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 مصادر خاصة ترجح إطاحة السیسي برئیس األرکان خالل الفترات املقبلة.  

 تجدید تکلیف حسن عبد الشايف بأعمال رئیس هیئة الرقابة اإلداریة.  

 إلجراء تعدیالت علیها.   35جل تسلم السوخوي  ؤ مصر ت  

 تخفیض نسب القبول بالکلیات العسکریة النخفاض درجات طلبة الثانویة.    

 عباس کامل یلتقي برئیس حکومة الکیان الصهیوني نفتالي بینت.  

السیسي ومدیر وکالة االستخبارات املرکزیة األمریکیة یناقشان األوضاع يف   

 أفغانستان. 

 هذا العدد:  يف

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

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

وتطورات البنیة والترکیب، 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 
 

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

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

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 

 خالل الفترات املقبلة: الجیش ترجح إطاحة السیسي برئیس أرکان   خاصة مصادر-1

 13قدمته الحكومة للربملان يف  ، والذي كانت  2021لسنة    134رقم    القانون الذي حمل  عىل مرشوع  السييسق  صدّ 

ثة قوان� تخص  ، وتضمن مرشوع القانون، الذي تم إقراره يف الربملان بأغلبية ثلثي النواب، تعديالت يف ثال 2021يونيو  

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

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

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

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

تها التوضيحية  رت هذا التعديل يف مذكر مد فرتة خدمتهم، وكانت الحكومة قد برّ   سييسأربع سنوات، ما مل يقرر ال

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

أيضاً، إلزاماً للضباط الفني� (األطباء، املهندس�، ... الخ) العائدين من بعثات أو إجازات دراسية يف الخارج �نعهم من 

سلطة تقرير   السييسللتقاعد (املعاش) قبل مرور سبع سنوات، واستحدثت التعديالت نصاً �نح  التقدم بطلب لإلحالة  

مكافأة شهرية ألصحاب األنواط وامليداليات املنصوص عليها يف القانون، أو زيادة املكافأة الشهرية لهم مبا ال يجاوز 

داث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات  ك� أضافت التعديالت نصاً يتضمن آلية استح  عرشة آالف جنيه شهرياً.

وشمل القانون الجديد تعديالت   الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة املجلس األعىل للقوات املسلحة.

أخرى كث�ة تتعلق بظروف خدمة ضباط الصف والرشف والجنود، مدد انقضاء العقوبات التأديبية املوقعة عىل الضباط  

 اإلحالة للتقاعد واالستغناء عن الخدمة. يف حالتي 

 تعلیق:

م، جاء متهيداً لخروج  2021لسنة    143نقلت مصادر خاصة للمعهد املرصي للدراسات بأن تصديق السييس عىل قانون  

رئيس األركان الفريق محمد فريد حجازي من منصبه خالل الفرتات املقبلة، وجدير بالذكر أن الفريق محمد فريد 

والفريق أسامة    مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية  شاه�اللواء أ.ح ممدوح  األركان و حجازي رئيس  

الذي انقلب عىل الرئيس   ،2013هم املتبقون من مجلس يوليو    عسكر رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة

 م.2013محمد مريس يف يوليو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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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   :س هیئة الرقابة اإلداریة تجدید تکلیف حسن عبد الشايف بالقیام بأعمال رئی-2

بتجديد تكليف حسن عبد الشايف أحمد بالقيام بأع�ل رئيس هيئة الرقابة   2021لسنة    365قرار رقم    السييسأصدر  

 نرش القرار يف الجريدة الرسمية. ، 2021أغسطس  30اإلدارية ملدة عام اعتبارا من 

   : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة:نیًاثا

االستو  السیسي-1 وکالة  األمریکیة مدیر  املرکزیة  يف    خبارات  األوضاع  یناقشان 

 أفغانستان: 

مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية، ويليام ب�نز، بحضور عباس  م،  2021خالل شهر أغسطس    السييس  استقبل

اللقاء شهد مناقشات بشأن ُسبل  ،  لسف� جوناثان كوه� السف� األمرييك بالقاهرةكامل، رئيس املخابرات العامة، وا

ك� تطرق اللقاء إىل تبادل وجهات النظر بشأن املستجدات املتعلقة  ، تعزيز التعاون األمني واالستخبارايت ب� البلدين

التوترات املشرتك، خاصة عىل مستوى  االهت�م  اإلقليمية ذات  القضايا  املتوسط، وتطورات    بعدد من  مبنطقة رشق 

 األوضاع يف أفغانستان، فضالً عن مستجدات القضية الفلسطينية وملف السد اإلثيويب، وكذا األزمة يف ليبيا. 

زار الفريق تشارلز كوبر قائد القوات البحرية األمريكية وسف� واشنطن لدى مرص جوناثان كوه�  ويف سياق آخر  

  أحمد خالد قائد القوات البحرية وقال املتحدث باسم القوات املرصية إن الفريق    البحرية املرصية.قاعدة "برنيس"  

املرصية استقبل كوبر وكوه� للتعرف عىل قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توف�ه من خالل هذه القاعدة الحديثة  

إمكانيات   من  الطراد  ومرافقها  زيارة  خالل  الصديقة  للدول  البحرية  والوحدات  املرصي  البحري  لألسطول  داعمة 

 " إىل القاعدة، وهو أول نشاط بحري يتم تنفيذه بالقاعدة. USS  Montereyاألمرييك "

 مصر وروسیا: -2

  العاصمة الروسية موسكو   بزيارة ايل ،  املرصي وزير الدفاع    القائد العام للقوات املسلحة  الفريق أول محمد زيكقام  

االجت�ع السابع للجنة    والرويس س�جي شويجو،ترأس وزيرا الدفاع املرصي محمد زيك،      م.2021خالل شهر أغسطس  

لدفاع  ورحب وزير ا،  التعاون العسكري التقني ب� مرص وروسيا، حيث متت مناقشة التعاون العسكري ب� البلدين

أن موسكو تقدر تطلعات القيادة املرصية لتطوير العالقات الشاملة مع روسيا، موضحا    اً الرويس، بالوفد املرصي، مؤكد

وأكد وزير الدفاع الرويس أن البلدين أظهرا تشابها يف  ،  أن مرص رشيك موثوق ملوسكو يف إفريقيا والرشق األوسط

 فحة اإلرهاب والتطرف. وجهات النظر حول قضايا األمن اإلقليمي ومكا

أن وزارة الدفاع املرصية تتطلع إىل االرتقاء    خالل لقائه بنظ�ة الرويس  وزير الدفاع املرصي الفريق زيكرصح  

بجميع مجاالت التعاون العسكري مع روسيا. وأشار زيك إىل الرغبة املشرتكة للقيادة السياسية يف البلدين يف 

يف ظل املستوى املتزايد ملختلف التهديدات بسبب    ، إحياء الصداقة طويلة األمد ب� الشعب� الرويس واملرصي

رضورة إعادة االستقرار واألمن إىل منطقة الرشق األوسط،    زيكوأعلن    .الدويليف مجال األمن    تدهور األوضاع

 التدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية للدول األخرى تحت ذرائع مختلفة. اً رافض

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/3479486/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-
https://www.elwatannews.com/news/details/5639503
https://www.elwatannews.com/news/details/5639503
https://www.elwatannews.com/news/details/5639503
https://arabic.rt.com/middle_east/1262281-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/#:%7E:text=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2%20%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF,%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%22%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.
https://www.elwatannews.com/news/details/5651350
https://daaarb.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%85%d9%88%d8%ab%d9%88%d9%82-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3/
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 مصر والکیان الصهیوني: -3

رئيس السلطة الفلسطينية محمود ب  عباس كاملاللواء  التقى وزير املخابرات املرصية  م،  2021خالل شهر أغسطس  

عباس مبقر املقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية املحتلة، وذلك بعد ساعات من لقائه رئيس حكومة االحتالل نفتايل  

يف األرايض الفلسطينية، وسبل تعزيز العالقات الثنائية وتحقيق  وجرى خالل اللقاء استعراض آخر املستجدات  ،  بينت 

من جهته، أفاد مكتب بينت  ، االستقرار والسالم يف املنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"

حثا ملف الوساطة بأنه التقى ألول مرة بوزير املخابرات املرصية عباس كامل، وتحدث معه عن العالقات املشرتكة، وب

ينت باسم السييس للقيام بزيارة رسمية إىل مرص لب بشأن األوضاع مع غزة، الفتا إىل أن "الوزير املرصي وجه دعوة  

 لفرتة القريبة املقبلة. خالل ا

عىل   لنظام السييس ، الشكر  األسبق حاييم رامون  كيان الصهيو�نائب رئيس الوزراء ووزير داخلية الوجه  ويف السياق  

إغالق معرب رفح، وقال رامون يف تغريدة عرب حسابه عىل موقع تويرت: "أشكر السلطات املرصية التي أغلقت مرور 

 . باريل شمويل بجروح قاتلة القناص املقاتلالتي أصيب بها  األحداثالبضائع إىل غزة، ردا عىل 

 مصر وأملانیا: -4

بيرت لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة رشكة لورسن األملانية العاملية    م،2021خالل شهر أغسطس    السييس   استقبل

وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري  للصناعات البحرية،  

البحرية،   القوات  ك� حرض من جانب الرشكة األملانية السيد جوش ألكسندر نائب رئيس  محمد املخزنجي، بقيادة 

 . مجلس اإلدارة، وماجد منصور وكيل الرشكة يف مرص

تناول االجت�ع متابعة املوقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع رشكة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية يف مرص، 

للكوادر والتأهيل  التدريب  بربامج  يتعلق  ما  إطار    وكذلك  يف  وذلك  املجال،  هذا  يف  القدرات  لرفع  الفنية  البرشية 

 اسرتاتيجية الدولة لتوط� الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

 مصر والعراق: -5

تناول اللقاء التباحث  ،  بوزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون  م،2021خالل شهر أغسطس    السييس التقى  

ذلك برامج التدريب املشرتكة وتبادل الخربات ورفع القدرات،   يف، مبا  مرص والعراقب�    العسكري  الثنايئن التعاون  بشأ 

 فضال عن استعراض عدد من القضايا وامللفات العربية واإلقليمية ذات االهت�م املشرتك.

 مصر ولیبیا: -6

التقى خالل  إن سف� واشنطن ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورالند يف القاهرة    السفارة األمريكية يف ليبياقالت  

وقالت السفارة  ،  خليفة حفرت ومسؤول� مرصي�، وذلك يف ظل تصاعد التوترات يف ليبياب  م،2021شهر أغسطس  

، للقاء م2021  أغسطس  11و  10إن السف� نورالند يف القاهرة يومي  " األمريكية يف سلسلة تغريدات عىل تويرت  

 ". حفرت واملسؤول� املرصي� كجزء من الجهود األمرييك لدعم االنتخابات يف ليبيا واملقررة ديسمرب املقبل

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/1379341/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1379341/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1379341/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://arabi21.com/story/1380511/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3466413/1/%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-%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%A7%D9%84%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3466413/1/%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-%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%A7%D9%84%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3466413/1/%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-%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%A7%D9%84%D8%A3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3453983/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%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-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/8/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 مصر وکوریا الجنوبیة: -7

الجنويبسيزور   الكوري  الدفاع  املقبلة  مرص  وزير  الفرتة  أيام  خالل  فيها    ،لعدة  الهيئة  بسيلتقي  ومسؤول�  السييس 

العربية للتصنيع ووزير الدولة لإلنتاج الحريب وقادة الجيش املرصي لبحث سبل التعاون املشرتك يف مجاالت عدة منها 

برنامج إدارة املشرتيات الدفاعية الكورية الجنوبية قد زار مرص  الجدير بالذكر أن وزير  ،  التعاون يف األنظمة الدفاعية

 برفقة وفد مرافق له منذ شهرين والتقى خاللها عدد من املسؤول�.

  : التسلیح:ثالثًا

 : إلجراء تعدیالت علیها 35مصر تأجل تسلم السوخوي -1

اال حالة  كاتسا يف  بقانون  عقوبات عىل مرص  بفرض  األمريكية  التهديدات  الروسية بعد  السالح  ستمرار يف صفقات 

 روسية ذكرتها تقاريرملصادر    اً ووفقصفقة مقاتالت السوخوي.    أجلتاملرصية    35صفقة مقاتالت السوخوي    اً وخصوص

بخالف    2023أخرى عام    12و  2022ملرص سيتأخر إىل عام    35طائرة مقاتلة من طراز سوخوي    12تسليم  صحفية ف

مرص    أنه بسبب طلب   قالت التقارير  وعن السبب يف هذا التأجيل،  الطائرات التي تم تسليمها إىل مرص العام املايض 

هذه التعديالت عىل السوفتوير ومنظومة الحرب اإللكرتونية    35من مقاتالت سوخوي  تعديالت خاصة عىل نسختها  

 والرافال املرصيت�.  35الخاصة بالطائرة بعد املناورة األخ�ة التي جمعت السوخوي 

 البحریة: ) لقاعدة اإلسکندریة لتنضم للقوات S-44وصول الغواصة (-2

) أملانية 1400/    209من طراز (  )S-44الغواصة (ندرية البحرية  وصلت إىل قاعدة اإلسكم،  2021خالل شهر أغسطس  

قاً للربنامج الزمنى املحدد ، وذلك طب املرصيالصنع قادمة من ميناء " كيل " بدولة أملانيا، بعد أن أبحرت بطاقمها  

 م. 2021إىل عام   2017مرص مبوجبه الغواصات األربع من نفس الطراز خالل الفرتة من عام  استلمتوالذى 

والتحکم -3 املبکر  اإلنذار  طائرة  یلع  للتعاقد  محادثات  يف  املصري  الجو  سالح 

   E-2D ًااملحمول جو

،  لقواعد اللعبة يف كيفية قيام البحرية بإدارة قيادة املعركة والتحكم فيها  اً مغ�   E-2D Advanced Hawkeyeتُعد  

 اً حول احت�ل رشاء طائرة اإلنذار املبكر والتحكم املحمول جو   مرص مناقشات مع الواليات املتحدة األمريكية تجري  

ئرة إنذار مبكر طا  Northrop Grummanمن رشكة    E-2 Hawkeyeوتعد    ،E-2Dوفر  j(أواكس).    E-2Dمن طراز  

 ) يف جميع األحوال الجوية.AEWتكتيكية محمولة جواً (

 الصنع: املصریة  Guardian L-HITظهور منصة األسلحة بالتحکم عن بعد  -4

التي حصلت مرص عىل حق تصنيعها مع نقل    HIT-Guardian Lمنصة األسلحة بالتحكم عن بعد  ظهرت  

-Guardianاملنصة مؤخراً وهي نسخة مطورة ومحدثة من منصة    escribano  اإلسبانية تكنولوجيا من الرشكة  

كلغم وتتزود بأنظمة كشف حراري وكشف باألشعة تحت الحمراء وقياس املسافات   260يصل وزنها إىل  ،  2

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/2021/08/29/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/28/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b3/
https://www.youm7.com/story/2021/8/2/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-S-44-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5410137
https://www.defense-arabic.com/2021/08/04/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/08/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-guardian-l-hit-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/08/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-guardian-l-hit-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/08/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-guardian-l-hit-%d8%a7%d9%84/
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ملم العيار الرشقي   7.62ملم عيار حلف الناتو أو    5.56ارات مختلفة مثل  بالليزر. وتتزود املحطة برشاشات من عي

ملم ويتزود مبخزن كب�   30ملم أو رشاش من عيار  40عيار  MK-19ملم أو قاذف قنابل  12.7أو رشاش ثقيل عيار 

 يتسع لعدد كب� من الطلقات.

 ند: الهإسرائیل دیفینس: مصر ماضیة قدما يف صفقة صواریخ براهموس مع -5

الصهيو�أكد   ديفينس  الجوالة   أن  موقع إرسائيل  براهموس  الهندي  الرويس  بالصاروخ  متزايدا  اهت�ما  تبدي  مرص 

الصوت   املدى والتي تفوق رسعتها رسعة  أن االهت�م املرصي بهذا    وذكرت متوسطة  فاينانشيال إكسربيس  صحيفة 

عام   منذ  بدأ  بالقو   2016الصاروخ  التسليح  هيئة  رئيس  لرشكة  وأن  التنفيذي  الرئيس  التقي  املرصية  املسلحة  ات 

وأشارت عدة وسائل إعالمية ،  براهموس إيروسبيس خالل زيارته لجناح براهموس يف معرض ديفكسبو يف تشيناي

 .أجنبية إىل أن املفاوضات ب� مرص والهند لرشاء هذه الصواريخ تس� عىل ما يرام

التابعة للقوات الجویة املصریة يف    AW-189الظهور األول للمروحیة اإلیطالیة  -6

 : إیطالیا خالل تجارب الطیران

 

  الط�ان،التابعة للقوات الجوية املرصية يف إيطاليا خالل تجارب    AW-189لمروحية اإليطالية  لظهرت الصور األوىل  

، مروحية أخرى من نفس الطراز 19مع وجود خيار إضايف للتعاقد عىل  مروحيات، 8والتي تعاقدت عليها مرص بعدد 

وبلغت قيمة الصفقة    ،AW-149مروحية طراز    24و  ،AW-189مروحيات طراز    8  مروحية،  32وشملت هذه الصفقة  

مروحيات    8مروحية بعد التعاقد عىل    32إىل    AW-149ويف صفقة إضافية تم رفع عدد مروحيات ،  مليون يورو  871

مؤخراً ظهرت عىل منت حاملة املروحيات “ج�ل عبد النارص”    AW-149تسلمت مرص عدد من مروحيات    ، أخرى

 . 2021 خالل مشاركتها يف املناورة االسرتاتيجية قادر

کاموف  -7 ملروحیات  األفیال  الجویة    52مسیرة  للقوات  التابعة  الهجومیة 

  املصریة

ما يسمى بـ “مس�ة األفيال”    الجيش املرصينفذ    القتالية،للجاهزية    اً للقوة العسكرية وإبراز   كب�  يف استعراض

وتعترب القوات الجوية املرصية املشغل الوحيد  ،  الهجومية التابعة للقوات الجوية املرصية  52ملروحيات كاموف  

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/2021/08/09/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%af%d9%8a%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/17/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-aw-189-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/17/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-aw-189-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/17/%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%81-52-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a/
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الفتاكة خارج   املروحيات  الكاموف    روسيا،لهذه  يبلغ مداه    52وتتميز  املدى  برادار بعيد  كيلو مرت    35دون غ�ها 

 كجم. 2500لقاذفة للطيارين عند وقوع األخطار وبحمولة ثقيلة من التسليح تصل إىل وباملقاعد ا

 

إم  -8 “بوك  طراز  من  الجوي  الدفاع  نظام  يف  3ُظهور  الیوم  املصري  بالتمویه   ”

 : ضواحي العاصمة الروسیة

 

إم   التمويه املرص   ” بتمويه صحراوي3ظهر نظام دفاع جوي رويس من طراز “بوك  يشبه  ي يف ضواحي  الفت جداً 

وكان موقع  ،  ومل يظهر هذا التمويه بالذات من قبل إالَّ عىل املنظومات التي تعاقدت مرص عليها،  العاصمة الروسية

أشار يف وقت   الرويس قد  اليوم”  الدفاع    سابق،“روسيا  أنظمة  للتعاقد عىل  أرسلت طلبية إىل موسكو  القاهرة  أن 

يذكر أن مرص ُعرض عليها نظام الدفاع الجوي البيالرويس  ،  ”3الجوي الصاروخية الروسية الحديثة من طراز “بوك إم

MB3K 2للبوك إم  اً مع نقل تكنولوجيا التصنيع وهو يتميز بقدرات مشابهة تقريب . 

ض مع شرکة ریمنتال األملانیة لتصنیع عربات مدرعة  الجیش املصري یتفاو-9

 : 2مبنیة یلع أساس دبابة لیوبارد   ًافائقة التطور محلی

االستخباريأفاد   ريبورت  تاكتيكال  ر�نتال    موقع  رشكة  مع  متقدمة  مفاوضات  يجري  املرصي  الجيش  أن 

Rheinmetall    األملانية لالستحواذ عىل عربات مصفحة من طرازAEV 3 Kodiak  ،  تم تزويد هذه املركبات

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/2021/08/22/%d8%b8%d9%8f%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d8%a5%d9%85-3-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/20/%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%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84/


  

 

8 | P a g e  

 المرصد العسكري 
 August 2021 31  ||020العدد 

 

 

 

 

 

 

حيث تشغل    اً مبعدات هندسية وفيها نسخ تستخدم إلزاحة األلغام ونسخ مضادة للمتفجرات، وهي مركبات غالية جد

 . مليون دوالر 6وحدة فقط وتبلغ تكلفة الوحدة  40أملانيا منها 

یلع -10 للتعاقد  املصري  الجیش  سعي  عن  یکشف  أمریکي  استخباراتي  موقع 

 : ع جوي جدیدةأنظمة دفا

االستخباريأفاد   ريبورت  تاكتيكال  املحادثات جارية ب� وزارة    موقع  أن  القاهرة تش� إىل  الواردة من  التقارير  أن 

األوروبية   الدفاع  املرصية ورشكة  أرض  MBDAالدفاع  (-لرشاء صواريخ  البحرية  نوع  SAMsجو    Sea Wolf) من 

مثل فرقاطات   ،ENFه عىل عدد من فرقاطات  وسيتم تثبيت صواريخ سام هذ،  )ENFلصالح القوات البحرية املرصية (

وأصبح في� بعد رشكة    ،BACجو بحري صممته وصنعته رشكة  -هو نظام صاروخي أرض  FREMM  ،Sea Wolfفئة  

British Aerospace Dynamics،    واآلنMBDA  ،  ذئب البحرSea Wolf   هو نظام أسلحة دفاع آيل قص� املدى

وتقول مصادر أن القوات البحرية املرصية ،  تستخدمه السفن العسكرية ملواجهة الصواريخ والطائرات املضادة للسفن

 GWS-26و    Sea Wolf (CLSW)  اً الذي يتم إطالقه تقليدي  GWS-25مهتمة بنوع� مختلف� من هذه الصواريخ،   

 . Sea Wolf (VLSW) اً الذي يتم إطالقه عمودي

” املتطورة  4000-مصر تتجه للتعاقد یلع منظومة الدفاع الجوي الروسیة “أنتي-11

 : ” 400-املشابهة ملنظومة “إس

ظن البعض أن االمتداد الطبيعي هو    2500أنتي    S-300 VM/SA-23عىل منظومة    2015حين� تعاقدت مرص عام  

التوجهات املرصية بسعر تفاضيل   400-ت مقاربة لإلسولكن ظهر لدى روسيا نظام جديد بقدرا  400-اإلس تخدم 

النسخة املوجودة لدي الجيش    2500هو تحديث ملنظومة أنتي    4000أنتي    "،4000-أنتي"عن العقوبات وهو    اً وبعيد

للـ   التصديرية  النسخة  املنظومة  وتعد هذه  املدولبة حيث تم    S-300V4وهي مجنزرة عكس    S-300V4املرصي. 

نطاق يف املدى واالرتفاع ورسعة األهداف بشكل كب�، والتي احتوت عىل صاروخ� يتمتعان بإمكانيات غ�  توسيع ال

” الثقيل. وخصص األخ� ملكافحة صواريخ “ب�شينغ” األمريكية  82إم9” الخفيف وصاروخ “83إم 9مسبوقة: صاروخ “

ديثات متزايدة وهي وتح  موارد  عىل  بالكامل  يةالرقم  4000-وتحتوي منظومة أنتي،  التي ظهرت يف البلدان األوروبية

 ، مبا يف ذلك األهداف الشبحية. اً أيروديناميكي اً هدف  24قادرة يف حالة هجوم صاروخي عىل رضب ما يصل إىل 

 إضافیة  7تطلب و  Ka-52طائرة من طراز  39تمتلك مصر  -12

مؤكدة تقديم الجزائر لخطاب نوايا للتعاقد عىل   الهجومية، 52-عن تطوير مروحيات كا ئل إعالم روسيةوسا تحدثت 

وقعت رشكة مروحيات روسيا اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية لتزويدها بطائرات هليكوبرت  ،  52-كا  12عدد  

غل القوات الجوية املرصية  تش  العاملي،عىل املستوى  ،  Kamov Ka-52M Alligatorهجومية مطورة من طراز  

نوايا   أخرى،طائرات    سبعمع طلبية تشمل    Ka-52طائرة من طراز    39 الجزائر قدمت خطاب  أن  يف ح� 

 مروحية.  12للتعاقد عىل 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/2021/08/20/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/23/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/26/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7-52-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/26/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7-52-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/26/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7-52-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88/
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خلف -13 “أمرام”  لشراء صواریخ  األمریکیة  “رایثیون”  شرکة  مع  محادثات  مصر يف 

 : مدى الرؤیة 

واملتخصص يف تقديم املعلومات االستخباراتية حول الرشق األوسط أن هناك    اكتيكال ريبورت االستخباريموقع تأفاد  

جو متطورة متوسطة املدى من   –محادثات جارية ب� مرص ورشكة الدفاع األمريكية رايثيون بشأن رشاء صواريخ جو 

أبلغ فريق التفاوض املرصي أن    هناك حديث عن أن البنتاغون  ذلك،يف غضون  ،  AIM-120 (AMRAAMs)طراز  

 إدارة بايدن لن توافق عىل البيع حتى يتم استيفاء عدد من الرشوط املسبقة عىل املستوى الجيوسيايس. 

   : التدریبات العسکریة:رابعًا

 : البحریة املصریة واألمریکیة تنفذان تدریبًا بحریًا عابرًا-1

تدريباً بحرياً عابراً مشرتكاً م،  2021سطس  خالل شهر أغ  القوات البحرية املرصية والقوات البحرية األمريكيةنفذت  

» األمرييك  والطراد  طابا»  «سجم  املرصية  الفرقاطة  باشرتاك  وذلك  األحمر  بالبحر  الجنويب  األسطول   USSبنطاق 

Montereyوشملت فعاليات التدريب عقد مؤمتر ما قبل اإلبحار  . لقاعدة برنيس البحرية ا » وذلك بعد انتهاء زيارته

القتالية ذات  بقاعدة برنيس   الجانب�، أعقبه تنفيذ مجموعة من األنشطة  البحرية وذلك بحضور املختص� من كال 

خاصة يف مجال تعزيز إجراءات األمن البحري ومبا يهدف إىل تأم� خطوط املواصالت البحرية والتجارة   االحرتايفالطابع  

 العاملية ومجابهة التهديدات غ� النمطية. 

 : القوات الجویة املصریة والفرنسیة تنفذان تدریبًا جویًا-2

تدريب جوى مشرتك، مبشاركة عدد    م،2021خالل شهر أغسطس    نسيةالقوات الجوية املرصية والفر نفذت عنارص من  

حيث تضمن التدريب قيام الجانب  ،  املرصية  ”)F - 16"    الرافال،  ،2000  (م�اجمن الطائرات متعددة املهام طراز  

سية طراز  املرصي والفرنيس بتنفيذ مترين إعادة التزود بالوقود يف الجو وذلك باشرتاك طائرة التموين يف الجو الفرن

)MRTT .( 

 :)3-(زاید اإلماراتي املصري  الجويختام فعالیات التدریب املشترك -3

مبشاركة عنارص من   )3-(زايد  اإلمارايت  املرصي  الجويالتدريب املشرتك  فعاليات  م،  2021خالل شهر أغسطس  اختتمت  

 . ت العربية املتحدةفعالياته لعدة أيام بدولة اإلمارا استمرت يالقوات الجوية املرصية واإلماراتية والذ

 : مناورات عسکریة یونانیة مصریة-4

” ب� GRC EGY T15اسم “  مناورات عسكرية يونانية مرصية تحت  2021أغسطس    10أقيمت يوم الثالثاء  

جاءت املناورات يف ،  مقاتالت البلدين داخل املنطقة الجوية ملعلومات الط�ان بأثينا يف جنوب جزيرة كريت

ن العسكري الذي تم توقيعه ب� ممثل� عن هيئة األركان العامة للدفاع الوطني اليونانية  إطار برنامج التعاو 

 .2021وهيئة األركان العامة للقوات املسلحة املرصية يف أبريل 

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/2021/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://www.defense-arabic.com/2021/08/26/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a/
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3463992/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3472015/1/%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-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3472015/1/%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-%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
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3472015/1/%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-%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
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082021&id=1a40fd8a-4a60-4fb7-8cdb-d556789a459b
https://www.defense-arabic.com/2021/08/12/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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املنطقة الجنوبیة    بمقاتلي  ویلتقيرئیس األرکان یشهد إجراءات تفتیش حرب  -5

 : العسکریة

الفريق   فريدشهد  املسلحة  حجازي  محمد  القوات  أركان حرب  أغسطس    رئيس  رفع    م،2021خالل شهر  إجراءات 

ىل مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من  الكفاءة القتالية إلحدى وحدات املنطقة الجنوبية العسكرية؛ للوقوف ع

وىف سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد مع عدد من  الجنويب،    االسرتاتيجيمهام لتأم� حدود مرص عىل االتجاه  

الجنوبية   املنطقة  األفرع   العسكرية،رجال  من  وعنارص  املنطقة  وحدات  باقي  مع  كونفرانس  الفيديو  تقنيه  وعرب 

 . الرئيسية

« رئی-6 التکتیکي  للمشروع  الرئیسیة  املرحلة  یشهد  األرکان  »  2021  بدويس 

 بالذخیرة الحیة 

الفريق   فريدشهد  املسلحة  حجازي  محمد  القوات  أركان حرب  أغسطس    رئيس  املرحلة   م،2021خالل شهر  تنفيذ 

إحدى وحدات الجيش الثا� امليدا� باستخدام الذخ�ة    نفذته  الذي»  2021  بدويجنود «الرئيسية للمرشوع التكتييك ب

حرض تنفيذ املرحلة  ، لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة القتايلإطار الخطة السنوية للتدريب  يف جاء والذيالحية، 

 عدد من كبار قادة القوات املسلحة. 

دفاع مصر   ووزیريبحضور بوتین    2021انطالق مسابقات املباریات الحربیة الدولیة  -7

 : وروسیا

الدولية  انطلقت   الحربية  الروسية موسكو وذلك مبشاركة أكرث من    2021مسابقات املباريات  فريق    286بالعاصمة 

فالد�� بوت� والفريق أول محمد    الرويسحرض املسابقات الرئيس  ،  مختلف املسابقات  يفتتنافس  دولة    42�ثلون  

 وزير الدفاع املرصي. زىك 

 خالل یولیو  والعسکري الشعبيأنشطة مکثفة لقوات الدفاع -8

تأىت تنفيذاً إلسرتاتيجية    والتيبتنفيذ عدد من الفعاليات وذلك خالل شهر يوليو    والعسكري  الشعبيقوات الدفاع  قامت  

 لدى كافة فئات املجتمع. واالنت�ء تنمية روح الوالء 

 خامسًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة: 

من دولة داخل الدولة، إىل دولة فوق الدولة، هذا هو لسان حال الكث� من خرباء االقتصاد واملال واملؤسسات -1

عام  بعد  والصحف االقتصادية العاملية، بعد سنوات من هيمنة الجيش املرصي عىل مفاصل االقتصاد املرصي  

القوا،  2013 إحدى رشكات  منح  املرصية  الحكومة  قرار  الحديث  هذا  املنشأة حديثا، حق  عزز  املسلحة،  ت 

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=31072021&id=72fb965d-fc27-49e6-9b3c-520f11711fcd
https://gate.ahram.org.eg/News/2889388.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2936410.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2936410.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2936410.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3451254/1/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%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
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املدرسية لنحو   الوجبات  وتوريد  تناهز قيمتها  مليون طالب يف    13تصنيع  أي   مليارات  8صفقة  جنيه، دون إجراء 

 مناقصة عادلة.

تنفيذ توجيهات السييس، بتعزيز التعاون البنّاء    ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عىلالفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -2

ب� مؤسسات الدولة املختلفة واستغالل القدرات التصنيعية والبحثية الوطنية، لتنفيذ رؤية مرص للتنمية املستدامة  

 جاء هذا خالل توقيع بروتوكول للتعاون ب� العربية للتصنيع ووكالة الفضاء املرصية.، 2030

واملهندس "يارس شاكر" الرئيس التنفيذي والعضو    ، " رئيس الهيئة العربية للتصنيعالفريق "عبد املنعم الرتاسشهد  -3

  الرقميمجاالت التحول    يفلرشكة، توقيع بروتوكول للتعاون املشرتك  نچ مرص، وعدد من قيادات ااور أ املنتدب لرشكة  

 والخدمات اإللكرتونية الذكية.  اإللكرتو�والتعليم 

 أكرب وأحدث ماكينة لتشغيل  تعاقدت عىل الهيئة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرتاس معبد املنعالفريق قال -4

 .الصناعية الحديثة مبجال السكك الحديدية االتكنولوجيوتشكيل املعادن، بغرض تطوير وتوط� 

أحمد مريس  لواءالاستقبل  -5 وزير  محمد  القص�  السيد  الحريب،  لإلنتاج  الدولة  وزير  األرايض،  ،  واستصالح  الزراعة 

ملتابعة املوقف التنفيذي ملرشوع تطوير مراكز تجميع األلبان مبختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك بديوان عام 

 وزارة اإلنتاج الحريب بحضور قيادات الوزارت� وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي املرصي. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب ونيف� جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة مراسم توقيع   محمد أحمد مريس  اللواءشهد  -6

" ورشكة "إم جلوري" القابضة اإلماراتية لتصنيع السيارات البيك أب،  الحريبعقد التعاون املشرتك ب� "وزارة اإلنتاج  

 .وذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة اإلنتاج الحريب مبدينة السالم

الرشاكة مع القطاع الخاص وعدم  ، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، إن الوزارة تحرص عىل  محمد أحمد مريس  لواءالقال  -7

 » إلنتاج األتوبيس الكهربايئ داخل مرص.  MCVبالرشاكة مع رشكة «  اً ، مستشهداً إغفال خرباته أبد

رئيس الهيئة العربية    املنعم الرتاس»  دوالفريق «عب شهد «خالد عبد الغفار» وزير التعليم العايل والبحث العلمي  -8

الع التعاون ب�  بالتعاون  ،  ربية للتصنيع ومعهد بحوث اإللكرتونياتللتصنيع توقيع بروتوكول  الغفار»  وأشاد «عبد 

اإللكرتونيات، مبا يخدم متطلبات   للتصنيع كرصح وظه� صناعي للدولة ومعهد بحوث  العربية  الهيئة  املشرتك ب� 

 الصناعة

الرتاسأعرب  -9 املنعم  عبد  شباب    الفريق  تنسيقية  أعضاء  وفد  بزيارة  ترحيبه  عن  للتصنيع،  العربية  الهيئة  رئيس 

األحزاب والسياسي� مبجلس النواب والشيوخ، ك� تطرق الرتاس إىل مشاركة الهيئة العربية للتصنيع يف املبادرة الرئاسية  

املرشوعات   حياة كر�ة تنفيذ  املحيل يف  املنتج  واالعت�د عىل  الصناعة  لتوط�  تعد فرصة ذهبية  إنها  وقال 

 .الريف املرصي  املختلفة ألهايل

  

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/1380015/%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%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3469721/1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
https://www.youm7.com/story/2021/8/11/%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%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%89/5421098
https://www.elwatannews.com/news/details/5640157
https://gate.ahram.org.eg/News/2883512.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5626987
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09082021&id=4bf02106-1dcc-4d4f-bd66-562ee90584b9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3456551/1/%22-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%22-%D9%88-%22-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%22-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082021&id=f17c1bbc-b648-432a-bba8-70a642d77b7f
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 : اللقاءات والزیارات: سادسًا

  بجولةم،  2021خالل شهر أغسطس    القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع  الفريق أول محمد زىكقام   

 .تفقدية إلحدى الوحدات الفنية لألسلحة التابعة إلدارة األسلحة

مراسم   م،2021، خالل شهر أغسطس محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاعشهد الفريق أول  

يوليو    1  يفاالحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات املسلحة وأحيلوا إىل التقاعد  

أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد    ، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس 2021

 من كبار قادة القوات املسلحة وأرسهم.

الجييل تاج الدين   م،2021خالل شهر أغسطس    محمد أحمد مريس وزير الدولة لإلنتاج الحرىب   لواءاستقبل ال 

للقاء بحث استهدف  أرافق له،  أبو شامة نائب املدير العام ملنظومة الصناعات الدفاعية السودانية والوفد امل

آليات  ومناقشة  السودانية  الدفاعية  الصناعات  ومنظومة  الحريب  اإلنتاج  ب�  املشرتك  التعاون  سبل  تعزيز 

 . التمويل والسداد للتعاقدات ب� الجانب�

، رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة،  اللواء أركان حرب إيهاب الفارتفقد  م،  2021خالل شهر أغسطس   

ومحمد عث�ن الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من مسؤويل الهيئة الهندسية مرشوع املعهد القومي 

" الجديد  الحايل  500  500لألورام  الوضع  للوقوف عىل  زايد  الشيخ  وفقاً " مبدينة  البناء  استك�ل  ومراحل 

 . د للجدول الزمني املحد

 :والتقاریر  سابعًا: التصریحات والبیانات 

شيع أهايل محافظات املنيا وأسيوط والبح�ة جثام� مجندين قتلوا يف استهداف نقطة تفتيش جنوب الشيخ   

غريب   ياملتحدث العسكري املرص وكان  ،  زويد وقع أمس السبت مبحافظة ش�ل سيناء، وسط حالة من الحزن

الحافظ أغسطس  أعلن    عبد  شهر  عن 2021خالل  وإصابة    م،  يف   8مقتل  املرصي  بالجيش  املجندين  من 

عىل   القضاء  أعلن  ك�  املاضية.  الفرتة  خالل  سيناء  89اشتباكات  ش�ل  مبحافظة  وكالة  و ،  مسلحا  كشفت 

�ل سيناء، “أسفر عن أسوشيتد برس األمريكية، أن مسلح� من تنظيم الدولة نصبوا كمينا لنقطة تفتيش ش

 عىل األقل من قوات األمن”.  5مقتل 

 القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزيـر الدفـاع واإلنتـاج الحربـي بربقيـة تهنئـة  ىكالفريق أول محمد ز بعث   

 ..1443الجديد  الهجريالقائد األعىل للقوات املسلحة مبناسبـة حلول العام  السييسإىل 

الربيطانية تقريراً خاصاً عن مرص يتناول حقبة السييس ويقارن بينها    نرشت مجلة اإليكونوميست 

. تقول اإليكونوميست عبد النارصوب� الحقب العسكرية السابقة، خصوصاً حقبة الرئيس الثا� ملرص ج�ل  

يف نفس الوقت تبدو    مىض، ولكنهاإن الديكتاتورية العسكرية يف مرص قد عادت بشكل أقوى من أي وقت  

ديولوجية. فعبدالنارص كان �ثل الصوت الكاريزمي للقومية العربية، مع ميوله امللحوظة تجاه االتحاد أقل أي

للتحرر   أمريكا وسعيه  السادات ظهره من خالل تحوله نحو  أعطاها  التي  التوجهات  آنذاك؛ تلك  السوفيتي 

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/3447631/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29082021&id=34183e77-f08c-4576-921a-9edefd14d756
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/8/22/2076826/%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%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-500-500-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/8/1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3452163/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1443-%D9%87
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3452163/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1443-%D9%87
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3452163/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1443-%D9%87
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تحت الحكم العسكري من جديد   االقتصادي. وتقول املجلة الربيطانية إنه خالل حقبة السييس عادت مرص لرتزح

 . لعبد النارصولكن بشكل أشد بطشاً وأقل أيديولوجية، مع افتقار السييس للكاريزما والجاذبية التي كانت 

 : القرارات العسکریة: ثامنًا

هليكوبرت   طائريتوبناء عىل توجيهات من القيادة العامة للقوات املسلحة أقلعت  السييس،تنفيذاً لتوجيهات  

الجانب   ملشاركة  املتطورة  والوسائل  املعدات  بكافة  مدعمة  املندلعة    يف   اليونا�شينوك  الحرائق    يفإخ�د 

 . غابات اليونان 

من قاعدة رشق القاهرة الجوية متجهة إىل مطار تونس الدويل محملة    ثالث طائرات نقل عسكريةأقلعت   

التي تتمثل يف مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان  الطبية  بأطنان من املساعدات 

 التونسي�. املرصية إىل دولة تونس للمساهمة يف تخفيف األعباء عن كاهل املواطن� 

وما ترتب عليه   2020/2021 الدرايس ضوء النتائج والنسب املئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام  يف 

 صدق الفريق أول / محمد زىك  والخاصة،الحد األد� للقبول للجامعات الحكومية    النخفاضمن تداعيات  

الدفاع وزير  املسلحة  للقوات  العام  واملعهد    القائد  العسكرية  للكليات  القبول  نسب  تخفيض    الفني عىل 

 م، كااليت: 2021للقوات املسلحة دفعة أكتوبر 

   والشها  الحربية:الكلية واألزهرية  العامة  الثانوية  شهادة  عىل  الحاصل�  بقسميها  تقبل  املعادلة  دات 

 فأكرث. %  60بنسبة مئوية للمجموع  واألديب،  العلمي

   العلوم)    –  (الرياضيات  شعبتي  العلميتقبل الحاصل� عىل شهادة الثانوية العامة القسم    البحرية:الكلية

ة  بنسبة مئوي  العلمي،وكذلك الحاصل� عىل الشهادة الثانوية األزهرية والشهادات املعادلة من القسم  

 . % فأكرث  60للمجموع

   بقسميها    الجوية:الكلية املعادلة  والشهادات  واألزهرية  العامة  الثانوية  الشهادة  الحاصل� عىل  تقبل 

 فأكرث. %  55بنسبة مئوية للمجموع  واألديب،  العلمي

   الرياضيات)   (شعبة  العلميتقبل الحاصل� عىل شهادة الثانوية العامة القسم    العسكرية:الكلية الفنية  

,      العلمي) والشهادات املعادلة من القسم    (علميفقط وكذلك الحاصل� عىل شهادة الثانوية األزهرية  

 % فأكرث.  76بنسبة مئوية للمجموع 

  (شعبة الرياضيات) فقط  العلميتقبل الحاصل� عىل شهادة الثانوية العامة القسم  الجوي: كلية الدفاع

برشط أن يكون    العلميوكذلك الحاصل� عىل شهادة الثانوية األزهرية والشهادات املعادلة من القسم  

 . % فأكرث  71للمجموع بنسبة مئوية    فأكرث،%    70الفيزياء والرياضيات عىل    ماديت  يفالطالب قد تحصل  

   شعبة العلوم   العلميلثانوية العامة القسم  تقبل الحاصل� عىل شهادة ا  املسلحة:كلية الطب للقوات)

القسم   من  املعادلة  والشهادات  األزهرية  الثانوية  شهادة  الحاصل� عىل  تقبل  وكذلك    العلمي، فقط) 

 % فأكرث.  88بنسبة مئوية للمجموع 

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/2021/8/7/%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%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89/5415698
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3455581/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3474430/1/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9
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   للقوات الفني  (القسم    املسلحة:املعهد  العامة  الثانوية  شهادة  عىل  الحاصل�  شعبة  العلمييقبل   (

(القسم    -اضيات  (الري األزهرية  الثانوية  الحاصل� عىل شهادة  مئوية ) بنسبة  العلميالعلوم) وكذلك 

 . % فأكرث  55 للمجموع

أن القوات املسلحة تنبه املتقدم�    ،عبد الحافظلعقيد أركان حرب غريب  أعلن املتحدث العسكري اويف سياق متصل  

تالحظ يف  ، أنه  وأوضح املتحدث العسكري،  الكاذبة  االدعاءاتللقبول بالكليات واملعاهد العسكرية وذويهم من بعض  

ال اختبارات  اجتياز  يف  املتقدم�  مساعدة  عىل  قدرتهم  بدعوى  األشخاص  بعض  قيام  األخ�ة  لاللتحاق  اآلونة  قبول 

مالية مبالغ  مقابل  العسكرية  واملعاهد  تلك  ،  بالكليات  وراء  االنسياق  من  املسلحة  القوات  تحذر  اإلطار  هذا  ويف 

 . الكاذبة وعدم الوقوع ضحية ألع�ل النصب واالحتيال االدعاءات

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

زيارة ميدانية لوفداً من طالب جامعة القاهرة من مختلف الكليات والتخصصات   القوات املسلحةنظمت   

 "مستقبل مرص".  القوميللمرشوع 

وزير   محمد حس� طنطاوياملش�    إنجازاتمصطفى مدبويل، فيلم تسجييل عن  الوزراء  شاهد رئيس مجلس   

 جاء ذلك خالل احتفالية تدش� الكراكة الجديدة حس� طنطاوي ، الدفاع األسبق 

وضباط    ،ادة وضباطالجديد بحضور عدد من ق  الهجريدينية مبناسبة العام    احتفالية  القوات املسلحة نظمت   

أكد اللواء أ ح / وليد حمودة عوض سالمه مساعد رئيس    االحتفالوىف نهاية  ،  صف وجنود القوات املسلحة

كلفهم بها   التيأن رجال القوات املسلحة يؤكدون وفائهم للمهام واملسئوليات ، أركان حرب القوات املسلحة

 .وشعبه الشعب لح�ية الوطن والدفاع عن سالمة وقدسية أراضيه

، عن  جهاز مرشوعات الخدمة الوطنيةأعلنت الرشكة الوطنية للرثوة السمكية واألحياء املائية إحدى رشكات   

 حاجتها لشغل بعض الوظائف املحدودة بنظام التعاقد محدد املدة. 

امل  الطبياملجمع    استضاف  باملعاديللقوات  الكبد  سلحة  وزرع  جراحة  أستاذ  بودجي�،  كريم  الدكتور،   ،

من  22وحتى  17وجراحات القنوات املرارية وأورام البنكرياس مبستشفى رينيه بفرنسا، وذلك يف الفرتة من  

 م. 2021 أغسطس

الخب�ين اإليطالي�، األستاذ الدكتور أنطونيو   لتابع للقوات املسلحة املرصيةالعاملي ا الطبياملركز  يستضيف 

األطفال مبستشفى  عظام  جراحة  قسم  ورئيس  األطفال  عظام  لجراحة  األوروبية  الجمعية  رئيس  اندرياكو 

  إيطاليا، واألستاذ الدكتور فيدريكو كانافاس رئيس قسم جراحة عظام األطفال مبستشفى جامعة   يفميالنو  

 ).2021سبتمرب  8 – 5ليل بفرنسا، وذلك الفرتة من ( 

العسكريةنظمت    الفنية  نتيجة   علمييوم    الكلية  املختلفة، والذى شمل إعالن  العلمية  لألنشطة 

الفريق / إبراهيم    (جائزةاألنظمة غ� املأهولة    يف مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة لالبتكار  

 الخامس للطلبة   الدويلسليم )، وإعالن نتيجة املسابقة الدولية األوىل لألق�ر الصناعية، وإعالن نتيجة املؤمتر  

 مبرحلة البكالوريوس. 

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=29082021&id=ec7aac11-07eb-4f11-acdf-b9c7cb16da19
https://www.youm7.com/story/2021/8/2/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/5410267
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3450063/1/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3455499/1/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3455759/1/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/8/9/2069792/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://www.mobtada.com/details/1075221
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=41826
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الدكتور وين ياكس خب� عالج ضيق    األمرييك، الخب�  العاملي التابع للقوات املسلحة املرصية  الطبياملركز  يستضيف  

الفرتة   التداخلية خالل  األشعة  باستخدام  بدون جراحة  الدموية  األوعية  ، 2021سبتمرب    15إىل    11من  وتشوهات 

، مساءً   2حتى    اً صباح  8وتناظر الحاالت بالعيادة التحض�ية جميع أيام األسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة  

 "فيسبوك".  االجت�عيعىل موقع التواصل  الرسمي، عرب حسابه العسكريرصح بذلك املتحدث 

املرصية بأن املركز الطبي العاملي سيستضيف الخب� الفرنيس    املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحةأعلن   

: 16أ.د ت�ي ب�ي خب� األشعة التداخلية لعالج حاالت أورام الكيد والقنوات املرارية وذلك خالل الفرتة من 

 )1(م.2021سبتمرب  20

  

 

 . 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.mobtada.com/details/1077380
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1428276872614404099
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