (  من الحاصل�  إناث)  –  (ذكورلصالح املعاهد الصحية للقوات املسلحة  

ق.م ذكور    الصحي) وذلك باملعهد  2020/2021(  )،2020/  2019(  الدرايسالعام    خريجي)  علميأو األزهرية (

 . ق.م بالجالء  الصحيق.م إناث بأحمد جالل واملعهد   الصحيواملعهد  عيىس،بحوش 

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/3419288/1/%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%C2%A0%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://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072021&id=91475e37-9540-49a0-a93a-42c3ceee2b6d
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072021&id=91475e37-9540-49a0-a93a-42c3ceee2b6d
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF/5384020
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF/5384020
https://www.youm7.com/story/2021/7/9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF/5384020
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16072021&id=d95acc3e-3b42-4e8d-b10a-b4d5df3e29a0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3439813/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5
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 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

األطباء  الخاصة ب   لها عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية   األكاد�ية الطبية العسكرية واملعاهد التابعة  أعلنت-1

الرتقاء ، وأعلنت أن هذا يأيت لاملختلفةالبرشي� واألسنان والصيادلة والتمريض من العسكري� واملدني� بالتخصصات  

 مبستوى تدريب وتأهيل األطباء البرشي� واألسنان والصيادلة والتمريض من العسكري� واملدني� 

العسكرية لألجانب رقم (-2 الدبلوماسية  القوات املسلحة باختتام فعاليات دورة    والتي )،  MDC-2021) (1احتفلت 

العسكريةعقدت   االستخبارات  التمثيل    66مبشاركة    بهيئة  بوظائف  للعمل  املرشح�  الضباط  من    الدبلومايسدارسا 

 . ملختلفة دولة إفريقية وعربية وأوروبية، من الدول ا  31، وزوجاتهم، من العسكري

للكتاب    الدويلللمطبوعات واإلصدارات التاريخية والعسكرية مبعرض القاهرة    السنويجناحها    القوات املسلحةأقامت  -2

والخمس� الثانية  دورته  العسكرية و ،  يف  اإلصدارات  من  العديد  الجناح  يتضمن  أن  عىل  املسلحة  القوات  حرصت 

 والبحثية املتنوعة.  االجت�عيةاملتخصصة واملعارف العامة والتاريخية باإلضافة إىل اإلصدارات الخاصة بالعديد من العلوم  

تعرض للجنوح عىل الشعب   رشاعيمن إنقاذ طاقم يخت    الجنويببنطاق األسطول    لقوات البحريةامتكنت عنارص من    -3

من اليخت    االستغاثةحيث وردت إشارة    .21/7/2021املرجانية مبضيق ت�ان بخليج العقبة فجر يوم األربعاء املوافق  

  د�اريكفرد    1  -فرد أسبا�   1  -سويرسيفرد   2  -  فرنيس فرد    4) أفراد (10الذى يحمل الجنسية السويرسية وعيل متنه (

 ).أسرتايلفرد   1 - إنجليزيفرد  1 -

تعاون ب� -4 توقيع بروتوكول  تم 

مصنع األطراف الصناعية بجمعية  

القدماء الحرب   املحارب�  وضحايا 

وأسقفية   املسلحة  للقوات  التابع 

واالجت�عية   العامة  الخدمات 

للكنيسة واملسكو  التابع  نية 

مجال   يف  األرثوذكسية  القبطية 

التعويضية   األجهزة    لذوي توف� 

مبقر  وذلك  الخاصة  القدرات 

األرثوذكسية   القبطية  الكنيسة 

 )1( بالعباسية.

  

 

 . 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.youm7.com/story/2021/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1/5380524
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06072021&id=0f103aa1-8473-4935-a772-8529cde0f630
https://www.youm7.com/story/2021/7/6/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%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%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87/5380406
https://www.albawabhnews.com/4398764
https://www.albawabhnews.com/4398764
https://www.albawabhnews.com/4398764
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3441116/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84
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