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 إدارته للبالد. السیسي یبرئ املشیر طنطاوي من الدماء التي سالت خالل   

 سد النهضة: ما زالت األزمة مستمرة.  

 بایدن یقرر حجب بعض املساعدات العسکریة عن مصر.  

 السیسي یبحث آخر التطورات یلع الساحة اللیبیة مع صالح وحفتر.    

 . CTBTمصر ترفض التوقیع یلع اتفاقیة حظر التجارب النوویة   

 وفاة أحمد إدریس صاحب شفرة حرب أکتوبر.  

 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 

  "الکتبوتحلیلیة، وطبع ونشر 

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

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

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

 املؤسسة العسکریة: أوًال: تطورات األوضاع داخل  

 السیسي یبرأ املشیر طنطاوي من الدماء التي سالت خالل إدارته للبالد: -1

أخر وزراء دفاع لحقبة الرئيس  و م، املش� محمد حس� طنطاوي وزير الدفاع األسبق،  2021ويف خالل شهر سبتمرب  تُ 

ألكرث من عرشين عاماً   امتدت  يتوال  ،ظل يف منصبة  مرصي  وصاحب أطول فرتة لوزير دفاعاألسبق حسني مبارك،  

 م.2011بعد ثورة يناير مرص  االنتقالية التي شهدتها  رحلةقد أدار املكان والذي  "1991-2012"

، وقائدها األعىل عبد الفتاح خليل السييس املش� طنطاوي، وأقامت القوات املسلحة  ة املرصيةالقوات املسلحنعت  

 املرصية جنازة عسكرية للمش� طنطاوي وحرضها عبد الفتاح السييس وقيادات املجلس العسكري املرصي. 

املتحدث  رايضالسف� بسام  أعلن  ك�   السييس  الرسمي،  أنحاء جمهورية مرص  باسم  العام ىف جميع  الحداد  ، حالة 

  21الثالثاء املوافق  اليوممن  اعتباراً  كان  وذلك ، طنطاويالعربية ملدة ثالثة أيام حداداً عىل وفاة املش� محمد حس�  

 .2021سبتمرب   23املوافق وحتى غروب شمس يوم الخميس  2021سبتمرب 

 

 

كان له دور    ي، والذهوالذي يعترب األب الروحي ل  هومعلم  هكل�ت خاصة نعي فيها قائدبالسييس    ندوّ وقد  

عىل   حسابه الرسمييف تدوينه عرب  . فكتب السييس  2010مديراً للمخابرات الحربية يف يناير    هكب� يف تعيين

التفا� يف  ما تعلمت منه القدوة و   اً عىل وطنه، كث�   اً غيور   اً وإنسان  ومعل�ً   اً موقع "فيس بوك"، فقدُت اليوم أب

إنه املش� محمد حس� طنطاوي الذي تصدى ألخطر ما واجهته مرص من صعاب يف تاريخها  ،  خدمة الوطن

 "املعارص

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/3506831/1/%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%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506831/1/%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%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3506831/1/%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%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5468629
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5468629
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1/5468629
https://www.youm7.com/story/2021/9/21/%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%8A%D9%86%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7/5468369
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تربئة املش� طنطاوي من أي دماء سالت خالل فرتة إدارته للمرحلة االنتقالية بعد ثورة يناير   وقد حرص السييس عىل

من املرشوعات   عدداً ه لخالل افتتاح  السييساملخابرات الحربية، فقال  م، والذي كان يتوىل فيها السييس إدارة  2011

"والله إن هذا الرجل بريء من أي دم وقع ىف أحداث محمد محمود، وماسب�و،  "  القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء

  .أحداث حدثت وتآمرت إلسقاط الدولة"  وأيوأحداث املجمع، 

اللواء  ك�   يناير، املش� محمد حس�    25مدير الشؤون املعنوية للقوات املسلحة وقت ثورة    إس�عيل عث�ننعى 

مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأرسار" الذي يقدمه اإلعالمي مصطفى بكري، "املش� طنطاوي  يف  وقال  ،  يطنطاو 

يناير كان لنا وضع صعب، واملش� طنطاوي كان له دور وفضل عىل   25وأضاف: "يف  ،  "اً وإنسان  ومعل�ً   اً وأب  اً كان قائد

 البلد وعلينا". 

   عسکریة:: العالقات الخارجیة للمؤسسة ال نیًاثا

 : : ما زالت األزمة مستمرةسد النهضة -1

 تصریحات السیسي 

وقال السييس، خالل ،  ، املجتمع الدويل للتدخل الجاد لحل أزمة سد النهضة حفاظا عىل استقرار املنطقةالسييسدعا  

 مؤمتر صحفي مع نظ�ه القربيص إنه أطلع أنستاسيادس عىل الجهود املستمرة للتوصل إىل حل عادل ألزمة سد النهضة،

ويأيت ترصيح السييس بعد فرتة من  ،  وجهود استئناف املفاوضات للتوصل إىل اتفاق قانو� وملزم مللء وتشغيل السد 

جبهة   من جانب  السد  بناء  تعطيل  ملحاولة  التصدي  إثيوبيا  إعالن  وكذلك  الجزائرية  الوساطة  فشل  الصمت عقب 

 .التجراي

ولعلكم تعلمون  وبخصوص أزمة سد النهضة "   أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة،  76، خالل الدورة رقم  السييسقال  

جميعا، ما آلت إليه املفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن ب� مرص وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض  

لعملية التفاوضية يف مراحلها املتعاقبة واختيار للمنهج األحادي وسياسة فرض األمر بإيجابية مع ا  للتعاطيغ� مربر،  

 . "الواقع ما بات ينذر بتهديد واسع.. ألمن واستقرار املنطقة بأكملها 

من رئيس وزراء االحتالل اإلرسائييل، نفتايل بينيت،  عن طلب "غ� عادي" تقدم به السييس،    وسائل إعالم عربيةكشفت  

هيئة البث اإلرسائيلية الرسمية "كان" أن السييس    قالتو ،  م،2021خالل شهر سبتمرب    خالل اجت�عها يف رشم الشيخ 

إىل أن االحتالل يسعى إىل ربط ذلك بدور مرصي   ةملمح "طلب من بينيت املساعدة يف حل أزمة سد النهضة اإلثيويب 

 أكرب يف الضغط عىل املقاومة يف قطاع غزة الفلسطيني املحارص. 

 موقف مجلس األمن من أزمة سد النهضة: 

، كال من إثيوبيا ومرص والسودان إىل استئناف  م2021سبتمرب    15املوافق    األربعاء يوم  ،  مجلس األمن الدويلعا  د

 دولة).  15”، وذلك عرب بيان رئايس تبناه باإلج�ع (املفاوضات املتعرثة منذ شهور حول “سد النهضة

 وفي� ييل نص البيان: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2962105.aspx%D8%AF
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23092021&id=04a37bae-7bd2-4d24-939b-f16b94d42f34
https://arabi21.com/story/1382852/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2422086
https://arabi21.com/story/1384819/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://albosala.com/%d9%86%d8%b5-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87/
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“يضع مجلس األمن نصب عينيه مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واملسؤولية األساسية ملجلس األمن عن صون  

إىل اتفاق إعالن املبادئ  ويش�    يش� مجلس األمن إىل القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة.  السلم واألمن الدولي�.

ويحيط مجلس    .2015مارس (آذار)    23بشأن مرشوع سد النهضة اإلثيويب الكب�، املربم ب� مرص وإثيوبيا والسودان يف  

 األمن عل� باملفاوضات الجارية بشأن هذه املسألة، تحت رعاية االتحاد اإلفريقي. 

املفاوضات بدعوة من رئيس االتحاد اإلفريقي لالنتهاء    ويشجع مجلس األمن مرص وإثيوبيا والسودان عىل استئناف 

 عىل وجه الرسعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرف� بشأن ملء وتشغيل السد خالل فرتة زمنية معقولة. 

ويشجع مجلس األمن املراقب�، الذين متت دعوتهم لحضور املفاوضات التي يقودها االتحاد اإلفريقي وأي مراقب� 

بهدف تسهيل حل  آخرين ملرص   املفاوضات،  بشكل مشرتك ملواصلة دعم  بالرتايض  تتم دعوتهم  والسودان  وإثيوبيا 

 املشكالت الفنية والقانونية املعلقة.

 ويدعو مجلس األمن الدول الثالث إىل امليض قدما بقيادة االتحاد اإلفريقي يف عملية التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية.

 . لبيان ال يتضمن أي مبادئ أو سابقة يف أي منازعات خاصة باملياه العابرة للحدود”ويؤكد مجلس األمن أن هذا ا

 ثیوبي:موقف الجانب اإل

عن استعدادها الستئناف مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ االستخدام العادل ملياه النيل برعاية االتحاد   ثيوبياإ أعلنت  

يف بيان لها دولتي مصب   ةاألثيوبي مت الخارجية واته، األفريقي، معتربة أن بيان مجلس األمن بشأن السد ليس ملزما

 النيل بعرقلة املفاوضات وأكدت أن "اتفاق إعالن املبادئ هو الطريق األمثل لحل الخالفات".

 : قیبتع

ال يلوح يف األفق أي بوادر لحل أزمة سد النهضة التي تعرض األمن القومي املرصي للخطر الشديد، وما زال صانع   

 القرار املرصي يدير األزمة بنهج دبلومايس ال يناسب طبيعة األزمة.

 مصر: عن   العسکریة قرر حجب بعض املساعداتیبایدن  -2

عن مسؤول أم�يك قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من املساعدات    )Politicoبوليتيكو (نقل موقع  

ة املرشوطة ملرص، بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق اإلنسان فيها، ك� ارتأت فرض قيود عىل استخدام الجزء العسكري

األموال تلك  من  بقيمة  ،  الباقي  عسكرية  مساعدات  املتحدة ملرص  الواليات  ويضع   1.3وتقدم  سنويا.  دوالر  مليار 

وقال املصدر نفسه    ن ذلك املبلغ اإلج�يل،مليون دوالر م  300الكونغرس رشوطا تتعلق باحرتام حقوق اإلنسان عىل  

مليون   130الـ  مليون دوالر إىل مرص، وحجب    300مليون دوالر من أصل    170إن إدارة بايدن تنوي مترير  

 دوالر الباقية إىل أن تستويف الحكومة املرصية رشوطا غ� محددة تتعلق بحقوق اإلنسان. 

التقت    م،2021واليات املتحدة األمريكية، ففي خالل شهر سبتمرب  ويف سياق العالقات اإلسرتاتيجية ب� مرص وال 

، وقائد قوات املرصية  لوالية تكساس بكالً من قائد القوات الجوية  الوطنيقائد الحرس    نوريس  ترييساللواء  

التى   الرسمية  القوات املسلحة وذلك خالل زيارتها  أيام   رتاستمحرس الحدود ورئيس هيئة تدريب  لعدة 

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/1385309/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1385309/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1385309/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/14/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3496567/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة  برئيس أركان حرب القوات املسلحة    حجازيمحمد فريد  

ىف زيارة رسمية عىل هامش متابعة    م،2021خالل شهر سبتمرب  مرص    زار  الذياملركزية األمريكية والوفد املرافق له  

سبتمرب بقاعدة محمد نجيب    17فعالياته حتى    ستمرتا  والذي  "2021فعاليات التدريب املشرتك "النجم الساطع  

الخاصة بالتدريب واألهمية    العسكرية. اللقاء عدد من املوضوعات  أرض خصبة    باعتبارهيحققها    التيحيث تناول 

افة  وما �ثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف عىل كل جديد ىف ك ، لتبادل الخربات ب� كافة العنارص املشاركة

 حة.التخصصات العسكرية ملختلف األسل

 

القومي األمرييك  م،2021خالل شهر سبتمرب    السييساستقبل  ك�   جاء ذلك  ،  جيك سوليفان مستشار األمن 

شهد اللقاء التباحث حول مجمل    بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس املخابرات العامة،

يف كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق حيث    األوضاعمستجدات القضايا اإلقليمية، خاصة تطورات  

تم التوافق عىل تكثيف التنسيق املشرتك ب� الجانب� ومع الرشكاء الدولي� بشأن الرتتيبات املتعلقة باالنتخابات 

 .، وتوحيد املؤسسات العسكرية واألمنيةمن داخل ليبياسحب القوات األجنبية املقبلة يف ليبيا، وكذا ملف 

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/3496202/1/%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-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3496202/1/%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-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3496202/1/%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-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3516631/1/%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-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
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 مصر والکیان الصهیوني: -3

نفتاىل بينيت، للتباحث    وزراء الكيان الصهيو�مع رئيس    اً لقاء  م،2021خالل شهر سبتمرب  ،  عبد الفتاح السييسعقد  

ونرش املوقع الرسمي للرئاسة املرصية عىل اإلنرتنت، صورا للقاء السييس وبينيت    بشأن إعادة إحياء عملية السالم.

الشيخ  دينةمب "اللقاء.  رشم  بأن  للرئاسة املرصية  بيان  الثنائية ب�    وأفاد  املوضوعات  تناول مباحثات حول عدد من 

ألوضاع عىل الساحت� اإلقليمية الجانب�، يف مختلف املجاالت، وُسبل وجهود إعادة إحياء عملية السالم، ومستجدات ا

 والدولية". 

في� نقلت هيئة البث اإلرسائيلية (رسمية) عن مصادر مل تسمها، قولها إن "اللقاء بحث سبل التوصل إىل تسوية يف  

الذين تحتجزهم حركة   جنود الصهاينةاملحتجزين يف قطاع غزة"، يف إشارة للو   قطاع غزة، وقضية الجندي� املفقودين

 فلسطينية. ح�س ال

 م.2021 ، منذ أن توىل األخ� مهام منصبه يف يونيوصهيو�ورئيس الوزراء ال سييسويعد اللقاء هو األول ب� ال

الزيارة األوىل لرئيس حكومة أنها تعد أيضا  سنوات، إذ كانت آخر زيارة أجراها رئيس    10ملرص منذ    صهيونية  ك� 

 .2011رص يف يناير قبل أيام عىل اندالع ثورة السابق بنيام� نتنياهو مل صهيو�الوزراء ال

، يف تل أبيب، ووّجه صهيو�أغسطس املايض، التقى رئيس املخابرات املرصية عباس كامل، برئيس الوزراء ال   18ويف  

 لألخ� خالل اللقاء، دعوة رسمية باسم السييس، لزيارة القاهرة. 

متصل   سياق  مسؤولة  يف  يف   "إرسائيل"إن    ،صهيونيةقالت  وسارعت  القاهرة،  مع  العالقات  تعزيز  بفرصة  رحبت 

عضوة    كاسينيا سافيتلوفاوأضافت  ،  االستجابة للعديد من املطالب، مبا فيها زيادة الوجود العسكري املرصي يف سيناء 

السابقة، ومديرة بر  ميتافيم، يف    -والرشق األوسط يف املعهد اإلرسائييل للسياسة اإلقليمية  "إرسائيل"نامج  الكنيست 

" العربية، أنه "يجب عىل إرسائيل اإلرصار عىل تطوير العالقات املدنية مع مرص من أجل خلق  12مقال عىل "القناة  

 الصمغ الذي يربط بينه�". 

السييس يف رشم  و رت ب� رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل وبينيت إن "املحادثات التي ج  صهيو�قال كاتب سيايس ك� 

يف تقرير   باراك رافيدوأضاف  ،  الشيخ تطرقت إىل العديد من القضايا، لكن األهم هو محاولة إقامة انسجام يف عالقته�

وجود حراك مد� قوي يف مرص ضد التطبيع مع إرسائيل، فإن السييس يسعى لبناء عالقة    ماإلخباري “رغ  ويالمبوقع  

جيدة مع الحكومة الجديدة يف إرسائيل، باعتبار ذلك أمرا بالغ األهمية من الناحيت� السياسية واألمنية، حيث يحتاج  

ساعدة إرسائيلية من اإلدارة الد�قراطية يف واشنطن يف مجموعة متنوعة من القضايا، وأهمها املواجهة  السييس إىل م

 مع إثيوبيا حول السد الذي تبنيه عىل نهر النيل، ألنه تهديد وجودي". 

 : السیسي یبحث آخر التطورات یلع الساحة اللیبیة مع صالح وحفتر-4

كالً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخليفة حفرت،    م،2021خالل شهر سبتمرب    السييساستقبل  

العامة الساحة ،  وذلك بحضور عباس كامل رئيس املخابرات  التطورات عىل  التباحث حول آخر  اللقاء  تناول 

 . الليبية

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/3516631/1/%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-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://arabi21.com/story/1386455/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1384877/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3499100/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A
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"مواصلة مرص جهودها للتنسيق مع كافة األشقاء الليبي� خالل الفرتة املقبلة، مبا يسهم يف ض�ن وحدة   السييسأكد 

وشدد السييس عىل أهمية "الوصول إىل إجراء االستحقاق االنتخايب الهام برملانيا  ، ومتاسك املؤسسات الوطنية الليبية" 

 الجاري، ومنع التدخالت الخارجية". ورئاسيا املنتظر بنهاية العام 

أن البندقية    ،مستشار خليفة حفرت والقيادي بحزب الكرامة  عز الدين بو الخنة الدريسأكد املهندس ويف سياق متصل  

ستظل عىل الكتف من أجل محاربة ج�عة اإلخوان واصفا إياها بصنيعة املوساد والصهيونية العاملية، وطالب بطرد  

علق آمال كب�ة عىل السييس، ألن وجوده يف  نا نعول و وقال مستشار خليفة حفرت، إنن،  أعوانهم من املليشيات املسلحة

الليبية   بالدولة  املساس  عدم  ويضمن  املسلحة  وقواتها  ليبيا  شعب  لصالح  القوة  ميزان  يف  التوازن  يحدث  املشهد 

 وسيادتها من قبل الدول الطامعة.

أن   بالذكر  الرتشح  “بـ  التنحي مؤقتا عن منصب ما يسمى    قرر  خليفة حفرتجدير  للجيش"، من أجل  العام  القائد 

وذكرت وسائل إعالم ليبية، أن حفرت كلّف رئيس أركان قواته عبد  ،  ديسمرب املقبل   24لالنتخابات الرئاسية املقررة يف  

 ديسمرب املقبل.  24سبتمرب وتنتهي يف   23وري مبهام منصبه، ملدة ثالثة أشهر فقط، تبدأ الخميس الرازق الناظ 

 مصر وکوریا الجنوبیة: -5

ور الفريق أول محمد وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، وذلك بحض  م،2021خالل شهر سبتمرب    السييساستقبل  

وكذلك كانج إيون هو وزير املشرتيات الكوري، وهونج ج� ووك، سف� كوريا الجنوبية بالقاهرة،    ،زيك وزير الدفاع

شهد اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري واألمني ب� البلدين، خاصًة ما يتعلق بالتعاون يف التصنيع املشرتك ونقل  

 . وتوط� التكنولوجيا

  ، بجمهورية كوريا الجنوبية، سوه ووك،  الوطني، بوزير الدفاع  املرصيوزير الدفاع    الفريق أول محمد زيكقى  التك�  

املشرتك    ت�ماالهتناول اللقاء آخر املستجدات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية، ومناقشة عدد من املوضوعات ذات  

 البلدين. لكال  ونقل وتبادل الخربات العسكريتضمنت مجاالت التعاون  والتي

 مصر والبرازیل: -6

هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية الربازيل االتحادية، وذلك بحضور    م،2021خالل شهر سبتمرب    السييساستقبل   

للقاء التوافق بشأن تعزيز  اشهد  ،  ف� أنطونيو باتريوتا، السف� الربازييل بالقاهرةسامح شكري وزير الخارجية، والس

التعاون ب� البلدين يف مختلف املجاالت، خاصًة يف املجاالت العسكرية واألمنية والتجارية واالقتصادية، إىل جانب 

 اصد السياحية املرصية.االستفادة من فرص االستث�ر املتاحة مبرص وتشجيع السياحة الربازيلية للمق

موروا نائب رئيس جمهورية  بالفريق أول هاميلتون  وزير الدفاع املرصي    الفريق أول محمد زىكالتقى  ك�  

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من ،  عدة أيام  استغرقتزيارة رسمية    يفمرص    زار  الذيالربازيل والوفد املرافق له  

ذات   التعاون    االهت�ماملوضوعات  مجاالت  ضوء  ىف  القوات    العسكرياملشرتك  ب�  الخربات  وتبادل  ونقل 

 املسلحة لكال البلدين. 

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/1384923/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500488/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%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%B6
https://arabi21.com/story/1386611/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.elwatannews.com/news/details/5668036
https://www.elwatannews.com/news/details/5668135
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89/5476473
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%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%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/5476582
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 مصر والیمن: -7

الفريق ركن محمد عيل املقديش وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك  ب  م،2021خالل شهر سبتمرب    السييساستقبل  

، وأكد السييس  قاهرة محمد عيل مارم، ومبشاركة السف� اليمني بالاملرصيبحضور الفريق أول محمد زيك وزير الدفاع  

بدعم كافة الجهود للتوصل إىل حل سيايس شامل لألزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقالل نظامه  موقف  

 . إرادته الحرة وينهي التدخالت الخارجية وإنفاذأراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني 

   مصر لیعلم أنه سیحارب أوغندا أیضًاقائد القوات البریة األوغندیة: من سیحارب -8

كاي�وغابا” السييس  أوغندا،واملرشح لخالفة رئيس    “محوزي  له مع  عىل   صورة 

حارب مرص سيحارب أوغندا يف  وأضاف أن من سي،  سنوات  10أنه كان مديره قبل    قالو   حسابة الشخيص عىل تويرت،

 إشارة ألثيوبيا، حيث أن أوغندا من دول منابع النيل. 

 

 : CTBTمصر ترفض التوقیع یلع اتفاقیة حظر التجارب النوویة   -9

من ب�  ،  CTBTدول أخرى حول العامل التوقيع عىل اتفاقية حظر التجارب النووية    7إىل جانب    رفضت مرص

دول فقط متنع املعاهدة من دخولها حيز    8هناك    النووية،ظر الشامل للتجارب  عىل معاهدة الح  اً موقع  185

  • الواليات املتحدة.   • باكستان  • كوريا الش�لية  • إرسائيل   • إيران  • الهند  • مرص• الص�    التنفيذ وهي كاآليت:

 أخرى.وانعقدت جلسة ملجلس األمن لحث هذه الدول عىل التوقيع لكن قوبلت بالرفض مرة  

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/3505941/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://twitter.com/mkainerugaba/status/1439608132884369415?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1439608132884369415%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.defense-arabic.com%2F2021%2F09%2F19%2Fd982d8a7d8a6d8af-d8a7d984d982d988d8a7d8aa-d8a7d984d8a8d8b1d98ad8a9-d8a7d984d8a3d988d8bad986d8afd98ad8a9-d985d986-d8b3d98ad8add8a7d8b1%2F
https://www.defense-arabic.com/2021/09/29/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7/
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  : التسلیح:ثالثًا

 :  » 2021مصر تنظم املعرض الدولي للصناعات الدفاعیة والعسکریة «إیدیکس  -1

نوفمرب    29دورته الثانية ىف الفرتة من    يف»  2021للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس    الدويل ينطلق املعرض  

 . عاية السيىسللمعارض واملؤمترات تحت ر  الدويل، مبركز مرص 2021ديسمرب  2وحتى 

أنظمة   مجال  الرائدة ىف  واملحلية  العاملية  بالجهات  العامل�  مختلف  ب�  الخربات  لتبادل  فرصة  املعرض  هذا  ويعد 

عارضاً من    400التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن املتوقع أن يشهد املعرض هذا العام حضور أكرث من  

التقنيات ىف مجاالت الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكرث جميع أنحاء العامل لعرض أحدث  

 ألف زائر لهذا املعرض الذى يحظى بشهرة عاملية ىف ذلك املجال.  30من 

 الکوریة الجنوبیة؟   KM-SAMهل ستصنع مصر منظومة الدفاع الجوي  -2

مفاده أن مرص قد   اً العسكري، خرب   والتصنيعيف مقالة كاملة عن الصفقات املرصية    جريدة الدستور املرصيةذكرت   

أم سام   الجنوبية “يك  الكورية  الجوي  الدفاع  أو    Cheolmae-2” (وتسمى أيضا  KM-SAMتعاقدت عىل منظومة 

Cheongung or M-SAM 2016) مع نقل تقنية صناعة صواريخها منذ. 

للسوخوي    الشرکة-3 الرادار    35املصنعة  رصد  مدى  والتعدیالت    IRBIS-Eتحسم 

 : املصریة علیها 

الرسميأفاد   العام،    200و  170يرتاوح ب�    35للرشكة املصنعة أن مدى رادار السوخوي    املوقع  البحث  كم يف �ط 

استلمت مرص  ،  كم املتداول ب� الناس يكون يف حاالت خاصة عند استخدام �ط الشعاع الضيق  350واملقصود مبدى  

املواقع تواصل مع مصدر دبلومايس عسكري رويس وأكد لهم    أحد   وان   املايض،العام    35طائرات سوخوي    5بالفعل  

  ، أمامرص مل تلغي الصفقة ومل تجمدها  وأن  2023  ثةال ثال  والدفعة  2022القادم    أن مرص ستستلم الدفعة الثانية العام

حسب     2018املرصية فهي مطالب كنت قد أعلنت عنها يف    35بخصوص مطالب مرص من التعديالت عىل السوخوي  

ا من  وكالة تاس الروسية الرسمية وأعلن فيها مصدر دبلومايس عسكري رويس أن مرص طلبت تعديالت يف نسخته

املرصية ستكون أحدث وأفضل أجيال   35املرصية وأن نسخة السوخوي  29عىل غرار ما حدث يف امليج  35السوخوي 

 الروسية.  النسخةأفضل حتى من  35مبا يعني أن مرص طلبت تعديالت ستجعل من السوخوي  35السوخوي 

اء  األملانیة تجري مفاوضات متقدمة مع مصر إلنشاء حوض بن   Lürssenشرکة  -4

 : السفن ومنشآت إنتاج يف جنوب قناة السویس لبناء سفن عسکریة 

األملانية لبناء السفن مفاوضات متقدمة مع مرص إلنشاء حوض بناء السفن ومنشآت    Lürssenتجري رشكة  

من شأنها أن تلبي احتياجات مرص وتساهم   اً إنتاج يف جنوب قناة السويس لبناء سفن عسكرية وتجارية محلي

رشكه “لورسن”    إدارةمالك ورئيس مجلس    لورسن،قد التقى مرات عديده بيرت    ، السييسوكان  ،  ديريف التص

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/2021/08/31/%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%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%d9%88%d9%8a-km-sam-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/01/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-35-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%89-%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/11/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-lurssen-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85/
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السفن  يف  العاملية  األملانية صناعه  تطوير  ،  مجال  مناقشه   الصناعةلهذه    الالزمةللمعدات    التحتية  البنيةك� متت 

 ”.العامليةالتِّكنولوجيات  أحدث، مبا ُ�كنها من ُمواكبه  الحيوية

CZ BREN-2 لدى الجیش املصري: 

وكانت مرص قد تعاقدت ،  وهو أول ظهور لها يف مرص  CZ BREN-2الجيش املرصي بندقية القتال التشيكية  ظهر لدى  

،  ة الرئيسية يف الجيش املرصيمع مساعي للحصول عىل حق تصنيعها لتكون البندقي CZ-807عىل البندقية التشيكية 

وغ� معروف نسخة البندقية بالتحديد ولكن من شكل املخزن    BREN-2اليوم ظهر فرد تشييك جديد لدى مرص وهي  

 مم. 5.56مم ويوجد منها نسخة بعيار الناتو  7.62×39بنسبة كب�ة هي من العيار الرشقي 

 

یلع التسلیح العسکري يف الشرق األوسط وشمال    ًاتعرف یلع أکثر الدول إنفاق-6

 : 2020  – 1965أفریقیا بین عامي 

عىل التسليح العسكري يف الرشق األوسط وش�ل أفريقيا ب� عامي   اً سنتعرف عىل أكرث الدول إنفاق  يو التايلدالفييف  

عىل التسليح العسكري يف الرشق    اً قوتربعت اململكة العربية السعودية قامئة تصنيف الدول األكرث إنفا،  2020  –  1965

اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة الثانية مببلغ يصل    ، وجاءتمليار دوالر  58األوسط وش�ل أفريقياً مببلغ يتجاوز  

 14،8ومليار دوالر    18،5ثم تركيا وإيران والجزائر بـ    دوالر،مليار    21تليها إرسائيل بـ أكرث من    دوالر،مليار    23إىل نحو  

 .مليار دوالر عىل التوايل 9،8ومليار دوالر 

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/2021/09/13/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-cz-bren-2-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/13/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-cz-bren-2-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/13/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-cz-bren-2-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/29/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8b%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a/
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   : التدریبات العسکریة:رابعًا

 دولة: 21بقاعدة محمد نجیب بمشارکة   2021فعالیات تدریب النجم الساطع -1

خالل الفرتة من    أستمروالذى    م،2021خالل شهر سبتمرب    "  2021"النجم الساطع  انطلقت فعاليات التدريب املشرتك  

وألقى رئيس  ،  دولة  21سكرية مبشاركة  سبتمرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق املنطقة الش�لية الع  17إىل    2

العام للقوات املسلحة   القائد  الفريق أول محمد زىك  القوات املسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير  هيئة تدريب 

والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة للدول املشاركة، مؤكداً حرص القيادة    املرصيوزير الدفاع  

" الذى يعترب من أكرب وأهم التدريبات    2021حة عىل تنفيذ التدريب املشرتك "النجم الساطع  العامة للقوات املسل 

وقد شهد كالً من وزير الدفاع املرصي الفريق   ملا يتضمنه من حجم  القوات املشاركة.  العامليالعسكرية عىل املستوى  

 م.2021النجم الساطع  باتمحمد زيك ورئيس األركان الفريق محمد فريد حجازي بعض فعاليات تدري

 تعقیب: 

هي مناورات دورية تتم ب� مرص والواليات املتحدة مبشاركة عدد من الدول، وبدأت أول    النجم الساطعمناورات  

م، وتُعقد بصفة دورية  1979كامب ديفيد التي وقعت ب� مرص والكيان الصهيو� عام   اتفاقية م، بعد  1980مرة عام 

 . كل سنت� بقيادة مرصية أمريكية

توقفت املناورات أكرث من مرة وذلك لعدة أسباب منها الغزو األمرييك للعراق وحرب الكويت واألوضاع املتوترة يف  

 الداخل املرصى وكانت التوقفات عىل النحو التايل: 

 : تم إلغاء املناورات بسبب التزامات الدول املشاركة يف حرب الكويت. 1991

 امات الواليات املتحدة يف حرب العراق.: تم إلغاء املناورات بسبب التز 2003

 يناير. 25الذي مرت به مرص يف أعقاب ثورة  االنتقايل: تم إلغاء املناورات بسبب الوضع 2011

 : تم إلغاء املناورات يف أعقاب فض النظام العسكري يف مرص لفض ميدا� رابعة العدوية ونهضة مرص بالقوة. 2013

تدريبا متنوعا بحريا وجويا وقوات خاصة ومنها اإلسقاط الجوي اإلسرتاتيجي قادما من    186تشتمل املناورات عىل  

وتأمينها،   أو متزامنة، واإلغارة عىل عدد من األهداف واحتاللها  أوقات قريبة  البحري يف  املتحدة واإلنزال  الواليات 

 أع�ل التخريب والتسلل. وعزل االحتياطيات املعادية، والرمي التكتييك، وتأم� األهداف الحيوية ضد 

 :   2021القبرصي بطلیموس -التدریب املشترك املصري-2

والذي   "٢٠٢١بطليموس  "  فعاليات التدريب املرصي القربيص املشرتك    م،2021خالل شهر سبتمرب    انطلقت

تتضمن ،  فعالياته عىل مدار عدة أيام بدولة قربص، مبشاركة عنارص من القوات الخاصة لكال البلدين  أجريت

املرحلة األوىل من التدريب عقد مجموعة من املحارضات النظرية والعملية بهدف توحيد املفاهيم القتالية 

 وصقل مهارات القوات املشاركة من الجانب�.

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/2021/9/2/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9-2021-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9/5447766
https://eipss-eg.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092021&id=2ffc943a-abc2-4fa8-af33-e6edd29a99cf
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 الشماليبنطاق األسطول    ًاعابر  ًالقوات البحریة املصریة والهندیة تنفذان تدریبا-3

 : باملتوسط 

البحرية املرصية والهنديةذت  نفّ  الفرقاطة   اً عابر   اً بحري  اً تدريب  القوات  الفرقاطة املرصية (اإلسكندرية) مع  باشرتاك 

 .، وذلك بنطاق مرسح العمليات لألسطول الش�يل بالبحر املتوسط)TABAR INS(الهندية 

 املصریة الیونانیة:   Passexمناورة -4

اليونانية   الفرقاطة  البحرية املرصية  م،  2021خالل شهر سبتمرب    س”“سالميوصلت  القاعدة  ومكثت ليوم واحد يف 

 .. Passexيف مناورة   شاركتيوليو” يف منطقة جرجوب و 3الجديدة “

 : لقوات الخاصة يف مجال مکافحة اإلرهابلمریکي أ  -تدریب مصري -5

التدريب املشرتك ملكافحة اإلرهاب    املرصية واألمريكيةعنارص من قوات املظالت  م،  2021خالل شهر سبتمرب  نفذت  

)SOF03  ك� نفذت عنارص من قوات الصاعقة املرصية التدريب املشرتك ملكافحة اإلرهاب ،()SOF06(    مع عنارص

ال القوات  لقوات من  القتايل  التدريب  مبيادين  أيام  عدة  مدار  عىل  التدريب  فعاليات  واستمرت  األمريكية،  خاصة 

 املظالت وقوات الصاعقة بجمهورية مرص العربية. 

   :)3املشترك (زاید  اإلماراتي املصري البحريختام فعالیات التدریب -6

التدريب    م،2021خالل شهر سبتمرب    اختتمت استمرت    والذي  )3  (زايداملشرتك    اإلمارايت  املرصي  البحريفعاليات 

نارص القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية  لدولة اإلمارات العربية، مبشاركة ع  اإلقليمية فعالياته لعدة أيام باملياه  

 . لكال البلدين

 : » بالیونان21القوات الخاصة املصریة تشارك يف التدریب الرباعي «هرقل -7

»،  21نفذت عنارص من القوات الخاصة، يف مرص واليونان والسعودية واإلمارات، التدريب املشرتك الرباعي «هرقل  

 . للمرة األوىل مبنطقة ب�اموس بدولة اليونانالذي استمر عىل مدار عدة أيام 

وشهد التدريب تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات، التي تضمنت عقد عدد من املحارضات النظرية والعملية يف  

، والتدريب عىل إدارة أع�ل قتال مشرتك ب� العنارص املشاركة، والتدريب عىل القتال  سلحةمجال مكافحة العنارص امل

ماكن املبنية واملفتوحة، وإنقاذ الرهائن واإلخالء الطبي، فضال عن تنفيذ أع�ل اإلنزال الجوي واإلبرار البحري  يف األ 

 لعنارص القوات الخاصة من الصاعقة واملظالت وتنفيذ أع�ل اإلغارة.

القوات املسلحة تحقق    وفرق  .الحربیة.ختام فعالیات مسابقات املباریات  -8

  مراکز متقدمة

دولة من الدول والتي استمرت    42وذلك مبشاركة    2021لية  مسابقات املباريات الحربية الدو اختتمت فعاليات   

روسيا االتحادية   دولتيفرق من القوات املسلحة املرصية يف    4الدول املنظمة، مبشاركة    أرايضلعدة أيام عىل  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2952169.aspx
https://www.defense-arabic.com/2021/09/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2021/09/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02092021&id=ef89af06-5a12-4564-a8b4-32924bb253f8
https://www.youm7.com/story/2021/9/9/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-3/5455551
https://www.youm7.com/story/2021/9/8/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2/5454407
https://www.youm7.com/story/2021/9/8/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2/5454407
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والص� الشعبية، وقد حققت الفرق املرصية مراكز متقدمة يف مختلف املسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع  

 املشارك يف مسابقة الس�ء الصافية عىل املركز الثالث يف الرتتيب العام وامليدالية الربونزية.  ملرصيا الجوي

 : ًا القوات البحریة املصریة تحتل مرتبة متقدمة عاملی-9

القوات البحرية املرصية يف   2021األم�يك يف آخر إحصائيات له لعام    “جلوبال فاير بور”وضع تصنيف حديث ملوقع  

وحدة بحرية من ضمنها القطع الحربية    316للموقع متتلك القوات البحرية املرصية    اً ووفق ،  اً يب جد متقدم عامليترت

 اآلتية: 

 . حاملة مروحيات 2• عدد 

 . فرقاطات 9• 

 . كورفيتات 9• 

 . غواصات 9• 

 .سفينة دورية 50• 

 كاسحة ألغام. 23• 

 .اً عاملي 13املركز ك� صنف املوقع األمرييك الجيش املرصي يف 

 : : اقتصاد املؤسسة العسکریةخامسًا

املهندس  -1 مصطفىبحث  الدين  صالح  وامحمد  الحريب  لإلنتاج  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  لعضو  ، 

املنتدب، مع نائب وزير خارجية التشيك مارتن تالبا، وسف�ها لدى مرص جان فولك؛ آليات تطوير التعاون املشرتك  

 . ب� الجانب�

أن تنمية شبه جزيرة سيناء تأيت عىل    املسلحة،رئيس الهيئة الهندسية للقوات    اللواء أركان حرب إيهاب الفارأكد  -2

 .رأس أولويات القيادة السياسية، وذلك ألهميتها اإلسرتاتيجية

أحمد مرىس  اللواء  شهد-3 لإلنتاج    محمد  الدولة  إفشاء    الحريبوزير  ومذكرة عدم  تعاون  بروتوكول  توقيع  مراسم 

كة كامس للهندسة واملقاوالت”،  سيمنز للصناعات مبرص” و “رش   ةو” رشك”  الحريبالهيئة القومية لإلنتاج    ب�” الرسية  

اإلنتاج   وزارة  عام  الرشق  الحريببديوان  ملنطقة  “سيمنز  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  شرتوفه  فون  هيلموت  بحضور   ،

 األوسط”.

بدولة كوريا    الوطنيوزير الدولة لإلنتاج الحريب، «سوه ووك» وزير الدفاع    محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -4

الجنوبية وهونج ج� ووك سف� كوريا الجنوبية لدى مرص يرافقه� وفد رفيع املستوى، ملناقشة محاور التعاون  

ر املهندس محمد  بعدد من مجاالت التصنيع املشرتك، جاء ذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب، وبحضو   الثنايئ

من   وعدد  املنتدب  والعضو  الحريب  لإلنتاج  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الدين مصطفى  صالح 

 قيادات الوزارة. 

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/2021/09/21/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%ac%d8%af-%d9%85/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092021&id=fe364c30-36b9-491e-9211-ba94061a3733
https://gate.ahram.org.eg/News/2962120.aspx
https://daaarb.com/%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%88%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a5%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3481132/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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رشكة جرين تك إيجيبت روبرت   ، مع رئيس مجلس إدارةمحمد أحمد مريس اللواء  بحث وزير الدولة لإلنتاج الحريب  -5

فالك، املستجدات الخاصة مبرشوع إنشاء محطة لتحويل املخلفات البلدية الصلبة إىل طاقة كهربائية مبنطقة أبو رواش  

 مبحافظة الجيزة، ومقرتح التعاقد مع الجهات املعنية لتخصيص أرض املرشوع ورشاء الطاقة املنتجة من املحطة.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات السييس باإلرساع يف معدالت تنفيذ    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -6

هذا يف إطار اتفاق التعاون ب� مصنع قادر للصناعات جاء  ،  منظومة الري الحديث، وفقا ألحدث النظم العاملية الحديثة

املتطورة التابع للعربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد ووزارة الزراعة متمثلة يف معهد املحاصيل السكرية، للبدء يف  

 .تنفيذ مرشوع إنشاء محطات إنتاج شتالت قصب السكر مبدينة كوم أمبو مبحافظة أسوان

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة األفريقية، وتنفيذ    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -7

الصناعية  املجاالت  كافة  يف  األفارقة  األشقاء  مع  والتكامل  التعاون  من  جديدة  آفاق  لفتح  السييس،  توجيهات 

نيج�ياواالقتصادية،   دولة  من  عسكري  وفد  زيارة  خالل  ذلك  ب  .جاء  تم  اللقاء،  التعاون  خالل  آليات  تعزيز  حث 

واالستفادة من اإلمكانيات املتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كل احتياجات املرشوعات التنموية والصناعات الدفاعية  

واألمنية بدولة نيج�يا الشقيقة، باإلضافة إىل بحث تشكيل لجنة فنية مشرتكة لدراسة اإلمكانيات املتاحة، وتحديد  

حة ب� الجانب� يف مختلف مجاالت التصنيع وفقا ألحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول  أوجه التعاون املقرت 

 الرقمي والذكاء االصطناعي.

ة املحلية، وياسم� فؤاد،  ، وزير التنميشعراوي، ومحمود  الحريب، وزير الدولة لإلنتاج  محمد أحمد مرىس  لواءالشهد  -8

  ، ب� تحالف "وزارة اإلنتاج الحريبرباعيوزيرة البيئة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون  

" و"وزارة التنمية املحلية" و "وزارة البيئة" و "محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة  Renergy Group Partners  ورشكة

االنتفاع إلقامة رواش   أرض بحق  أبو  إىل طاقة كهربائية مبنطقة  وتحويلها  البلدية  الصلبة  املخلفات  محطة ملعالجة 

 .الحريببنطاق محافظة الجيزة، جاء ذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج 

الرتاسأكد  -9 تنفيذ توجيهات السييس لزيادة فرص    الفريق عبد املنعم  للتصنيع، عىل أهمية  العربية  الهيئة  رئيس 

االستث�ر يف مرص وتوط� التكنولوجيا بالتعاون مع الخربات العاملية، مش�ا ألهمية استث�ر عمق وقوة العالقات ب�  

رومانية، وكيفية االستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون املشرتك  ال-"القاهرة وبوخارست" من خالل اللجنة املرصية

 يف مجاالت التصنيع املختلفة وفقا ألحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

الحريب)، التابعة   10وزيـر الدولـة لإلنتاج الحريب رشكة أيب ق� للصناعات الهندسية (مصنع    محمد أحمد مريس  زار-10

دائم  التابعة بشكٍل  بالرشكات  اإلنتاج  الحريب عىل تطوير خطوط  اإلنتاج  وزارة  الوزير "مريس" حرص  أكد  للوزارة، 

يف الع�لة وتدريبهم وتأهيلهم    للعمل وفقاَ ألحدث تكنولوجيات التصنيع، إىل جانب الحرص عىل االستث�ر

 وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتويل املناصب القيادية. 

الرتاساستقبل  -11 املنعم  عبد  العربية    الفريق  الهيئة  باكستان    للتصنيع،رئيس  دولة  سف�   " بالل  "ساجد 

  بشأن عرض رؤية العربية للتصنيع    خالل اللقاء، تم،  وبحضور "طارق دحروج" سف� مرص يف باكستان  بالقاهرة،

ك� اتفق الجانبان عىل  ،  مبا يف ذلك تدريب الكوادر البرشية  التكنولوجيا،تعميق التصنيع املحيل ونقل وتوط�  

 تشكيل لجان فنية مشرتكة لتحديد أسلوب الرشاكة والتصنيع املشرتك للعديد من مجاالت الصناعة املختلفة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://gate.ahram.org.eg/News/2941931.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2941931.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2941931.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26092021&id=0e35466a-2f15-4e63-a311-1a7c165e1459
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092021&id=5ef71927-799b-46f7-b6cf-6b88e2964e07
https://gate.ahram.org.eg/News/2949867.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10092021&id=279892e7-afa2-42cb-9aa7-1157d0b95e7a
https://gate.ahram.org.eg/News/2957550.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3514131/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83
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الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، بعد إنشاء محطة معالجة مياه  ضباط  بالشكر للواء إيهاب الفار و   السييستقدم  -12

ف بحر البقر، قائال: «ربنا يوفقكم..  وأضاف خالل كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مرص ،  مرصف بحر البقر

 سنة».  15بشكر وزير الدفاع الفريق محمد زيك، وأشكر كل من ساهم يف هذا املرشوع الكب�.. كان ممكن ياخد 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات السييس لتعزيز التعاون مع   الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  - 13

إىل أن هناك لجان مشرتكة لتعزيز ودفع عالقات   اً األشقاء بدول القارة األفريقية يف مختلف مجاالت التصنيع، مش� 

اىل من دولة كينيا    عسكريزيارة وفد    إطار، جاء هذا ىف  والتجاري  االقتصاديالتعاون ب� البلدين وتطوير التعاون  

 مرص. 

للتصنيع  -14 العربية  الهيئة  املنعالفريق  بحث رئيس  اإلمارات للرشكات   الرتاس،  معبد  التنفيذي ملجلس  املدير  مع 

الرشكات   وكربى  للتصنيع،  العربية  ورشكات  وحدات  ب�  التواصل  وتفعيل  تعزيز  العتيبة،  أنس  ظبي  بأبو  الدفاعية 

املشرتك االهت�م  تناو ،  اإلماراتية ذات  البلدين، ودراسة عقد رشاكات ك�  ب�  االستث�ر  زيادة فرص  املباحثات،  لت 

 وتكامل ب� البلدين. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب أنس نارص سعيد العتيبة املدير العام ملجلس اإلمارات    محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -15

شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة    ملتحدة والوفد املرافق له،للرشكات الدفاعية بدولة اإلمارات العربية ا

للتعاون املشرتك ب� رشكات اإلنتاج الحريب ومثيلتها من الرشكات اإلماراتية يف العديد من مجاالت التصنيع املختلفة  

 .الصعيدين العسكري واملد� عىل

اللواء-16 الحريب  التقي  الدولة لإلنتاج  الدليمي م، ب2021خالل شهر سبتمرب    محمد أحمد مريس وزير  أحمد نايف 

ورصح املستشار اإلعالمي لوزير الدولة لإلنتاج الحريب واملتحدث الرسمي للوزارة  .  سف� جمهورية العراق ىف القاهرة

تجمع ب� البلدين، والتي تعزز مساعي التعاون  محمد عيد بكر، بأنه تم التأكيد خالل اللقاء عىل عمق العالقات التي  

 ب� رشكات اإلنتاج الحريب والرشكات العراقية يف مختلف مجاالت التصنيع. 

 : اللقاءات والزیارات: دسًاسا

رئيس أركان حرب القوات املسلحة عنارص القوات املسلحة والرشطة بنطاق    حجازي  محمد فريدتفقد الفريق   •

عىل األحوال املعيشية واإلدارية كذلك إجراءات تنفيذ الخطط   نواالطمئناش�ل سيناء ملتابعة الحالة األمنية  

 واملهام املكلف� بها.

  الرئيس الراحل وزير الدفاع للمشاركة يف إحياء الذكرى السنوية لوفاة    د زيكالفريق أول محمأناب السيىس،   •

وقام الفريق أول محمد زىك بوضع إكليل من الزهور عىل رضيح ج�ل عبد النارص وقراءة  ،  ج�ل عبد النارص

 .الفاتحة

وزير الدفاع، مراحل انتقاء الطلبة املتقدم� للقبول بالكليات العسكرية واملعهد  الفريق أول محمد زىكتفقد 

 . للقوات املسلحة بالكلية الحربية الفني

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=27092021&id=5bbba0df-afb4-4d49-a338-c1c2aad8462f
https://www.youm7.com/story/2021/9/28/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86/5475823
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092021&id=28068ff8-9f30-4a4d-be37-18294ec63956
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3515439/1/-%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-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28092021&id=b545edd5-ef56-40a2-b8af-53cb7a62a3ae
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3515371/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3515371/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3515371/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/2960790.aspx
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املسلحةنظمت   • امللحق�    القوات  من  لعدد  سفاراتهم  زيارة  لدى  املعتمدين  واألجانب  العرب  العسكري� 

بجمهورية مرص العربية للعاصمة اإلدارية الجديدة وذلك ىف إطار املشاهدة امليدانية للمرشوعات التنموية 

 . التى ترشف عىل تنفيذها القوات املسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة

  القوات املسلحة وزيرة الدولة للهجرة وشئون املرصي� بالخارج، ضباط    دعبد الشهيالتقت السف�ة نبيلة مكرم   •

التمثيل   ىف  للعمل  رقم    العسكري  الدبلومايس املرشح�  بالدورة  امللتحق�  وزوجاتهم  إلعداد    ٤٦بالخارج 

 . امللحق� العسكري�

نسخته    ىف  “  EDEX 2021“للصناعات الدفاعية والعسكرية    الدويلىف إطار اإلعداد والتجهيز إلقامة املعرض   •

يرافقه املهندس محمد صالح   الحريبوزير الدولة لإلنتاج    محمد أحمد مرىس  لواءالالثانية عىل أرض مرص قام  

من    الحريبالدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو املنتدب بتفقد معروضات وزارة اإلنتاج  

والذخائر   واملعدات  تشارك  والتياألسلحة  وإصالح    سوف  إنتاج  بـمصنع  ذلك  جاء  حيث  املعرض  ىف  بها 

 التابع للوزارة.  الحريب) 200(املدرعات 

 :والتقاریر  : التصریحات والبیانات سابعًا

املوقع  -1 الدفاع  الرسمينرش  السالم،    املرصية  لوزارة  عمليات حفظ  ىف  املرصيات  املشاركات  طبيعة  يوضح  فيديو 

ية ىف بعض الدول بالقارة اإلفريقية ضمن منظومة املشارك ضمن القوات املرص  النسايئالعنرص    الفيديو دور وتضمن  

 .حفظ السالم

العميد  -2 أحمد  أكد  ىف  البابيلمحمد  دورات  يُقدم  املعهد  أن  املسلحة،  للقوات  اللغات  معهد  مدير  من    16،  لغة 

%، ك�  60األسعار التى تقدمها جهات تقديم «كورسات اللغات» ىف مرص بنحو  مختلف لغات العامل، بأسعار تقل عن  

 .أنه يُقدم الكتب الخاصة بتلك الدورات بأسعار أقل من الجهات األخرى

 يفعقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت لفوزه ببطولة العامل للمحرتف�  لبالتهنئة ل  ت املسلحةالقوا تقدمت  -3

 الكيك بوكسينج وحصوله عىل امليدالية الذهبية وحزام بطل العامل.

 الخرطوم،تعازيها للسودان يف ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت يف النيل األبيض جنويب العاصمة    مرصقدمت  -4

وقال مكتب رئيس الوزراء السودا� يف بيان إن السلطات انتشلت    م� أسفر عن مقتل جميع من كانوا عىل متنها.

 ثالث جثث من بينهم ضابط برتبة مقدم.

رة الدفاع، فيديو من إنتاج إدارة الشئون املعنوية عن املش� محمد حس� طنطاوي،  نرش املوقع الرسمي لوزا-5

 املش� طنطاوي. تضمن الفيلم محطات يف مس�ة  ،"فارس العسكرية املرصية"باسم 

  

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/3488420/1/%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%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%86-
https://gate.ahram.org.eg/News/2950358.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/9/22/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-EDEX/5469577
https://www.youm7.com/story/2021/9/20/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/5467572
https://www.elwatannews.com/news/details/5692090
https://www.elwatannews.com/news/details/5692090
https://www.elwatannews.com/news/details/5692090
https://www.youm7.com/story/2021/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9/5462651
https://www.youm7.com/story/2021/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9/5462651
https://www.youm7.com/story/2021/9/15/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9/5462651
https://www.defense-arabic.com/2021/09/11/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad/
https://gate.ahram.org.eg/News/2962785.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962785.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2962785.aspx
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 : القرارات العسکریة: ثامنًا

القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من   الفريق أول محمد زىكصدق  -1

 . 2021/ 25/9من يوم السبت املوافق   اعتبارا استقبالهمتم  والتي،  2022املجندين مرحلة يناير 

القائد العام للقوات املسلحة وزير    الفريق أول محمد زىكصدق    العامة،نخفاض مجموع طلبة الثانوية   ضوء اىف  -2

املسلحة   للقوات  الصحية  املعاهد  لصالح  املتطوع�  للطلبة  القبول  نسب  تخفيض  من   إناث)   –  (ذكورالدفاع عىل 

لتكون  الحاصل� "علمي"  األزهرية  أو  علوم"  "علمي  العامة  الثانوية  شهادة  من  55 عىل  بدالً  تفضيل %60  مع   %

 الحاصل� عىل أعىل الدرجات يف اللغة اإلنجليزية حتى االكتفاء بالعدد املطلوب. 

قرار القائد العام للقوات بالقوات املسلحة بتخفيض النسبة املئوية    لقوات املسلحةاملتحدث العسكري باسم انرش  ك�  

كانت القوات املسلحة قد أعلنت منذ أسبوع� تخفيض الحد األد�    . ٪ ٥٥  من  بدالً   ٪ ٥٢للقبول بالكلية الجوية لتصبح 

يف درجات الناجح� مقارنة   اً مع إعالن نتيجة الثانوية العامة التي شهدت تراجع  اً للقبول بالكليات العسكرية تزامن

 مبعدالت السنوات املاضية. 

العامة للقوات املسلحة للتيس� عىل املواطن� وحل املشكالت  القوات املسلحةقامت  -3 القيادة  لتوجيهات  ، تنفيذاً 

"منطقة حاليب وشالت�"   التجنيدية إىل محافظات جنوب سيناء ومرىس مطروح وأسوان  اللجان  التجنيدية، بدفع 

 ة املواقف التجنيدية للمواطن� وتسليمهم شهادات املعاملة التجنيدية ىف أماكن وجودهم.لتسوي

شات استثنائية لبعض الجنود السابق� بالقوات بشأن منح معا  2021لسنة    396القرار الجمهوري رقم    السييس أصدر  -4

  900واشتمل القرار عىل كشف�، تضمن الكشف األول منه� منح معاش استثنايئ مقداره ، املسلحة واملستحق� عنهم

 900جنديا منتهية خدمتهم ألسباب، باإلضافة إىل كشف آخر تضمن منح معاش استثنايئ مقداره    11لـ  جنيه شهريا  

 . جنود انتهت خدمتهم بالوفاة 3ق� عن جنيه للمستح

متجهة إىل مطار   بناء عىل قرار وزير الدفاع املرصي أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة رشق القاهرة الجوية،-5

ملساعدات اإلنسانية، التي تشمل كميات كب�ة من املواد الخرطوم الدويل بجمهورية السودان، محملة بأطنان من ا

الغذائية والبطاط�، مقدمة من وزارة الدفاع، وجمعية الهالل األحمر املرصية، للمساهمة يف تخفيف األعباء عن كاهل  

 .املواطن� السوداني�

بناًء عىل توجيهات السيىس بتوف� كافة أوجه الرعاية الصحية الالزمة العاجلة للطالبة منه الله هشام حسن ثابت -6

أسيوط  والتي لحادث مبحافظة  املسلحة،  تعرضت  للقوات  العامة  القيادة  الطبية  أوامرها إل   أصدرت  الخدمات  دارة 

للقوات   الطبيبالقوات املسلحة للتنسيق مع هيئة اإلسعاف املرصية لنقل الطالبة منه الله إىل مجمع الجالء  

 . لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها  اً املسلحة نظر 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2417571
https://gate.ahram.org.eg/News/2945929.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2944641.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2944641.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2944641.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20092021&id=53fb6d4b-c168-455a-8590-228072fce948
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19092021&id=ac0f5fca-028a-4652-b41f-0cd934641af4
https://www.elwatannews.com/news/details/5678731
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=41852
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 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

، األستاذ د. مدحت ميخائيل أستاذ عالج آالم العمود الفقري  باملعاديللقوات املسلحة    الطبياملجمع    يستضيف-1

جمعيات عالج األمل بالواليات املتحدة األمريكية بكاليفورنيا ىف الفرتة    اتحادالغرضويف (بدون جراحة)، ورئيس    واالنزالق

القادم  16سبتمرب وحتى    29من   من�  أيضا� يستضيف  ك  ،أكتوبر  البولية    احن  د.  املسالك  خب� جراحة وتشوهات 

 القادم. أكتوبر 19وحتى  10الفرتة من  يفلألطفال بجامعة كورنل بنيويورك وذلك 

أستاذ زائر بالناتو، محارضة باللغة اإلنجليزية للدارس� باألكاد�ية العسكرية امللكية   اللواء دكتور سيد غنيمألقى  -2

بربوكسل بعنوان «التقدير اإلسرتاتيجي للرشق األوسط وش�ل أفريقيا»، لداريس كلية أركان حرب املتقدمة وبحضور  

 د األورويب والناتو. قيادات وصناع القرار من االتحا

اتستضيف  -3 البولية    العسكريلجديدة  مستشفى مرص  املسالك  أورام  فرجا�، خب� جراحة  الدكتور عمرو  األستاذ 

 من أكتوبر املقبل، بحسب بيان صحفي.  15وحتى   7مبنظار البطن بجامعة فلوريدا، وذلك يف الفرتة من 

مق-4 إىل  للتوجه  النمسا  املرصية يف  الجالية  أبناء  فيينا  العربية يف  السفارة، وذلك  ناشدت سفارة جمهورية مرص  ر 

 لجنة عسكرية لتسوية موقفهم التجنيدي بشكل نهايئ بتسجيل أس�ئهم لدى البعثة، مش�ة إىل أنه تم اإلعداد إليفاد  

 من قبل الجهات املعنية يف جمهورية مرص العربية. 

، صاحب شفرة حرب أكتوبر، يف محافظة اإلسكندرية، عن عمر الحاج أحمد إدريس،  م2021خالل شهر سبتمرب  تويف  -5

كجندي يف قوات حرس الحدود،   1954يذكر أن أحمد إدريس النويب، كان عريف وتطوع يف الجيش عام  ،  اً عام  84يناهز  

شفرة، فعرض عليه استخدام اللغة   سمع الرئيس الراحل أنور السادات، يتحدث عن  1971وأثناء خدمته يف الجيش عام  

 .الصهاينةالنوبية التي ال يعرفها أحد غ� النوبي� كشفرة تستخدم يف الحرب مع 

دفعات األكاد�ية املرصية للهندسة والتكنولوجيا املتقدمة التابعة للوزارة    بتخريج ثا�  وزارة اإلنتاج الحريباحتفلت  -6

وأرشف صبحي   الحريبمحمد أحمد مريس وزير الدولة لإلنتاج    لواء)، وذلك بحضور ال2020/2021(  عن العام الدرايس

 وزير الشباب والرياضة، وتم إجراء االحتفال مبرسح قطاع التدريب التابع لوزارة اإلنتاج الحريب مبدينة السالم. 

رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور محمود املتينى، رئيس جامعة ع� شمس،    لفريق عبد املنعم الرتاساشهد  -7

 )1(توقيع بروتوكول تعاون ب� الهيئة العربية للتصنيع وجامعة ع� شمس.

  

 

 . 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://akhbarelyom.com/news/newdetails/3491068/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3496618/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A-
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/9/15/2090002/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3500134/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3507281/1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3512234/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A
https://gate.ahram.org.eg/News/2950031.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2950031.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2950031.aspx
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