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 کوالیس خروج الفریق محمد فرید حجازي من منصب رئیس األرکان.  

 السیسي یصدر قرارا بترقیة اللواء أرکان حرب محمد عبد املوجود.  

 طائرة تجسس أمریکیة تقوم باستطالع السواحل املصریة.  

 م. 2021تدریبات مکثفة للبحریة املصریة خالل شهر أکتوبر     

 " الترکیة ومصر تسعی لوقف الصفقة. TB2إثیوبیا طلبت طائرات "بیرقدار   

 م". 2021انطالق الدورة الخامسة للمناورة الروسیة املصریة "حماة الصداقة   

 هذا العدد:  يف

https://almarsad.co.uk/
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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 
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 تمهید: 

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

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة 

 کوالیس خروج الفریق محمد فرید حجازي من منصب رئیس األرکان -1

م، والذي اختص بتعديل  2021الذي قدمته الحكومة للربملان يف شهر يونيو  مرشوع القانونبعد تصديق السييس عىل 
ثالثة قوان� تخص القوات املسلحة املرصية، وهي القوان� الخاصة برشوط الخدمة والرتقية لضباط القوات املسلحة، 

ع عن الدولة وعىل  خدمة ضباط الرشف والصف والجنود بالقوات املسلحة وقانون القيادة والسيطرة عىل شؤون الدفا 
القوات املسلحة، تعددت التوقعات، بأنه سيتم إخراج الفريق محمد فريد حجازي من منصب رئيس األركان بعد هذا  

بالفعل يف   تم  ما  وهو  الفريق  2021أكتوبر    27اإلجراء،  بتكليف  السييس  قام  هيئة أسامة عسكرم، حيث  رئيس   ،
ق محمد فريد حجازي، والذي تم تعيينه مستشاراً للسييس ملبادرة  العمليات برئاسة هيئة األركان املرصية، خلفاً للفري

 حياة كر�ة. 

كانت أبرز املواد التي تم تعديلها يف مرشوع القانون الذي قدمته الحكومة للربملان وصدق عليه السييس، هي تحديد 
البحرية) ومساعدي وزير الدفاع يف  -الدفاع الجويقوات - مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة األفرع الرئيسية (الجوية

مناصبهم بسنت� بعد أن كانت أربع سنوات، ما مل يقرر السييس مد فرتة خدمتهم، وكانت الحكومة قد بّررت هذا  
التعديل يف مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من الرغبة يف ضخ دماء جديدة يف الوظائف الرئيسية الكربى يف  

 املسلحة. القوات 

قد يرى البعض أن خروج الفريق محمد فريد حجازي من منصب رئيس األركان يف هذا التوقيت ليس أمراً مستغرباً،  
بل أمراً طبيعيا ومنطقياً، وأنه جاء قبيل نرشة التحركات التي يعتمدها القائد األعىل للقوات املسلحة نهاية كل عام، 

جاء بناء عىل القوان� الخاصة بالخدمة والرتقية لضباط القوات املسلحة  ومن ناحية أخرى كان خروجه منطقيا ألنه  
م، حيث قىض فرتته (سواء السنوات األربع، قبل التعديل، أو السنت�، بناء  2021التي صدق عليها السييس يف يونيو  

ذلك، ولكنه مل يفعل  عىل التعديل الجديد)، ولكن يوجد هنا أمر هام، فقد كان السييس �لك التمديد له إذا أراد   
 هذا، فل�ذا؟

التوقعات املبكرة بأن السييس سيقوم بإخراج الفريق حجازي من منصب رئيس هيئة األركان، كان سبب ذلك أنه يف  
الفرتات األخ�ة كان متداوال داخل أروقة الجيش أن السييس مستاء من الفريق حجازي بسبب األوضاع العسكرية 

ا أن  واألمنية يف ش�ل سيناء،  األمنية والعسكرية  يف ش�ل سيناء يرى  للتطورات  فاملتابع  اآلن؛  لتي مل تستتب إىل 
العمليات املسلحة التي تشنها عنارص تنظيم "والية سيناء" ضد قوات الجيش مستمرة إىل وقتنا هذا، وشهرياً يكون  

ببه األول هو تحميله  هناك فاقد يف عنارص الجيش املرصي سواء ضباط أو جنود. إذن فخروج حجازي كان س
 الفشل األمني والعسكري يف مواجهة املتمردين يف ش�ل سيناء، من ِقبل السييس. 

جدير بالذكر هنا أن الفريق محمد فريد حجازي كان قد تم تكليفه برئاسة هيئة األركان يف شهر أكتوبر من  
الفريق محمود حجازي من منصب رئيس هيئة األركان ب2017عام   التي  م، بعد إخراج  الواحات  عد عملية 

نفذتها مجموعة يقودها الضابط ع�د عبد الحميد وقضت فيها تلك املجموعة الصغ�ة عىل معظم القوات  
الرشطية التي كانت تقوم بعمليات متشيط يف تلك املناطق، وكات هناك تقاعس من قوات الجيش يف معاونة  

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
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3550011/1/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85
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محمود حجازي هذا األمر. وبعد تكليف الفريق محمد فريد القوات الرشطية يف تلك املواجهات، وتم تحميل الفريق 
م، تم تكليف الفريق حجازي من قبل السييس  2017حجازي برئاسة هيئة األركان بشهرين وتحديداً يف شهر ديسمرب  

ن،  بقيادة العملية الشاملة وأعطى له مهلة ثالثة أشهر لتخليص سيناء من الج�عات املسلحة، وهذا الذي مل يتم إىل اآل 
فالعملية الشاملة مر عليها إىل اآلن أربعة سنوات وما زالت سيناء تنشط فيها العمليات املسلحة؛ ولذلك وبناء عىل  
العام األخ�، م� دفع   العالقة ب� السييس وحجازي يف  ما نقلت املصادر، فقد سبّب ذلك اإلخفاق األمني توترا يف 

ه؛ غ� أن السييس كان يريد إخراجه يف وقت يبدو طبيعياً، وطبقاً  السييس يف نهاية األمر إلخراج حجازي من منصب
 للقوان� العسكرية، لذلك جاء يف نهاية العام قبيل خروج نرشة التحركات، وأيضاً طبقاً للقوان� العسكرية.

 السیسي یترأس اجتماع "األیلع للقوات املسلحة" -2

القوات املسلحة وجهودها يف ح�ية األمن القومي املرصي  م، أنشطة ومهام  2021استعرض السييس خالل شهر أكتوبر  
السييس   ترؤس  للدولة. جاء ذلك خالل  اإلسرتاتيجية  االتجاهات  كافة  املسلحة عىل  للقوات  األعىل  املجلس    اجت�ع 

 م.1973قررة من كل عام تزماناً مع احتفاالت القوات املسلحة بذكرى حرب أكتوبر والذي عقد يف مته امل

 السیسي یصدر قرارا بترقیة اللواء أرکان حرب محمد حجازي -3

م، قراراً برتقية اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد املوجود قائد قوات الدفاع  2021أصدر السييس، خالل شهر أكتوبر  
الفر الدفاع الجوي خلفاً الجوي إىل رتبة  لقوات  يق. جدير بالذكر أن محمد حجازي قد تم تعيينه منذ أشهر قائداً 

للفريق عيل فهمي، وكونه تم تعيينه قائداً لفرع من األفرع الرئيسية للقوات املسلحة فيستلزم ترقيته لرتبة فريق، أي 
 اي� العسكرية املرصية. أن قرار ترقيته من رتبة لواء لرتبة فريق قرار اعتيادي وطبقاً للمع

 للقوات املسلحة  34السیسي یشهد الندوة التثقیفیة الـ -4

، مبناسبة االحتفال بذكرى  للقوات املسلحة املرصية  34الندوة التثقيفية الـ  م،  2021شهد السييس خالل شهر أكتوبر  
 .  ، وقد أقيمت الندوة مبركز املنارة للمؤمترات بالتجمع الخامسنرص أكتوبر

الندوة عىل رضورة   خلف القوات املسلحة وان ال يسمحوا   اصطفاف الشعب املرصيوأكد السييس خالل كلمته يف 
 ألحد أن يحدث رشخ ب� الشعب والجيش. 

، عكس أنه  1973ومبادرته للسالم بعد انتصارات أكتوبر    الرئيس الراحل الساداتوأكد السييس، يف كلمته عىل أن قرار  
"أقصد بكالمي،    كانت لديه القدرة عىل تجاوز كل األدبيات املستقرة يف عرصه، وقال السييس وهو يرشح هذه الجزئية،

 أنه كان من الطبيعي نعمل كده، وأي حاجة غ� كده مش طبيعية. 

من دفعوا    سيناء فقطوقال السييس، إن املرصي� كلهم تأملوا بسبب اإلرهاب، موضًحا أن الشعب كله وليس أهايل  
الثمن، ولكن كل الدولة املرصية، وقال إن سيناء ستعود أفضل م� كانت، وإن الخ� واألمن واالستقرار سيتحقق يف  

 سيناء وكل ربوع مرص. 

وقال السييس، إنه دور مؤسسة الجيش يُفرتض أن يقترص عىل مجابهة اإلرهاب وتطه� سيناء لكنه أخذ مهمة 
هي املساهمة يف التنمية، وأضاف مخاطبًا املرصي� "بالش تخلوا أي كالم يفرق بيننا وبعض.. كلنا واحد  أخرى و 

لو عاوزين إننا نحقق أكرت من كده"، وتابع: "كونوا عىل قلب راجل واحد.. الرئيس الراحل ج�ل عبد النارص  
توازن واستعدنا  وراه  وقفت  كلها  البلد  لكن  الهز�ة  بعد  هيستقيل  مهم  كان  الدرس  وهذا  النرص..  وحققنا  ا 

 للغاية". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.sis.gov.eg/Story/224889/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9?lang=ar
https://www.elwatannews.com/news/details/5730586
https://gate.ahram.org.eg/News/2987278.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2987227.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102021&id=d7be1206-1a67-4dec-98c6-f11d2fbf84a8
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 تعقيب: 

يظل الجيش يف قلوب وعيون أبنائه عظيم عندما يشعر املواطن� بأنه يدافع عنهم وعن وطنهم، ولكن عندما يتحول  
بقرار من قياداته اىل أداة لقتل الشعب تتحول الصورة الذهنية لدي املواطن�، وتكن تلك بدايات صناعة الفرقة التي 

 تؤدي اىل تفتيت األوطان، القيادة غ� الرشيدة حت�ً تقود البالد اىل كوارث. 

 طائرة تجسس أمریکیة تقوم باستطالع السواحل املصریة -5

أكتوبر   شهر  أمريكية خالل  وتجسس  استطالع  طائرة  وأيًضا 2021قامت  واللبنانية  السورية  السواحل  باستطالع  م، 
-RCجواء املرصية، ويبدو أن طائرة االستطالع والتجسس األمريكية هي من طراز  املرصية، علً� أنها كانت خارج األ 

135U Combat  الطائرة مشتقة من سابقتها ،C-135 Stratolifter   و�كنها تنفيذ عمليات االستخبارات واملراقبة
 ). ISRواالستطالع (

 تعقيب: 

تم تصميمها وتصنيعها بواسطة رشكة بوينغ    هي طائرة استطالع ذات أربع محركات، متوسطة الوزن،  RC-135بوينغ  
Boeing Defense and Integrated Systems    لصالح سالح الجو األمرييك. الطائرة مشتقة من سابقتهاC-135 

Stratolifter ) و�كنها تنفيذ عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالعISR النسخة .(RC-135U Combat Sent 
بيانات   والرشاك الس  ELINTتجمع  التشويش  وأجهزة  املتقدمة  الرادار  تحذير  استقبال  أجهزة  تصنيع  يف  تخدامها 

 الخداعية والصواريخ املضادة لإلشعاع وأجهزة محاكاة التدريب.

  

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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 ثانیًا: التسلیح  

 " الترکیة ومصر تسعی لوقف الصفقة TB2إثیوبیا طلبت شراء طائرات "بیرقدار -1

، عن مصادر بأن تركيا تعزز صادراتها من الطائرات املس�ة املسلحة من خالل التفاوض عىل صفقات  رويرتزنقلت وكالة  
مع املغرب وإثيوبيا، وأي شحنات من الطائرات املس�ة إىل إثيوبيا تهدد بإذكاء الخالف يف العالقات املتوترة بالفعل  

 ومرص، التي تختلف مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا عىل النيل األزرق، بحسب رويرتز.   ب� تركيا

ة قولها إن القاهرة طلبت من الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية  عن مصادر أمنية مرصي  وكالة رويرتزك� نقلت  
 مساعدتها عىل تجميد صفقة تقوم مبوجبها تركيا ببيع طائرات مس�ة إلثيوبيا. 

AASM-HAMMER   

 
مرصية حدى املطارات املرصية أثناء تذخ� مقاتلة رافال  صورة ملجموعة من األفراد التابعي� لألطقم الفنية األرضية يف إ 

  Safranهي قنابل فرنسية الصنع من تصنيع رشكة    Hammer-AASMاملوجهة، قنابل    HAMMER-AASMبقنابل  
ومتتلك مرص هذه القنبلة ضمن إطار صفقة طائرات الرافال    Armement Air-Sol Modulaireوهي اختصار للعبارة  

أو عن طريق    GPSأو نظام تحديد املواقع العاملي    INSويتم توجيهها عن طريق نظام املالحة بالقصور الذايت  
 أو عن طريق الليزر وتختلف طريقة التوجيه حسب نسخة القنبلة. IRاألشعة تحت الحمراء 

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/1391225/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-TB2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1283348-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/03/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/03/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/03/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/03/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5/
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بعد دمج منظومة الرادار اإليسا   MEKO A200من طراز  “العزيز”تم الكشف عن صورة حرصية للفرقاطة املرصية 

ويتميز بتقنية الحزم   AESAهو رادار ذو مصفوفة مسح إلكرتو� نشط    NS 100واملدفع الرئييس،    NS 100من طراز  
املحور   ثنائية  املحيط    Dual axis multi-beamاملتعددة  اإلدرايك  الوعي  تعزز    Situational Awarenessالتي 

كم ضد األهداف الجوية   280للكشف والتعامل الفوري مع مختلف التهديدات الجوية والبحرية. يبلغ مداه األقىص  
ة  هدف جوي وبحري يف وقت واحد، ويتمتع الرادار بقدرة فائق  1000كم ضد األهداف السطحية، و�كنه تتبع    80و

منصة متكاملة    NS100عىل مقاومة التشويش واإلعاقة اإللكرتونية وتحديد ومراقبة مصدرها، يُعد النظام الراداري  
 . Multi-Sensor Integrated Platformتدعم دمج مجموعة من مستشعرات الرصد األخرى 

نظام  -4 بناء  يف  مصر  لدعم  فرنسي  وفد  وصول  یؤکد  فرنسي  استخباري  موقع 

 لدروناتدفاعي مضاد ل

االستخباري الفرنيس عن وصول وفد فرنيس إىل مرص للمساعدة يف بناء نظام    أفركا إنتليجنس” أعلن موقع “
دفاعي مضاد للدرونات، وقد أعلن وزير اإلنتاج الحريب املرصي هذا العام عن البدء يف بناء نظام دفاع جوي  

يف صناعة أنظمة الدفاع الجوي واملستشعرات    متوسط املدى متكامل، ومتتلك فرنسا ورشكاتها قدرات وخربات
 بأنواعها الرادارية والحرارية والتليفزيونية والصواريخ املضادة لألهداف الجوية. 

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/2021/10/01/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%83%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/05/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3/
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خلیة دفاع    32مصر تتعاقد یلع فرقاطتي فریم بیرجامیني النسخة الجدیدة بـ  -5

 جوي

من   تقرير  أحدث  اإليطايلكشف  للربملان  الدفاع  ف  لجنة  مع تعاقد مرص عىل  برجاميني”  “فريم  طراز  من  رقاطت� 
بـ   مجهزت�  املرصيت�  الفرقاطت�  تكون  سوف  اإليطايل،  للتقرير  ووفًقا  عكس   32إيطاليا،  عىل  جوي  دفاع  خلية 

خلية إطالق فقط. وهي خطوة ستعطي للبحرية املرصية قوة جبارة يف   16الفرقاطت� األولت� اللتان تم تجهيزه� بـ 
 ي.مجال الدفاع الجو 

 محلًیا   K-9مصر تتجه إلنتاج مدفع الهاوتزر الکوري الجنوبي -6

الذي تسعى مرص القتنائه، وتسعى مرص لرشاء    ثاندر  k-9املدفع الكوري الجنويب  ظهرت أخبار جديدة حول صفقة  
مليار دوالر. وال يتعلق األمر فقط باملدفع،    2مع نقل تقنية تصنيعه بقيمة    K-9مدفع الهاوتزر ذايت الدفع من طراز  

كلفة إنشاء خطوط اإلنتاج يف  بل إنها مجموعة كاملة من أنظمة ومعدات املدفعية والذخ�ة مع نقل التكنولوجيا وت
مرص، ك� تتفاوض مرص مع كوريا الجنوبية حول تقديم الدعم التكنولوجي ملحطة الضبعة للطاقة النووية، وإنشاء  

 حوض لبناء السفن بالقرب من قناة السويس من قبل رشكة سامسونج للصناعات الثقيلة. 

 املصریة  16- ظهور قنابل الطارق یلع مقاتالت إف-7

فالكون املرصية. يذكر أنه ظهرت كذلك قنابل الطارق ألول مرة ضمن    16-عىل مقاتالت إف  قنابل الطارق ظهرت  
التابعة للقوات الجوية املرصية يف وقت سابق من هذا العام. وتم اإلعالن عن صفقة تزويد   2000تسليح داسو م�اج  

للعمل عىل مقاتالت   2020٪ يف عام  100ماراتية  كم صناعة إ  102اإلمارات مرص بصواريخ الطارق عالية الدقة مداه  
 ومستقبال الرافال. 16-واإلف 2000و 5امل�اج 

 مصریة:    16-سبارو یلع متن مقاتلة إف  AIM-7الظهور األول لصاروخ -8

لطائرات  فيديو  املرصية  البلد  صدى  قناة  نرشت 
وظهرت   صواريخها،  إطالق  أثناء  مرصية  مقاتلة 

أثناء إطالقها    16طراز إف  لقطة ملقاتلة مرصية من  
جو  سبارو AIM- 7لصاروخ جو  صاروخ  وهو   ،

أمرييك متوسط املدى ذو توجيه شبه نشط مبدى  
ماخ، وبالرغم من    4كيلومرت ورسعة    70يصل إىل  

امتالك القوات الجوية املرصية لهذا الصاروخ منذ  
من  مقاتالتها  تسليح  حزمة  ضمن  عقود 

ور األول  ، إال أن هذا هو الظه16طراز إف  
 للصاروخ لحظة إطالقه خالل تدريب. 

 

 

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/2021/10/09/%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%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/13/%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9%d8%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/13/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%8c%d8%8c-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%b9%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-aim-7-%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-aim-7-%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-aim-7-%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7/
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إم    29قاتالت ميج  مظهرت    / الجوية املرصية   املرصية  2إم  القوات  الصحفي لقائد  املؤمتر  رسميًا ألول مرة خالل 

الـ   الجوية بعيدها  القوات  احتفال  إطار  املقاتالت   89الفريق محمد عباس حلمى هاشم يف  إنشائها، وظهرت  عىل 
(عىل األغلب) مبدى   KH-38ض من طراز  وصواريخ جو أر   R-73و  R-77مسلحة ألول مرة بصواريخ جو جو من طراز  

بالضبط)    35كم، ك� أن هذه هي املرة األوىل التي تظهر فيها امليج املرصية بنقاط التعليق الكاملة (نفس امليج    70
 تحت كل جناح وواحدة أسفل بطن املقاتلة.  4نقاط تعليق لألسلحة بواقع  9بعدد 

 » 2021دفاع والفضاءوزیر اإلنتاج الحربي یشارك بمعرض «سیول لل-10

م،، إىل كوريا الجنوبية لحضور  2021توجه اللواء محمد أحمد مريس وزير الدولة لإلنتاج الحريب، خالل شهر أكتوبر  
  24إىل    19خالل الفرتة من    "، والذي قد عقدADEX 2021معـرض سيــول الدولــي للفضــاء والدفــاع "فعاليات  

مجال  يف  التطور  مدى  عىل  للوقوف  فرصة  املعرض  هذا  يف  الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير  مشاركة  وجاءت   ، أكتوبر 
الحريب إلنتاج وتطوير نظم   اإلنتاج  املتقدمة لرشكات  التكنولوجيات  إمكانية نقل بعض  الدفاعية وبحث  الصناعات 

 التسليح والذخائر. 

 Wingدد املسیرات التي تشغلها القوات الجویة املصریة من طراز  تعرف یلع ع-11
Loong 

وفًقا لصحيفة سوهو   ،Wing Loongطائرة بدون طيار من طراز    100أكرث من  تشغل القوات الجوية املرصية  
صينية الصنع، واشرتت مؤخًرا   Wing Loong-1طائرة بدون طيار من طراز    76الصينية، تشغل مرص حوايل  

باسم  طا  32 تعرف  مطورة  طيار  بدون  النسخة   Wing Loong 1Dئرة  االستحواذ عىل  شائعات حول  مع 
 Blue Arrowبصواريخ    Wing Loong، تسلح القوات الجوية املرصية مس�ات  Wing Loong-2املتقدمة  

 كم. 10املضادة للدروع والتحصينات والتي يصل مداها إىل  7

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/2021/10/14/%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%89-%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%ac-29-%d8%a5%d9%85-%d8%a5%d9%852-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://gate.ahram.org.eg/News/3026941.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3026941.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3026941.aspx
https://www.defense-arabic.com/2021/10/15/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88/
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   SMX31Eمحادثات بین مصر وفرنسا حول غواصات متقدمة من طراز 12

الفرنسية لبناء    Naval Groupبأن هناك محادثات جارية ب� مرص ورشكة    تاكتيكال ريبورت االستخبارايتأكد موقع  
وردت مصادر مطلعة بأن املحادثات الجانب� حول الغواصات وصلت ، وأ SMX31Eالسفن لرشاء غواصات من طراز  

ملراحل متقدمة جدا لعدد كب� من الغواصات. ك� تم االتفاق عىل املبلغ وستكون بقرض من فرنسا بفائدة صغ�ة  
 القادم. Edexسنوات، مع نقل تكنولوجيا، وقد يتم اإلعالن عن الصفقة يف معرض  10ومدة سداد عىل 

-KHت الجویة املصریة تکشف امتالکها لصاروخ الکروز الروسي بعید املدى  القوا-13

35U   2إم / إم  29ضمن حزمة تسلیح مقاتالت میج 

ضمن حزمة تسليح مقاتالت   35U-KHالقوات الجوية املرصية لصاروخ الكروز الرويس  أعلنت مرص رسمياً امتالك  
إم    29ميج    / +  2إم  بثت فضائ  260مبدى  أطلقته كيلومرت وقد  الذي  الصاروخ  إصابة  أثناء  لقطات  البلد  ية صدى 

 إم لهدف أريض بدقة ومل تحدد اللقطات مكان الهدف، ولكن عىل ما يبدو أنه يف سيناء.  29مقاتالت ميج 

إسکندر  -14 منظومة  یجرب  أجنبي  الصاروخیة    Iskander-Eهل هي مصر؟ عمیل 

 کم بدقة متناهي 180وأصابت هدف یلع بعد 

التابع لرشكة “روستيك”املرصح   األسلحة  الصناعي ملجمع  أوزدويف    دير  ريا    Bekkhan Ozdoevبيكخان  لوكالة 
كم    180قد أصابت هدف عىل بعد    Iskander-Eنوفوستي أن النسخة التصديرية لصاروخ إسكندر املعروفة باسم  

وال العملياتية  الصواريخ  نظام  وأظهر  أجنبي،  لزبون  عرضها  خالل  متناهية  “إسكندربدقة  غ�    -تكتيكية  دقة  إي” 
الهدف عبارة عن  أوزدويف لوكالة ريا نوفوستي، وكان  أجنبي، حسب� رصح بذلك  النار لزبون  مسبوقة يف إطالق 

 مرتًا مربًعا عليها عنارص من املعدات العسكرية القد�ة. 30×   30مساحة 

  

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/2021/10/18/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af-%d9%85%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/18/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/18/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/18/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-%d9%83/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/23/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/23/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/23/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af/
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 ثالثًا: التدریبات العسکریة  

 ” 2021للمناورة الروسیة املصریة “حماة الصداقة انطالق الدورة الخامسة -1

والتي   ”2021“ح�ة الصداقة  م، الدورة الخامسة للمناورة الروسية املرصية املشرتكة  2021انطلقت خالل شهر أكتوبر  
حتى   لعسكري�    29أستمرت  الجوي  واإلنزال  االستطالع  عمليات  عىل  التدريب  املناورة  وشملت  الجاري،  أكتوبر 

معدات عسكرية    10” مرصية، ك� تم إنزال نحو  C-130” روسية و “IL-76 MDدولت� بواسطة طائرات “ومعدات لل
عسكريا وكلت إليهم مهمة السيطرة عىل بلدة مأهولة محتلة من قبل مسلح� مفرتض� وشارك يف   150وأكرث من  

مرصي)،   400عسكري رويس و  100(بينهم نحو  عسكري من قوات اإلنزال للدولت�    500املناورات هذا العام أكرث من  
 ومدرعات وطائرات شحن ومروحيات “شينوك” تابعة للجيش املرصي. 

 
، وظهرت الطائرة وهي تحمل  لعمليات تدريب يف روسياأثناء تنفيذها    مرصية  35-من طراز سوتم رصد طائرة مقاتلة  

) ملحاكاة توجيه الذخائر يف الوقت الحقيقي، وتسجيل البيانات عىل منت الطائرة لدعم LI ASPعىل متنها بودات (
 استخالص املعلومات بعد املهمة.

»  1الجنوب ــ   انطالق فعالیات التدریب املصري السوداني املشترك «حارس -3

  

 "   1" حارس الجنوب ــ  م، فعاليات التدريب املرصي السودا� املشرتك  2021انطلقت خالل شهر أكتوبر لعام  
فذ ألول مرة ب�  والذي أجريت فعالياته حتى التاسع والعرشين من أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية ون

 الجانب� مبشاركة عنارص من حرس الحدود املرصية وعنارص املشاة السودانية املدربة عىل مهام تأم� الحدود. 

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/2021/10/17/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/19/%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
https://twitter.com/hummingsoldier/status/1449749794575036423/photo/1
https://www.elwatannews.com/news/details/5754190
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 مصر تنفذ تدریبات بحریة عابرة مع الیونان وأمریکا وإسبانیا -4

البحرية املصـريةم،  2021نفذت خالل شهر أكتوبر لعام   اليونانية،    القوات  البحرية  القوات  عابراً مع  بحرياً  تدريباً 
) وذلك بنطاق األسطول الش�يل املرصي  HS Kanarisباشرتاك الفرقاطة املرصية (إسكندرية) والفرقاطة اليونانية ( 

 ريها القوات البحرية املرصية مع البحريات العاملية.بالبحر املتوسط، يأيت ذلك استمرارا للتدريبات املشرتكة التي تُج

ك� نفذت القوات البحرية بنطاق مرسح العمليات لألسطول الجنويب بالبحر األحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات  
يباً بحرياً )، فضالً عن تنفيذ تدرUSS Okaneالبحرية األمريكية باشرتاك الفرقاطة املرصية (طابا) والسفينة األمريكية (

 ”. ESPS Victoriaعابراً مع القوات البحرية اإلسبانية باشرتاك الفرقاطة املرصية "الظافر" مع الفرقاطة اإلسبانية "

 القوات الجویة املصریة والیونانیة تنفذان تدریبًا جویًا بإحدى القواعد الیونانیة -5

تشكيالت من الطائرات    مبشاركة  القوات الجوية املرصية واليونانية تدريباً جوياً م،  2021نفذت خالل شهر أكتوبر لعام  
املقاتلة متعددة املهام لكال الجانب� بإحدى القواعد الجوية اليونانية. اشتمل التدريب عىل تنفيذ عدد من الطلعات  

) املدى  بعيدة  الجوية  العمليات  مهام  والتدريب عىل  املشرتكة،  وتوحيد  COMAOالجوية  املهارات  ) وذلك لصقل 
الخ وتبادل  العملياتية  مختلف  املفاهيم  تحت  الجوية  العمليات  إدارة  عىل  والتدريب  املشاركة،  العنارص  ب�  ربات 

 الظروف بكفاءة عالية. 

 ة هندیة مرتقب  –تدریبات مصریة  -6

قائد   الهنديسقال  الجو  أول   الح  الجوية مع مرص قريبًا، سيكون هذا  القوات  الهند ستجري تدريبًا مشرتكًا مع  إن 
تدريب للقوات الجوية ب� البلدين، متتلك مرص والهند مخزونًا م�ثًال من الطائرات املقاتلة، فكاله� يشغل طائرات  

-Suع، يف وقت سابق، توقفت طائرة مقاتلة من طراز  الروسية الصن  29الفرنسية الصنع، وميج    2000رافال، وم�اج  
30MKI    تابعة لسالح الجو الهندي يف مرص يف طريقها إىل للمشاركة يف مترينRedflag   ،يف الواليات املتحدة األمريكية

املرصيت�، حيث إنها بحاجة    Mirage 2000و  52بلوك    16- ويُعتقد أن تلك الزيارة هدفها هو مواجهة طائرات إف
 ة إىل مثل هذه التجارب يف أي اشتباك آخر مع سالح الجو الباكستا� الذي يشغل نفس الطائرات.ماس

 جو-طائرات مقاتلة مصریة تواجه مقاتالت یونانیة يف معارك جو-7

طائرات م، أربع  2021هبطت خالل شهر أكتوبر  
الجوية املرصية للقوات  تابعة  من طراز   مقاتلة 

MIG-29M / M2  اتلتان من طراز وطائرتان مق
F-16    يف جنوب كريت وأجرت تدريبات مشرتكة

التابعة للقوات الجوية   F-16مع طائرات  
فوق  ساعات  لبضع  استمرت  اليونانية 
كان   املتوسط،  األبيض  البحر  رشق 
مع   الجو  يف  “موعد”  املرصية  للطائرات 

األسطول   والرسب    340طياري  “أليبو”  ب  343األسطول  أقلعوا  الذين  يف  “أست�ي”  وكانوا  سودا  من  الفعل 
 انتظارهم.

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5754202
https://www.youm7.com/story/2021/10/24/%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%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%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%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/5506819
https://www.defense-arabic.com/2021/10/05/%d8%b3%d9%88-30-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%81-16-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ac-2000-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/05/%d8%b3%d9%88-30-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%81-16-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ac-2000-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/05/%d8%b3%d9%88-30-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%81-16-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ac-2000-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/22/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%ac%d9%88-%d8%ac%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/22/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%ac%d9%88-%d8%ac%d9%88/
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م، إجراءات تفتيش الحرب ألحد تشكيالت 2021شهد الفريق أول محمد زىك وزير الدفاع املرصي خالل شهر أكتوبر  

بعد تحديثها وفقاً ألحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب    الجيش الثا� امليدا�
 القوات املسلحة "السابق" وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات املسلحة. 

 
بالذخ�ة الحية، التي   "32  - "رعد  الدفاع املرصي ، تنفيذ املرحلة الختامية للمناورة  شهد الفريق أول محمد زيك وزير  

املسلحة   للقوات  الرئيسية  األفرع  بالتعاون مع  العسكرية  الغربية  املنطقة  من  وعنارص  نفذتها وحدات من 
أكتوبر   شهر  خالل  والصاعقة  للمظالت  الخاصة  لتشكيالت  2021القوات  القتايل  التدريب  خطة  إطار  يف  م، 

 ووحدات القوات املسلحة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2021/10/19/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/5501490
https://www.msn.com/ar-eg/news/national/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-32/ar-AAP46rv
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رئيس أركان    محمد فريد حجازيم، شهد الفريق  2021أكتوبر    26بيوم واحد فقط وتحديداً يف يوم    هقبيل ترك منصب

حرب القوات املسلحة "السابق" إحدى مراحل املرشوع التكتييك بجنود الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث  
قتايل لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة، وتضمنت املرحلة عرضاً امليدا�، وذلك يف إطار الخطة السنوية للتدريب ال

الهجوم. العدو وتطوير  الحد األمامي لدفاعات  التحرك القتحام  التكتيكية ثم  الفكرة  الفريق محمد   مللخص  وناقش 
القرارات املتخذة، ك� استمع   القادة والضباط املشارك� يف املرشوع عىل كافة املستويات يف  لعدد من فريد رئيس 

 األسئلة واالستفسارات والتي أجاب عليها مخططي ومنفذي املرشوع. 

 إشادة أممیة بجاهزیة القوات الخاصة املصریة -11

القائد العام لقوات بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار   دينيس غيلينسبورأشاد الج�ال  
الق مُتبكتو. وتحدث  يف مايل (مينوس�)، بجاهزية  القوة املرصية يف مدينة  أثناء لقائه بعنارص  الخاصة املرصية  وات 

الج�ال غيلينسبور، عقب لقائه عنارص حفظ السالم املرصي�، عن “مستوى الجاهزية العايل” لوحدة القوات الخاصة 
 املرصية التي كانت تستعد لالنتشار يف ظروف وصفها بـالقاسية وال �كن التنبؤ بها. 

 رابعًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة 

قال املدير التنفيذي لصندوق مرص السيادي أ�ن سلي�ن إن مرص تأمل يف أن تكمل يف غضون أشهر بيع حصص يف  -1
للجيش  املعدنية،  رشكت� مملوكت�  املياه  لتعبئة  للبرتول ورشكة  التابعة لرشكة وطنية  الوقود  ، ه� سلسلة محطات 

ه “هناك حصة واحدة حول هيكل العرض ندققها، ك� يفحصها املحامون أيضا. ومبجرد  ونقلت رويرتز عن سلي�ن قول 
تحديد هذه الجزئية سيتم بلورة هذا العرض للطرح يف السوق”، وقال الصندوق السيادي املرصي يف فرباير املايض إنه  

الحتفاظ لنفسه % من رشكة وطنية لصالح جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية مع ا90% إىل  80يساعد يف بيع  
التزود بالوقود عىل أساس عقد  20% إىل  10بحصة ترتاوح ب�   %، مع احت�ل أن يحتفظ املشرتي مبحطات 

 إيجار طويل األجل. 

  الهيئة العربية للتصنيع كشف طارق شوقي وزير الرتبية والتعليم، إنشاء مصنع للفصول الذكية، بالتعاون مع  -2
وبالتعاون مع ايطاليا، الفتا ايل أن إنشاء الفصول الذكية تعد ضمن الحلول غ� التقليدية ملعالجة الكثافات  

 الطالبية باملدارس. 

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/3549063/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://www.defense-arabic.com/2021/10/01/%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/10/4/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3531748/1/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85
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الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، إنّه جار العمل يف مرشوعات بشاير   اللواء أركان حرب إيهابقال  -3
فدانًا، وأوضح أن معدالت العمل تس� برسعة   250مبحافظة اإلسكندرية، وذلك عىل مساحة    8و  7و  6و  5و  4الخ�  

. وأضاف خالل افتتاح عدد من مرشوعات 3و  2و  1س جودة مرشوعات بشاير الخ�  كب�ة، مؤكًّدا االنتهاء منها بنف 
 ألف وحدة سكنية.  44ع�رة بطاقة  816إسكان بديل املناطق غ� اآلمنة، بحضور السييس، أنه يتم إنشاء 

يقام عىل مساحة  2الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، إّن مرشوع أهالينا  اللواء أركان حرب إيهابقال -4
وحدة سكنية، مبساحة   1400ع�رة سكنية بإج�يل    34مليار جنيه، وأوضح أن املرشوع يضم    1.1فدانًا بتكلفة    15

رئيس الهيئة    اللواء أركان حرب إيهاب الفارا إىل إنشاء الخدمات يف املنطقة. ك� قال  مرتًا مربًعا، مش�ً   90للوحدة  
 مرت "كوبري"، وتابع: "سنصل   1600ينزو آيب بواقع  الهندسية للقوات املسلحة، إّن مدينة األمل تضمنت إنشاء محور ش

أحمد مرىسبحث  -5 مي  اللواء محمد  آنا  الحريب، مع سف�ة جمهورية كولومبيا لدى مرص  لإلنتاج  الدولة  لينا  وزير 
الحريب،   الجانب�، بديوان عام وزارة اإلنتاج  العالقات االقتصادية واالستث�رية ب�  مونيوس دي جابريا، سبل تعزيز 
وخالل اللقاء تم استعراض اإلمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لرشكات ووحدات اإلنتاج الحريب واملجاالت 

 ملة مبجاالت م�ثلة بجمهورية كولومبيا عىل الصعيدين املد� والعسكري. التي �كن التعاون فيها مع الرشكات العا

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، مراسم توقيع اتفاقية تحالف ب� " الهيئة القومية لإلنتاج    اللواء محمد أحمد مريسشهد  -6
 السف� األمرييك لدي مرص، وعدد من  " وبحضور چوناثان كوه�  AQUATECH" و "    MPSالحريب" ورشكات "  

 قيادات الوزارة وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب. 

لبيئة والتكنولوجيا  وزير الدولة لإلنتاج الحرىب، سونج يك هون رئيس مؤسسة ا  اللواء محمد أحمد مريساستقبل  -7
"، و Yooshin" و"JST"" عىل رأس وفد كوري جنويب يضم ممثل� عن املؤسسة وممثيل رشكتّي "KEITIالكورية  

 ذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب. 

ة العربية للتصنيع عىل أهمية تنفيذ توجيهات السييس لتعزيز التعاون  رئيس الهيئ  الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  -8
والتكامل مع الدول الصديقة ملرص، مش�ًا أن العربية للتصنيع تحرص عيل فتح مجاالت التعاون وتبادل الخربات مع  

الحديث الرقمية  التدريب  البرشية بأحدث نظم  الكوادر  الفرصة لتدريب  الصديقة وإتاحة  الدول  ك� أعرب   ة.كافة 
"الرتاس" عن اعتزازه بزيارة بالوفد الهندي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة املرصية  
باستقبال   للتصنيع ترحب  العربية  الهيئة  أن  الرقمي، مؤكدا  الرابعة والتحول  الصناعية  الثورة  وتطورها وفقا ملعاي� 

 لهند. زيارات م�ثلة للدارس� بدولة ا

الرتاسأكد  -9 املنعم  عبد  التعاون  الفريق  لتعزيز  السييس،  توجيهات  تنفيذ  أهمية  للتصنيع  العربية  الهيئة  رئيس   ،
الهيئة   وقامت  التصنيع،  مجاالت  مختلف  اإلفريقية يف  القارة  دول  وجميع  النيل  بدول حوض  األشقاء  مع  املشرتك 

 العربية للتصنيع بإنشاء محطة طاقة شمسية مبقاطعة تورورو بدولة أوغندا. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب بتفقد عدد من مصانع رشكتّي "هيونداي ويا" و"هانوا"    اللواء محمد أحمد مريسقام    -10
"، حيث قام الوزير بزيارة ADEX 2021الكوريت� وذلك عىل هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة مبعرض"

"هيونداي ويا" وكذا زيارة مصنع "هانوا" الذي يعد أكرب  هاوتزر" ذايت الحركة برشكة    ١٥٥مصنع إنتاج املدفع "
،... وغ�ها من األسلحة K9، املدفع الهاوتزر  K2مصنعي األسلحة الثقيلة يف كوريا مثل (دبابات القتال الرئيسية  

للمدفع   إطالق جاف  كذلك  الحركة وشاهد  ذاتية  املدرعة  العربة  بتجربة  الوزير "مريس"  قام  الثقيلة)، ك� 
 تزر ومراحل التصنيع الخاصة به.الهاو 

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=16102021&id=d733cf7b-cbe3-437a-81c7-74adcac677ee
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16102021&id=769f55ff-1382-4749-a179-e96bc42bf697
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16102021&id=63deaa2c-f8fa-492a-b80f-db1a6c5f1908
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102021&id=5d5dcbfc-e499-40eb-981f-2db974ee3797
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3548622/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
https://www.youm7.com/story/2021/10/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89/5493019
https://gate.ahram.org.eg/News/3002722.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3051882.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3544049/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%91-%D9%87
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 خامسًا: اللقاءات والزیارات 

م، حفل تخرج دفعة جديدة من طالب كلية الرشطة، مبقر أكاد�ية  2021خالل شهر أكتوبر لعام    السييسشهد   •
 الرشطة يف التجمع الخامس بالقاهرة.

م، أوائل الكليات واملعاهد العسكرية، من دفعات الخريج� خالل  2021خالل شهر أكتوبر لعام    السييسكرم   •
أوا  السييس  الحربية، ومنح  بالكلية  الفني  االحتفال بتخريجهم من  العسكرية واملعهد  الكليات  ئل خريجي 

 للقوات املسلحة أنواط الواجب.

م، أكاليل الزهـور علـى قبـر الجندي املجهـول وقرب أنور السادات وقرب  2021خالل شهر أكتوبر    السيىسوضع  
 ارات أكتوبر. النتص ٤٨ج�ل عبد النارص يف إطار احتفاالت مرص والقوات املسلحة بالذكرى الـ 

 
أكتوبر    السيىس،عقد   • شهر  خالل  اإلنشايئ  2021اجت�ًعا  املوقف  ملتابعة  الهندسية  الهيئة  قيادات  مع  م، 

الجمهورية، رصح بذلك السف� بسام رايض،   الهندسية عىل مستوى  الهيئة  والهنديس لعدد من مرشوعات 
 املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. 

  159م، مراسم االحتفال بتخريج الدفعة  2021وزير الدفاع خالل شهر أكتوبر    الفريق أول محمد زىكشهد   •
من معهد ضباط الصف املعلم� دفعُة املساعد أول شهيد بسام نجيب إبراهيم عىل، وذلك بحضور الفريق 

لحة "السابق" وقادة األفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املس
الداخلية واملحافظ�  الجامعات املرصية وقيادات وزارة  املسلحة وقدامى مديري املعهد وعدد من رؤساء 

 والشخصيات العامة.

مستشار رئيس الجمهورية    مد أم� سيد أحم، مع اللواء  2021اجتمع السييس، خالل شهر أكتوبر   •
العزيز  للقوات املسلحة، والعميد عبد  الهندسية  الهيئة  الفار رئيس  أ.ح إيهاب  العمرا�، واللواء  للتخطيط 
الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصمي�ت الطرق. ورصح املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  

املوقف التنفيذي لعدد من مرشوعات الهيئة الهندسية عىل   السف� بسام رايض، بأن االجت�ع تناول متابعة
 مستوى الجمهورية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5756131
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=e91de208-ec52-49f1-a304-0512fbf23eb5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3523283/1/%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%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1-
https://www.youm7.com/story/2021/10/26/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5509499
https://www.youm7.com/story/2021/10/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-159-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7/5493696
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3522532/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3522532/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3522532/1/%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%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
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، يضم  ادة واألركان الزامبيةالقم،وفدا من كلية  2021استضافت مدينة الجلود بالروبييك، خالل شهر أكتوبر   •

فردا برئاسة الج�ال العام موسوندا بوليا، يرافقهم ممثل� عن هيئة التنمية الصناعية، حيث استهدفت    19
وبحث سبل   الجلدية  واملصنوعات  الجلود  دباغة  مجال  املرصية يف  والخربات  التجربة  االطالع عىل  الزيارة 

 ة الجلود بدولة زامبيا. وإمكانيات االستفادة منها يف تطوير صناع

مريسالتقى   • أحمد  محمد  ا    اللواء  مع  الحريب  لإلنتاج  الدولة  إدارة   ho-Kang Eunوزير  برنامج  وزير 
" الدفاعية  يف DAPAاملشرتيات  للمشاركة  الجنوبية  لكوريا  زيارته  هامش  عىل  وذلك  الجنوبية،  بكوريا   "

 ". ADEX 2021لــي للفضــاء والدفــاع " فعاليات معـرض سيــول الدو 

، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفداً من داريس دورة التعاون اإلفريقي  الفريق عبد املنعم الرتاسأستقبل   •
 ) بأكاد�ية نارص العسكرية.١٣لصناع القرار (الدورة رقم 

 : التصریحات والبیانات والتقاریرسادسًا

، فيل�ً تسجيليا بعنوان "البحرية املرصية بطوالت وإنجازات"، من إعداد وإخراج  املوقع الرسمي لوزارة الدفاععرض  -1
 ٥٤إدارة الشئون املعنوية بالقوات املسلحة املرصية، وذلك مبناسبة االحتفال بعيد القوات البحرية الـ

قائد القوات البحرية، أن مرص متتلك قوة بحرية متطورة متكنها من ردع كل من تسول له    الفريق أحمد خالد،أكد  -2
العامة   القيادة  إليها من  التي توكل  املهام  كافة  لتنفيذ  القومية، وهي قادرة ومستعدة دامئاً  نفسه تهديد مصالحنا 

 حة، بكل كفاءة وحرفية، واقتدار يف ظل التهديدات والتحديات غ� املسبوقة املحيطة بالدولة املرصية. للقوات املسل

ة قائد القوات البحرية، أنه ال بديل عن امتالك مرص لقوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالي  الفريق أحمد خالدأكد  -3
مبا يعزز من األمن البحري واالستقرار يف املنطقة، موضًحا، أن مرص مسئولة عن تأم� مساحة من البحر تبلغ 

ألف ميل مربع ىف البحر األحمر) باإلضافة   40ألف ميل مربع ىف البحر املتوسط و  74ألف ميل مربع (  114
 لقناة السويس والتي تعد من أهم املمرات املالحية ىف العامل". 

للقوات   الفريق أحمد خالد،ألقى  -4 الرابع والخمس�  بالعيد  االحتفال  البحرية، كلمة مبناسبة  القوات  قائد 
الحادي والعرشين من شهر أكتوبر عام   كان أكرب برهان عىل قوة وعز�ة رجال    1967البحرية، وقال «يوم 

اتنا البحرية، يوم أن قامت لنشات الصواريخ مبلحمة بحرية استطاعت فيها أن تلقن العدو درساً قاسياً وأن  قو 

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=03102021&id=57378a5d-0447-4e0e-8aa7-1d2ad5c49e76
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03102021&id=57378a5d-0447-4e0e-8aa7-1d2ad5c49e76
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03102021&id=57378a5d-0447-4e0e-8aa7-1d2ad5c49e76
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540966/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3000982.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543035/1/%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%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2021/10/21/%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-%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%87/5503272
https://gate.ahram.org.eg/News/3051549.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5757556
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إيالت   (املدمرة  له  بحرية  وحدة  أكرب  بإغراق  البحري  االسرتاتيجي  الفكر  يف  جوهريا  وتحوال  فارقة  عالمة  ترسم 
 اإلرسائيلية). 

ا-5 املسلحة فيديو  للقوات  العسكري  املتحدث  املجيدة،  نرش  أكتوبر  انتصار حرب  عىل صفحته عىل "فيسبوك" عن 
 وتناول الفيديو لقطات لحرب أكتوبر ولقطات لقيادات الحكومة اإلرسائيلية وقت الحرب. بعنوان "كيبور"،

فحته الرسمية "فيسبوك" عن محمد أنور السادات وانتصار  نرش املتحدث العسكري للقوات املسلحة فيديو عىل ص -6
 "رجل الحرب والسالم.. الرئيس الراحل محمد أنور السادات". حرب أكتوبر، بعنوان 

،  تهنئة للسييس اإلنتاج الحريب، بربقيـة  بعث الفريق أول محمد زيك القائـد العـام للقـوات املسلحـة وزير الدفاع و -7
 مبناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر املجيدة. 

 والذي يرصد لقطات نادرة عن حرب أكتوبر.  "عقيدة مرصي" نرش املوقع الرسمي للوزارة فيديو بعنوان -8

أركان حرب  -9 العقيد  الحافظقال  عبد  الفرتة  غريب  مدار  إنه عىل  املسلحة  للقوات  الرسمي  العسكري  املتحدث   ،
املاضية شاركت القوات املسلحة يف العديد من املناورات والتدريبات املشرتكة بينها وب� بعض الدول، ىف ضوء تنامى  

 والدول الصديقة.  عالقات الرشاكة والتعاون العسكري ب� القوات املسلحة

قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، املتحدث العسكري للقوات املسلحة، إن تنفيذ التدريبات العسكرية -10
  2020املشرتكة دليل عىل تنامي العالقات ب� مرص والدول األخرى، الفتًا إىل أن القوات املسلحة نفذت خالل عامي  

يقدر    2021و مشرتكًا  46بـ  ما  واالشرتاك  تدريبًا  الحضور  عىل  حريصة  والشقيقة  الصديقة  الدول  أن  إىل  ولفت   ،
 بالتدريبات، قائًال إن مرص أضافت مكافحة اإلرهاب يف تدريب «النجم الساطع». 

أكتوبر    6العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، املتحدث العسكري الرسمي للقوات املسلحة، أن عملية    قال-11
يف العامل بالدراسة حتى يومنا فهناك أيضاً معركة أخرى تقودها القوات املسلحة    تتناولها املدارس العسكريةمازالت  

قائال: «حربنا عىل اإلرهاب هي حرب وجود للحفاظ عىل األمن القومي ستدرس يف األدبيات العسكرية لسنوات قادمة،  
 املرصي». 

العقيد أركان حرب  -12 الحافظ،قال  الرسمي للقوات املسلحة، ونحن نتذكر الحرب واإلعجاز    غريب عبد  املتحدث 
تها تكاتف الشعب املرصي العظيم مع ووق  ٦٧الذي تم فيها نتذكر أيضا أن قبلها مرت مرص بظروف صعبة جدا وهي  

املتحدث   وأشار  عليه،  اتحدوا  الذي  الهدف  وتحقيق  األرض  الستعادة  الجيش  ملساندة  عظيمة  ملحمة  يف  الجيش 
وتداعياتها إىل أن الشعب املرصي أثبت أيضا أنه   ٢٠١١العسكري، إىل أن األيام أعادت نفسها من جديد وبعد أحداث  

الهوي وحافظ عىل  عظيم  الجيش  شعب  الشعب خلف  ووقف  الوطن  التي حاولت رسقه  اإلرهابية،  الج�عة  من  ة 
 املرصي. 

حلمىأكد  - 13 عباس  محمد  الجو»  الفريق  لـ«نسور  الجارية  والتحديث  التطوير  خطط  أن  الجوية،  القوات  قائد   ،
التفوق النوعي والكمي أو عىل األقل القدرة عىل إحداث خسائر ىف العدو تكون غ� مقبولة لديه،  تستهدف تحقيق  

وأضاف أن تحديث القوات يأيت مبا يتناسب مع طبيعة وحجم العدائيات والتهديدات التي تواجهها الدولة 
 واملستجدات التي تطرأ عليها، وطبيعة وحجم املهام املستقبلية للقوات الجوية.

عىل أن سالح الجو املرصي قادر عىل الوصول    محمد عباس حلميأكد قائد القوات الجوية املرصية الفريق  - 14
إىل أي مكان يف املنطقة لتأم� مصالح البالد، وقال: “نحن قادرون عىل الوصول إىل أبعد مدى ويف أرسع وقت  

ة كل من تسول له نفسه، تجاوز الخطوط  لتأم� املصالح املرصية يف ظل كافة التحديات والتهديدات ومجابه
 الحمراء التي رسمتها الدولة”. 

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/2983463.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2983617.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/5725921
https://www.youm7.com/story/2021/10/3/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89/5483023
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3523090/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%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%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05102021&id=4c04f50e-8f0a-4b4a-8665-143f7fa88a2d
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3523074/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3525850/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-
https://www.elwatannews.com/news/details/5744497
https://www.defense-arabic.com/2021/10/14/%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%ac%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-2/
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مدير كلية الدفاع الجوي، إنه يتم تقسيم العلوم التي تدرس يف كلية الدفاع    عبد العزيز عمرقال اللواء أركان حرب  -15
إىل   تدريسه  3الجوي  ويتم  العسكرية  العلوم  هي  األويل  املجموعة  بالكليات  مجموعات،  الطالب  التحاق  مبجرد  ا 

الجوي ويقوم أعضاء هيئة  الدفاع  التخصصية وهي علوم  العلوم  الثانية وهي  املجموعة  العسكرية وحتى تخرجه، 
 التدريس ببدء تدريسها يف السنة الدراسية الثانية وحتى السنة الدراسية الخامسة.

مدير املعهد الفني للقوات املسلحة، أن املعهد منذ تاريخ إنشائه   دين مصطفىحسام القال اللواء أركان حرب  -16
تخصصا، مش�اً إىل أن التطور مر بعمليات كث�ة حيث يتم   ٢١تخصصات ووصل اآلن لـ    ٣كان يشتمل عىل    ٦٨عام  

 تجهيز الفصول التعليمية بأحدث وسائل مساعدات التدريب.

مدير الكلية الحربية الضباط الجدد وأرسهم عىل التخرج والطالب أيضا عىل األداء   سامل زاهر  أرشفهنأ اللواء  -17
املتميز...وأضاف انه يتم التجهز والتخطيط من خالل التدريبات العلمية والعملية لطالب الكلية الحربية، وان الطالب 

 إليضاح األع�ل املستقبلية املقبل� عليها. ينفذون خطه تعايش يف الوحدات أو التشكيالت بخالف املهام الفعلية 

، أن تأهيل الطالب داخل الكلية، علمياً طبقاً  ، اللواء طبيب خالد عبدالعظيمأكد مدير كلية الطب للقوات املسلحة- 18
) التدريب  الثالث األوىل1+    6لربنامج  السنوات  األساسية يف  املواد  يتم فيه دراسة  املحارضات   )، والذي  من خالل 

النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العميل داخل معامل الكلية، ثم دراسة املواد اإلكلينيكية خالل السنوات الثالث  
األخ�ة من خالل مجموعات الدراسة النظرية الصغ�ة واملجمعة والتي تتم داخل قاعات الكلية والتدريب اإلكلينييك  

 حاكيات ثم داخل أقسام املستشفيات التعليمية للقوات املسلحة. الذي يتم داخل معامل امل

يشهد الشعب املرصي اليوم أمال جديدا وصفحة من صفحات مرص املضيئة، بتخريج دفعه جديده من كلية الطب  -19
ة، وه�  بالقوات املسلحة، ما يعد دليال عىل رؤية ثاقبة واهت�م القيادة السياسية، باالستث�ر يف أهم ملف� بالدول

مدير كلية الطب للقوات املسلحة حديثه    لواء طبيب خالد عبد العظيم شكريالتعليم والصحة، بهذه الكل�ت بدأ  
 لبوابة أخبار اليوم عىل هامش االحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

حرص الكلية عىل تجهيز طالبها للتأهيل التخصيص    عبد العزيز عمر،أكد مدير كلية الدفاع الجوي اللواء أركان حرب  - 20
الدفاع الجوي   الدفاع الجوي، وقال مدير كلية  يف لقاء مع املحررين العسكري� عىل هامش حفل تخرج    -ألسلحة 

مع طبيعة مهام رجال الدفاع    دفعة جديدة من طلبة الكلية، اليوم االثن�، إنه يتم تأهيل طلبة الكلية مبا يتناسب
الجوي واملتمثلة يف ح�ية س�ء مرصنا الغالية، وذلك من خالل عدة محاور، أولها التأهيل العسكري والذي يؤدي إىل  

 االنضباط الذايت ورسعة رد الفعل واتخاذ القرار الصائب تحت مختلف الظروف. 

فيلً� تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون املعنوية بالقوات املسلحة بعنوان "قادة يف وجدان األمة"،   السييس  شاهد -21
 بية. جاء ذلك خالل حضور السييس لحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات واملعاهد العسكرية بالكلية الحر 

املتحدث العسكري للقوات املسلحة، الشعب املرصي بقرار السييس    حرب غريب عبد الحافظهنأ العقيد أركان  -22
شعب املرصي جني الث�ر.. القرار جلل إلنجازات عظيمة تضاهي تضحيات بإلغاء مد حالة الطوارئ، وقال: "نبارك لل

 الشهداء األبرار". 

، فيل� تسجيليا، بعنوان "واقع مفيد"، من إعداد إدارة الشئون املعنوية للقوات املسلحة،  السييسشاهد    -23
ر السييس، احتفال وزارة األوقاف باملولد النبوي الرشيف بقاعة املنارة مبنطقة التجمع  جاء ذلك خالل حضو 

 الخامس بالقاهرة الجديدة. 

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/3547497/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B5
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547480/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547480/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547480/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547355/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%C2%A0-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547307/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%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%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547383/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%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-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3547299/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=1d224923-c672-4a60-824c-22078c2f6e02
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=1d224923-c672-4a60-824c-22078c2f6e02
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=1d224923-c672-4a60-824c-22078c2f6e02
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25102021&id=115eeda1-92c1-434a-b947-c8b4531e28d3
https://gate.ahram.org.eg/News/3037568.aspx
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 سابعًا: القرارات العسکریة 

وزير الدفاع عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات واملؤهالت العليا    محمد زىكصدق الفريق أول  -1
) أطباء  117, والتي تشمل الدفعات (  2021ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر  

 ) رئيسات متريض.109) متخصص� مختلط، والدفعة (67و(

لفتاح السيىس، إطالق اسم الراحل املش� محمد حس� طنطاوي، وزير الدفاع املرصي األسبق، عىل قاعدة  أعلن عبد ا-2
 الهايكستب العسكرية.

ة بأطنان من املساعدات الطبية والدوائية  . أقلعت طائره نقل عسكرية محمللتوجيهات عبد الفتاح السييس تنفيًذا  -3
 املقدمة من وزارة الصحة والسكان إىل جمهورية الصومال. 

لعسكرية  القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع، قادة الجيوش امليدانية واملناطق ا الفريق أول محمد زيكأناب -4
 لوضع أكاليل الزهور عىل قرب الجندي املجهول، وذلك مبناسبة االحتفال بالذكرى الثامنة واألربع� النتصارات أكتوبر. 

أكتوبر؛  -5 الثامنة واألربع� النتصارات حرب  الذكرى  القوميُة للربيد طاِبَعْي بريد تذكاري� مبناسبة  الهيئُة  أصدرت 
التي متت يف جميع املجاالت وعىل كل األصعدة، وأوضح الدكتور رشيف فاروق أن  وذلك لتوثيق التضحيات الكب�ة  

وزير الدفاع   محمد حس� طنطاويتصميم الطابع األول يرمز إىل ذكرى حرب أكتوبر، ويأيت الطابع الثا� تكر�ًا للمش�  
 والقائد العام للقوات املسلحة األسبق، أحد أبناء مرص املخلص� وأحد رموزها العسكرية.

الوزراء،  -6 مجلس  رئيس  مدبويل،  مصطفى  باملعاشقرر  ونقيب  عميد  وضحايا إضافة  شهداء  تكريم  صندوق  إىل   ،
، عىل إضافة العميد باملعاش  2021لسنة    40 العمليات الحربية واإلرهابية واألمنية، ونص القرار رقم  ومفقودي ومصايب

 مدحت محمود الحنفي، ونقيب باملعاش وليد أسامة سيد من القوات املسلحة، إىل الصندوق. 

 ثامنًا: الفاعلیات العسکریة 

ماهيشا  -1 الدكتور  الهندي،  الخب�  يستضيف  العاملي  الطبي  املركز  أن  املسلحة،  للقوات  العسكري  املتحدث  أعلن 
كانسيال، خب� عالج أمراض العمود الفقري باملناظ� الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حاالت استئصال  

ن تخدير وبدون غز وحقن الفقرات باألسمنت الطبي يف الغرضوف القطني والعنقي باملنظار بدون شق جراحي وبدو 
حاالت الكسور وأورام وحق الغضاريف واملفاصل واألعصاب يف حاالت آالم العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل  

 .2021نوفمرب املقبل  4أكتوبر وحتى  29املحدود وذلك خالل الفرتة من 

الخب� األمرييك األستاذ الدكتور / عمرو زيدان خب� عالج حاالت أالم الظهر وأالم   املركز الطبي العاملييستضيف  -2
امل الخامس وأالم الرسطان  الحرارى، وتركيب مضخات  العصب  تقدمة وأالم األعصاب باستخدام احدث جهاز للرتدد 

لعالج األمل والتيبس الجزيئ والكىل بالجسم وإزالة الغرضوف بدون جراحة وعالج الغرضوف بالرتدد الحرارى 
 املربد وعالج كسور الفقرات.

فتح    القوات املسلحةارات أكتوبر قررت  النتص  48بناًء عىل الحتفاالت مرص والقوات املسلحة بالذكرى الـ    -3
متحف بورسعيد)، وأيضا منطقة العرض املكشوف لبانوراما    –املتاحف واملزارات العسكرية (متحف العلم�  

 حرب أكتوبر واملتحف الحريب القومي بالقلعة مجاناً للج�ه� يوم األربعاء املوافق السادس من أكتوبر. 

القدماء وضحايا الحرب املعرض الفني إلبداعات ومنتجات املحارب� القدماء    مدير جمعية املحارب�تتح  اف-4
الثالث عرش من شهر أكتوبر   الحربية، والذي أستمر حتى  العمليات  م، مبقر  2021وأرس الشهداء ومصايب 

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=25102021&id=115eeda1-92c1-434a-b947-c8b4531e28d3
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=41874
https://www.elwatannews.com/news/details/5729773
https://www.youm7.com/story/2021/10/6/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%89/5486045
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3526272/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25494
https://mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25494
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3521993/1/%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%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/2984947.aspx
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النتصارات   48ء واألمل مبدينة نرص، وجاء هذا تزامناً مع احتفاالت مرص والقوات املسلحة بالذكرى الـ  جمعية الوفا
 أكتوبر. 

للمنظمة  -5 التابعة  السالم  قوات حفظ  الهج�ت عىل  بيان،  أنطونيو غوت�يش يف  املتحدة  العام لألمم  األم�  أدان 
من هذه القوات يف انفجار    جندي مرصين الدويل بعد مقتل  الدولية، مؤكدا أنها قد تشكل جرائم حرب مبوجب القانو 

 لغم يف ش�ل مايل. 

ا بالواليات املتحدة  د. إيفانز جريجوري أستاذ جراحة التجميل بجامعة كاليفورني  مستشفى الجالء العسكرياستضاف  -6
 أكتوبر.  13وحتى  8األمريكية، وذلك يف الفرتة من 

"، والذي 2021  -املعرض السنوي الرابع عرش للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر  هيئة البحوث العسكريةنظمت  -7
ر، وذلك يف إطار احتفاالت مرص والقوات أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوب  7إىل    4تستمر فعالياته يف الفرتة من  

 النتصارات أكتوبر املجيدة.  48املسلحة بالذكرى الـ 

، املتحدث العسكري للقوات املسلحة، عرب صفحته الرسمية عىل موقع  غريب عبد الحافظنرش العقيد أركان حرب  -8
 سبة احتفاالت ذكرى نرص أكتوبر. التواصل االجت�عي "فيسبوك"، أغنية "شهم وأصيل" للفنان تامر حسني؛ مبنا

مبشاركة الفنان�: ريهام عبد الحكيم ومصطفى حجاج وتامر حسني وديانا   «كمل عبورك»،استمع السييس، إىل أغنية  -9
 لك خالل فعاليات الندوة التثقيفية «العبور إىل املستقبل» مبناسبة احتفاالت القوات املسلحة بنرص أكتوبر. حداد، وذ

زوجة الرئيس املرصي الراحل، محمد حسني مبارك، خالل زيارتها لقربه مبناسبة ذكرى حرب    "سوزان مبارك"ظهرت  -10
يف سيناء، وكان مبارك حينها قائد القوات الجوية، وظهر يف الصورة سوزان  أكتوبر، التي خاضتها مرص ضد االحتالل  

 مبارك مع ج�ل مبارك نجل الرئيس الراحل وعدد من املرافق� له�. 

نخبة من ممثيل وزارة الخارجية وبعض زوجات  : "هي باملرصي" بحضور  القوات املسلحة احتفالية بعنواننظمت  -11
السفراء املرصي� املرشح� للعمل بالخارج وزوجات امللحق� العسكري� األجانب وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية 
إطار  القومي للمرأة، يف  املجلس  مايا مرىس رئيسة  الدكتورة  بالقاهرة ومبشاركة  املعتمدين لدى سفاراتهم  األجنبية 

القيادة العامة للقوات املسلحة بدور زوجات الضباط املرشح� للعمل مبكاتب التمثيل الدبلومايس العسكري  اهت�م
 بالخارج. 

عن  -12 تسجيليا  فيل�  املسلحة،  للقوات  العسكري  املتحدث  الشاذيلنرش  القوات    الفريق سعد  أركان حرب  رئيس 
، وتخّرج يف  1922املسلحة يف حرب أكتوبر، يذكر أن الفريق الشاذيل، ولد يف محافظة الغربية يف األول من أبريل عام  

 .1939الكلية الحربية، ضابطًا بسالح املشاة يف فرباير 

العرب املرصستقوم رشكة  -13 الكونغولية بتكلفة   يةاملقاولون  الدفاع  الجديد لوزارة  الدولة ببناء املقر  التي تديرها 
 150مليون يورو لبناء طريق بطول    110مالي� يورو، ك� فازت رشكة املقاولون العرب مبناقصة بقيمة    5تقديرية تبلغ  

يدة يف عمقها اإلفريقي بعد انقطاع  كيلو مرتًا يف جمهورية الكونغو الد�قراطية، والحظ خرباء انتهاج مرص لسياسة جد
دام سنوات عديدة يف عهد الحكومات السابقة عرب القيام بالعديد من املشاريع التنموية يف الدول اإلفريقية 

 مثل بناء السدود. 

الدفاع الشعبي والعسكرينفذت  -14 الفعاليات املميزة خالل شهر سبتمرب، وذلك يف إطار   ،قوات  عدد من 
حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل دعم املجتمع املد� لرفع معدالت األداء والتدريب العميل املشرتك 
ملجابهة األزمات والكوارث باملحافظات، حيث تم تنظيم مرشوع إدارة األزمات والكوارث ملحافظات (الجيزة  

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/1388727/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%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-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3523640/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3524414/1/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102021&id=2fa70589-2d5e-4899-989d-935f5534129a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06102021&id=a2dd3882-ea6c-44fe-ae73-ed87b1723929
https://arabi21.com/story/1389705/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/2988244.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09102021&id=351e4fe0-c658-4803-a563-8b912c18f8d3
https://www.defense-arabic.com/2021/10/08/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/08/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/10/08/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://www.elwatannews.com/news/details/5732905%D8%AF
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األمن، للوقوف عىل مدى جاهزيتهم واستعداداتهم   -بحر األحمر  ال  - التنفيذية ومديريات  الفيوم) بكافة أجهزتها 
 ملجابهة املواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

والتكميل األستاذ الدكتور رشيف عبد الرؤوف خب� جراحة   تستضيف مستشفى القوات املسلحة بالحلمية للعظام-15
نوفمرب املقبل. وتستقبل املستشفى الحاالت    20وحتى    10مناظ� العمود الفقري (أملا� الجنسية)، وذلك يف الفرتة من  

 ات التحض�ية اعتبارا من يوم غد.التي ترغب يف العرض عىل الخب� بالعياد

الـ  -16 بالذكرى  املسلحة  والقوات  احتفاالت مرص  إطار  القدماء    48ىف  املحارب�  أقامت جمعية  أكتوبر،  النتصارات 
، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات املسلحة  مالعب جهاز الرياضة العسكريمهرجاناً رياضياً عىل  وضحايا الحرب  

 احتفاال بهذه املناسبة. 

 عىل إنشائها نفذت عدد من العروض الجوية يف س�ء  بعيدها التاسع والث�ن�  القوات الجويةيف إطار احتفال  -17
مرص التي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نسور الجو، حيث أكد الفريق محمد عباس حلمى 
قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية يف طريقها نحو التطوير والتحديث املستمر وذلك وفقاً ألحدث النظم  

 لية العاملية لتكون دامئاً عىل استعداد تام للدفاع عن س�ء مرص. القتا

املتحدث الرسمي للقوات املسلحة، وكان    أركان حرب غريب عبد الحافظاستقبلت مجلة «األهرام العريب»، العقيد  -18
 ة تحرير املجلة.يف استقباله الكاتب الصحفي ج�ل الكشيك، رئيس تحرير األهرام العريب، وأرس 

نطاق  -19 يف  الزيارات  من  عدد  بتنظيم  املسلحة  القوات  العسكريةقامت  واملناطق  امليدانية  مبختلف    الجيوش 
محافظات الجمهورية الصطحاب أبناء الشهداء ومصايب العمليات ومرافقتهم للمدارس خالل األسبوع األول لبدء العام  

 ، وذلك تقديراً لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات.2022-2021الدرايس 

هـ حيث بدأت 1443للعام الهجري    املولد النبوي الرشيفنظمت القوات املسلحة احتفالها السنوي مبناسبة ذكرى  -20
مراسم االحتفال بتالوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، وىف نهاية االحتفال تم تكريم عدد من الفائزين يف املسابقة  

 قوات املسلحة.الدينية السنوية لل

لتحقيق االكتفاء الذايت    البالزما،نرش املوقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو عن افتتاح أول مركز متكامل لتجميع  -21
من أدوية مشتقات البالزما بالتعاون ب� القوات املسلحة ورشكة "جريفولز األسبانية"، ويعد املركز الذي تم افتتاحه  

 اليوم مجمع متكامل يشمل مركزا للتربع بالبالزما، ومخترباً معملياً إلختبار عينات البالزما، باإلضافة إىل مركز رسمياً 
تدريب وتطوير تابع ألكاد�ية " جريفولز للتدريب"، وهو املنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم املهني املستمر  

 للعامل�.

البحرية   البحرية  القواتاحتفلت  -22 التشكيالت  تنفيذ عدد من  االحتفال  والخمس�، حيث تضمن  الرابع  بعيدها 
والجوية الستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية عىل كافة االتجاهات اإلسرتاتيجية املختلفة والتي أظهرت  

 مدى الكفاءة التي يتمتع بها مقاتيل القوات البحرية املرصية.

، مسابقة يشارك بها أبناء الشعب املرصي العظيم كافة، باألفكار  الهيئة الهندسية للقوات املسلحة  نظمت-23
وهوية  مبتكر  شعار  تصميم  إىل  إضافة  دعائية،  جملة  وصياغة  الجديدة  للعاصمة  اسم  الختيار  واملقرتحات 

يزة، تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض باملجتمع من خالل العلم والفن برصية مم
 واالبتكار والتنمية املستدامة والتكنولوجيا الحديثة. 

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=09102021&id=088b7830-fbf8-4f6d-8c20-8d352e182eb4
https://www.youm7.com/story/2021/10/11/%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%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8048-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/5492450
https://www.youm7.com/story/2021/10/11/%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%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8048-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/5492450
https://www.youm7.com/story/2021/10/11/%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%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8048-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/5492450
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3534960/1/%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%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8089-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3531911/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3540647/1/%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%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.youm7.com/story/2021/10/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1443-%D9%87%D9%80/5500798
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543118/1/%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%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AC
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3543141/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8054-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.elwatannews.com/news/details/5764195
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بجامعة  األستاذ د. وديع د�رتى خب� جراحة القلب والصدر    مستشفى القوات املسلحة باإلسكندريةتستضيف  -24
Coventry    الفرتة من القادم يقوم خاللها بإجراء عمليات زرع الرشاي�   16وحتى    12باململكة املتحدة يف  نوفمرب 

 التاجية. 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب يرافقه املهندس محمد صالح الدين مصطفى نائب   اللواء محمد أحمد مريستفقد  -25
إد مجلس  معروضات رئيس  والهيئة  الوزارة  قيادات  من  وعدد  املنتدب  والعضو  الحريب  لإلنتاج  القومية  الهيئة  ارة 

واألمن   للدفاع  الدويل  معرض مرص  ىف  بها  املشاركة  سيتم  والتي  والذخائر  واملعدات  األسلحة  من  الحريب"  "اإلنتاج 
"EDEX 2021." 

املسلحةيستضيف  -26 للقوات  الطبي  الهضمي    املجمع  الجهاز  أستاذ  عىل  عث�ن  محمد  الدكتور  األستاذ  باملعادي 

 ) 1(من نوفمرب القادم.  27وحتى    19الواليات املتحدة األمريكية وذلك يف الفرتة من    –تكساس    –واملناظ� بجامعة بايلور  

  

 

 . 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/3546362/1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3545978/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=41900
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