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 م. 2021خاص وحصري حرکة تنقالت دیسمبر   
 . 2021تشکیل املجلس العسکري املصري بعد حرکة دیسمبر   
الجیش املصري یجري اتفاقیات مکثفة یلع هامش فعالیات معرض   

 آیدیکس. 

 مصر تتصدر قائمة الدول املستوردة لألسلحة األملانیة هذا العام.    

 ألجهزة االستخبارات األفریقیة «سیسا».   17مصر تستضیف املؤتمر الـ   
 السیسي یستاء من مذیعة بعد تقدیم کامل الوزیر دون رتبته العسکریة.  

 

 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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 تمهید: 

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

 أوًال: تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة: 

 م:  2021خاص وحصري حرکة تنقالت دیسمبر -1

 
اعتمد عبد الفتاح السييس القائد األعىل للقوات املسلحة املرصية حركة التنقالت 

 .ديسمرب من كل عامالتي تجري بشكل اعتيادي داخل الجيش املرصي يف شهر 

جدير بالذكر أن هناك حركتي تنقالت يعتمدهم القائد األعىل للقوات املسلحة  و 
 : املرصية كل عام داخل الجيش املرصي

 األوىل تجرى يف شهر يونيو   •

 الثانية تجرى يف شهر ديسمرب،   •

م، التي  2021وقد حصل املعهد املرصي بشكل خاص وحرصي عىل حركة ديسمرب 
ننرشها وننرش يف عقبها تشكيل   منذ أيام عىل مستوى القادة،  أعتمدها السييس

 املجلس العسكري بناًء عىل تلك الحركة. 

 عىل النحو التايل:  2021ديسمرب وجاءت حركة 
  

 المرصد العسكري

أوضاع الجیش  یرصد ویحلل

وتطورات البنیة والترکیب، 

والتسلیح والتدریب، 

 والعالقات املدنیة العسکریة.

 الباحث

 محمود جمال 

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

  "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ات قائدًا للقوح أشرف عطوة .أ.لتعیین-1
سکري البحریة لیصبح عضوًا باملجلس الع

بدًال من الفریق أحمد خالد والذي تم 
ة تعیینه قائدًا للقیادة االستراتیجی
جة ومشرفًا علي التصنیع العسکري بدر

.نائب وزیر

قائدًا ح عاصم عاشور.أ.لتعیین -2
ح خالد .أ.للجیش الثالث بدًال من ل

قناوي الذي عین مساعدًا لوزیر 
.الدفاع

رئیسًا ح خالد شوقي.أ.لتعیین -3
ح رفیق .أ.لهیئة التدریب بدًال من ل

رأفت والذي تم تعیینه مساعدًا 
.لوزیر الدفاع

ح محمد جحوش .أ.لتعیین -4
قائدًا للمنطقة الغربیة بدًال من 

ح شریف معوض والذي تم .أ.ل
.تعیینه مساعدًا لوزیر الدفاع

ح فهمی هیکل .أ.لتعیین -5
قائدًا للمنطقة املرکزیة العسکریة

ح عاصم عاشور الذي .أ.بدًال من ل
تم تکلیفه بقیادة الجیش الثالث 

.املیداني

قائدًا ح أسامه نجا .أ.لتعیین -6
العسکریة بدًال من الشمالیةللمنطقة 

ح فهمي هیکل والذي تم تعیینه .أ.ل
قائدًا للمنطقة املرکزیة العسکریة، 

ح هشام حسني رئیسًا .أ.وتعیین ل
.ألرکان املنطقة الشمالیة العسکریة

رئیسًا ح أحمد خلیفه .أ.لتعیین-7
ح .أ.لهیئة العملیات بدًال من ل

خالد شوقي الذي تم تعیینه 
رئیسًا لهیئة التدریب

رئیسًا ح عبد الناصر.أ.لتعیین -8
لهیئة التنظیم واإلدارة بدًال من 

ح أحمد فتحي الذي تم تعیینه .أ.ل
.رئیسًا لهیئة العملیات

رئیسًا ح خالد لبیب .أ.لتعیین -9
.لهیئة التفتیش العسکریة

ح إیهاب فکري.أ.لتعیین -10
.رئیسًا لهیئة البحوث العسکریة

نائبًا ح طارق حافظ.أ.لتعیین -11
.لرئیس هیئة شئون الضباط

مدیرًا ح أحمد صفي.أ.لتعیین -12
.لکلیة القادة واألرکان

ح أشرف الشریف .أ.لتعیین -13
.مدیرًا لجمعیة املحاربین القدامی

نائبًا ح حسام نجیدة .أ.لتعیین -14
.لرئیس جهاز الخدمة الوطنیة

مدیرًا ح محمد شتا.أ.لتعیین -15
.للمهندسین العسکریین

فرج ح أحمد فهمي.أ.لتعیین -16
.مدیرًا لصندوق اإلسکان

ح محمد عمرو جمال .أ.لتعیین -17
مدیرًا ملصنع أسمنت بني زیان

التابع للقوات املسلحة "سویف 
"املصریة

ح مصطفي عمیرة .أ.لتعیین -18
مدیرًا ملصنع األطراف الصناعیة 

.التابع للقوات املسلحة املصریة"

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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 م، یکون تشکیل املجلس العسکري یلع النحو التالي: 2021وبعد حرکة دیسمبر  

 

 تعلیق:

استمرار نهج السييس القائم عىل ترسيخ هيمنته وبقائه، حيث يتخذ  م، لتعكس  2021جاءت حركة ديسمرب  

كل اإلجراءات التي متكنه من أجل تحقيق ذلك الهدف، ويعمل عىل سد ثغرات من سبقوه بالوصول اىل كريس  

الرئاسة حتى يأمن أي تهديد قد يؤثر عىل مستقبله، حتى يكون هو املتحكم واملسيطر واملهيمن عىل كافة 

الج القيادات  مفاصل  تثبيت  السييس عىل عدم  ولذلك يحرص  أخرى ضده،  مراكز قوى  تتكون  يش، وليك ال 

م، 2013العسكرية يف مناصبها ملدة طويلة، ودامئاً ما تتضمن الحركات والنرشات التي اعتمدها السييس منذ  

 اىل التقاعد.  واىل االن التحريك الدائم للقيادات ونقلهم من مناصب إىل مناصب أخرى، أو إحالة بعضهم

عبد الفتاح السیسي 
القائد األعلى للقوات 

.المسلحة المصریة

الفریق أول محمد زكي 
وزیر الدفاع والقائد 

العام للقوات المسلحة 
.المصریة

الفریق أسامة عسكر 
رئیس أركان القوات 

.المسلحة المصریة
ح أشرف عطوة . أ.ل

.قائد القوات البحریة

الفریق محمد عباس 
حلمي قائد القوات 

.الجویة

الفریق محمد حجازي 
عبد الموجود قائد قوات 

.الدفاع الجوي

ح خالد مجاور . أ.ل
رئیس ھیئة 

.االستخبارات العسكریة

ح خالد بیومي قائد . أ.ل
قوات الجبھة الموحدة 

.بسیناء

ح فھمي ھیكل قائد . أ.ل
المنطقة المركزیة 

.العسكریة

ح محب حبشي قائد . أ.ل
المنطقة الجنوبیة 

.العسكریة

ح أسامھ نجا قائد . أ.ل
المنطقة الشمالیة 

.العسكریة

ح محمد جحوش . أ.ل
قائد المنطقة الغربیة 

.العسكریة

ح أحمد خلیفة . أ.ل
.رئیس ھیئة العملیات

ح عاصم عاشور . أ.ل
قائد الجیش الثالث 

.المیداني

ح نبیل حسب هللا . أ.ل
قائد الجیش الثاني 

.المیداني

ح عبد الناصر .أ.ل
رئیس ھیئة التنظیم 

واإلدارة للقوات 
.المسلحة

ح عماد الیماني . أ.ل
قائد قوات حرس 

.الحدود

ح حرب أسامة .أ.ل
عزت رئیس ھیئة 
التسلیح للقوات 

.المسلحة

ح خالد شوقي . أ.ل
رئیس ھیئة التدریب 

.للقوات المسلحة

ح طارق حسن . أ.ل
رئیس ھیئة شئون 

.الضباط

ح إیھاب الفار . أ.ل
.رئیس الھیئة الھندسیة

ح أشرف فارس . أ.ل
.أمین عام وزارة الدفاع

ح ممدوح شاھین . أ.ل
مساعد وزیر الدفاع 
للشئون الدستوریة 

.والقانونیة

ح صالح الرویني . أ.ل
رئیس ھیئة القضاء 

.العسكري

أحمد الشاذليح .أ.ل
رئیس ھیئة الشئون 

المالیة بالقوات 
.المسلحة

أحمد الصیفيح . أ.ل
رئیس ھیئة اإلمداد 
والتموین للقوات 

المسلحة،

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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   : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة:نیًاثا

 م: 2021فعالیات معرض آیدیکس  -1

)، والذي أجريت فعالياته  EDEX – 2021ملعرض الدويل الثا� للصناعات الدفاعية والعسكرية (اعىل هامش فعاليات  

قامت القيادات العسكرية املرصية  م،  2021ديسمرب    2نوفمرب وحتى    29مبركز مرص للمعارض الدولية يف املدة من  

 بإجراء عدة لقاءات مع مسئول� عسكري� إقليم� ودولي�، وجاءت اللفات عىل النحو التايل:

ير الدولة اإلمارايت لشؤون  مبحمد بن أحمد البوادي، وز  د زيكمحمالتقى وزير الدفاع املرصي الفريق أول   

خالل اللقاء آخر املستجدات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية وسبل دعم  زيك مع البوادي  وناقش    الدفاع.

 .وتبادل الخربات العسكرية ب� القوات املسلحة لكال البلدين العسكريوتعزيز عالقات التعاون 

بكالً من فريق بحرى  "السابق" عىل هامش فعاليات املعرض التقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية 

والقيادة   الخامس  األسطول  قائد  براد كوبر  والفريق  اإليطالية،  التسليح  نائب رئيس هيئة  داريو  جاكرم� 

  مستشاري للقوات البحرية األمريكية بالرشق األوسط وش�ل أفريقيا، والفريق سامى سامبسون كب�    املركزية

الدفاع   لشئون الرشق األوسط وش�ل أفريقيا، وأوليفيه لوكونت مدير فرع أفريقيا   الربيطا�رئيس أركان 

للتسليح   العامة  باإلدارة  األوسط  تعزيالفرنيسوالرشق  اللقاءات سبل  وتناولت  العسكرية  ،  العالقات    يف ز 

 مختلف املجاالت، مبا يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية. 

مبيخاتيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون    الجويقائد قوات الدفاع    حجازيالتقى الفريق محمد   

والفريق بحرى جاكرم� داريو نائب الروسية، وج��ى كوين وزير املشرتوات الدفاعية الربيطانية،    العسكري

التعاون   أوجه  اللقاءات  وتناولت  اإليطالية،  التسليح  املجاالت   يفوالرشاكة    العسكري رئيس هيئة  مختلف 

 العسكرية.

رئيس هيئة التسليح للقوات املسلحة بكالً من ميخائيل بابيتش نائب    أسامة عزت التقى اللواء أركان حرب   

لشئون القوات    الوطنيالروسية، ويو دونج جون نائب وزير الدفاع    العسكريرئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون  

الجنو بكوريا  املوارد  وإدارة  واألنظمة  العسكرية  التسليح  الرؤى حول طفرة  تبادل  اللقاءات  وتناولت  بية، 

 تشهدها الدول املشاركة باملعرض.  التيالدفاعية املتطورة 

رئيس أركان   مستشاريالفريق سامى سامبسون كب� بك� التقى نائب رئيس هيئة التسليح للقوات املسلحة  

 مجال التسليح.  يفوتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون   لشئون الرشق األوسط وش�ل أفريقيا الربيطا�الدفاع 

أول محمد زيكعقد    ا  الفريق  املرصيوزير  العسكرية  لدفاع  الوفود  قادة  اللقاءات مع  ، عدد من 

التسليح  مجاالت  يف  املتخصصة  من    .والرشكات  عدد  العسكرية  الوفود  قادة  مع  الدفاع  وزير  وناقش 

 .املوضوعات ذات االهت�م املشرتك وسبل تعزيز التعاون العسكري خالل الفرتة املقبلة

 آيديكسللصناعات الدفاعية والعسكرية "  الثا� الدويلهامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض عىل  

العام لرئاسة هيئة    "،2021 التقى الفريق أول محمد زىك وزير الدفاع بالفريق محمد وسيم أرشف املدير 

إدريس سلي�ن مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية   م�غنياألركان املشرتكة الباكستانية ، والفريق أول  
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https://www.youm7.com/story/2021/11/30/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89/5560098
https://extranews.tv/extra/category/21/topic/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88_%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%8A_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B3_2021_Extra
https://www.youm7.com/story/2021/12/2/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4/5562197
https://www.youm7.com/story/2021/12/2/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4/5562197
https://www.youm7.com/story/2021/12/2/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4/5562197
https://www.youm7.com/story/2021/12/2/%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-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4/5562197
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بانكوىل إيزيدور أم� عام وزارة  السودانية، وآالن تريربت موتابازى وزير الدفاع البوروندى ، والفريق كاومبو  

الدفاع   وزير  باميالنجاىك  فينسنت  و  الرواندى،  الدفاع  وزير  موراس�ا  ألربت  واللواء  الكونغولية،  الدفاع 

حيث تناولت اللقاءات آخر املستجدات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية ، ك� تم مناقشة عدد    األوغندي

 .ونقل وتبادل الخربات  العسكريضوء مجاالت التعاون  يف املشرتك  االهت�ممن املوضوعات ذات 

  الرميثيالتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة بالفريق الركن حمد محمد سامى   

املسلحة   القوات  أركان  الدفاع    اإلماراتية،رئيس  قوات  قائد  مابيو  فيناس سالفتاورى  أول   الشعبي والفريق 

والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة    الصومالية،عباس أم� عىل رئيس أركان القوات املسلحة  ، والعميد  التنزا�

  العسكري للتنمية لجزر القمر، وجرى خالل اللقاءات بحث عالقات التعاون    الوطني األركان العامة للجيش  

الق  يفوسبل تعزيزها   النظر حول عدد من  الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات  ضايا ذات  املجاالت 

 املشرتك. االهت�م

يد الركن طاهر عىل محمد رئيس أركان  بكالً من العم  "السابق"  قائد القوات البحرية  أحمد خالدالتقى الفريق   

الجيبوتية،   الجيبوتية، والعقيد ركن وعيىس عمر بقرى قائد قوات حرس السواحل  الدفاع للقوات املسلحة 

 لرشكة التنفيذيواللواء بحرى محمد يوسف العسم قائد القوات البحرية البحرينية، وإريك ب�انجر الرئيس 

MBDA أحمد واللواء ركن محجوب برش  الله    ،  عبد  واللواء ركن  السودانية،  البحرية  القوات  قائد  رحمة 

  .قائد القوات البحرية القطرية ، وجوزيف جوردو رئيس مجلس إدارة رشكة فينكانت�ى اإليطالية  السليطي

املجاالت العسكرية    يفتدعم تعزيز عالقات التعاون    التيوتناولت اللقاءات مناقشة عدد من املوضوعات  

 .املختلفة

سامل النابت رئيس أركان القوات   قائد القوات الجوية بالفريق ركن طيار  يمحمد عباس حلمالتقى الفريق   

واللواء ركن طيار غانم عبد    ، القطرية  دانلو   الهادياملسلحة  واناليز   ، القطرية  الجوية  القوات  قائد  نائب 

العالقات    التنفيذياملدير   الفرنسية ، واليكساندر زيجلر نائب رئيس مجلس إدارة  للمبيعات لرشكة داسوا 

ال الرئيس  الخارجية مبجموعة رشكات سفران  ، وريىك    MBDA لرشكة  التنفيذيفرنسية ، وإيريك ب�انج� 

برشكة بوينج ، وسيزار كاشيا نائب رئيس رشكة ليوناردو هليكوبرت ملنطقة    الدويلملسرت نائب الرئيس للتسويق  

تدعم تعزيز عالقات التعاون    التيوتناولت اللقاءات مناقشة عدد من املوضوعات    .أوروبا والرشق األوسط

مختلف    يفكذلك إبرام عدد من التعاقدات املشرتكة وتوقيع مذكرات التفاهم    املختلفة،املجاالت العسكرية    يف

 . مجاالت التسليح

   THALESلرشكة  التنفيذيقائد قوات الدفاع الجوى باسكال سوريس الرئيس    حجازيمحمد  التقى الفريق   

، وستيف� كيىل املدير اإلقليمى   السودا�الفرنسية ، والفريق عبد الخ� نارص درجام قائد قوات الدفاع الجوى  

الفرنسية ،   MBDA لرشكة  التنفيذيأريك ب�انج� الرئيس  للرشق األوسط وش�ل أفريقيا ، و  BAE لرشكة

وتناولت اللقاءات مناقشة    .والعميد الركن طاهر عىل محمد رئيس أركان الدفاع للقوات املسلحة الجيبوتية

كذلك إبرام عدد من   املختلفة،املجاالت العسكرية    يفتدعم تعزيز عالقات التعاون    التيعدد من املوضوعات  

 . التسليح  مختلف مجاالت يفالتعاقدات املشرتكة وتوقيع مذكرات التفاهم 

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/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
https://www.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%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%A9/5561464
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  التنفيذيمدير إدارة األسلحة والذخ�ة بجاهد مرات بيجوفيتش الرئيس    عديلالتقى اللواء أركان حرب محمد   

إدارة اإلشارة مبارك دارمون مدير    البيومياللواء أركان حرب بكر محمد    التقىلرشكة إيج�ن البوسنية ، في� 

تدعم   التيوتناولت اللقاءات مناقشة عدد من املوضوعات    .الفرنسية  THALES لرشكة  التنفيذيالرئيس  

التعاون   العسكرية    يفتعزيز عالقات  وتوقيع    املختلفة،املجاالت  املشرتكة  التعاقدات  إبرام عدد من  كذلك 

 . مختلف مجاالت التسليح  يفمذكرات التفاهم 

 : ألجهزة االستخبارات األفریقیة «سیسا»  17الـ تستضیف املؤتمر  مصر-2

،  األفريقية "سيسا" واالستخباراتللجنة أجهزة األمن املؤمتر السابع عرش  م، 2021استضافت مرص خالل شهر ديسمرب 

واالستخبارات األفريقية «سيسا» من رئيس املخابرات كانت قد تسلمت املخابرات املرصية رئاسة لجنة أجهزة األمن  

 ت�عاتهم اجاألفريقية خالل    واالستخبارات، رسالة ترحيب برؤساء أجهزة األمن  السيىسوجه  و   النيج�ية ملدة عام.

 . بالقاهرة

 مصر وقطاع غزة: -3

الوفد   التقى خاللها   24زيارة إىل قطاع غزة استمرت ملدة    م،2021خالل شهر ديسمرب    األمني املرصيأنهى  ساعة، 

ونقلت صحيفة "األخبار" اللبنانية املقربة من حزب الله، عن مصدر مل  ،  اإلسالمي"  قياديت حركة "ح�س" و"الجهاد

إىل املقاومة، باالمتناع عن التصعيد يف الضفة الغربية املحتلة، محذرين    تسمه قوله، إ ن املرصي� حملوا طلبا إرسائيلياً 

ياالت يف غزة والخارج، خصوصاً ضد من  من أن استمرار العمليات هناك سيؤدي إىل عودة إرسائيل إىل سياسة االغت

وبحسب الصحيفة اللبنانية، قالت املصادر إن حركة «ح�س» أعربت للمرصي�  ،  تكون لهم صلة بالعمليات يف الضفة

عن امتعاضها من متلصهم من الوعود التي كانوا قطعوها ملصلحة القطاع، خصوصا يف ما يتعلق بالعمل يف معرب رفح،  

 . ، وربطا بالجانب التجاري أيضا، إذ مل تحدث أي تطورات أو تحسينات يف ذلك املجاللجهة مرور األفراد

  : التسلیح:ثالثًا

معرض  بعض  -1 فعالیات  يف  املصري  الجیش  عقدها  التي  العسکریة  الصفقات 

 : 2021إیدکس 

  400أيام عرضت فيه نحو    4”، بعدما استمر عىل مدى  2021  اختتمت فعاليات معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس

صفقات  وشهد املعرض عدة  ،  دولة  40رشكة العديد من التقنيات العسكرية املتطورة، وشاركت فيه أكرث من  

 : وهي عىل النحو التايل لفائدة الجيش املرصي تسليحية

 فرنسا 

 . f4الرافال  صفقة• 

 .500و 250• تصنيع قنابل الهامر 

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/3602416/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8017-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3602416/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8017-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3602416/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8017-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12122021&id=40928766-9a98-4fbd-b83c-6d1838ba8252
https://arabi21.com/story/1405735/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.defense-arabic.com/2021/12/03/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/03/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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 . لنفس املعيار  القد�ة• خط إنتاج صواريخ امليكا البحري والجوي مع تعديل الصواريخ 

 .• تصنيع بعض قطع الغيار للرافال

 • توقيع عىل منظومات الليزر للدفاع الجوي تركب عىل املدرعات.

 کوریا الجنوبیة 

 . k9,10,11• نقل تقنية 

 . k2تصنيع  عىل األخ�ة  املرحلة• مفاوضات يف 

 • نقل تقنية تصنيع ذخ�ة موجهة باألق�ر الصناعية وأجهزة توجيه للقنابل والصواريخ. 

 البرتغال

 . مقاتلة 72بعدد  16-، وكاسا وتطوير مقاتالت إف130-، ويس16-• مساعدة يف نقل تقنية عمرات إف

 أمریکا 

 . ملستوى الرباديل وبرج مطور 113-وأم• توقيع عقد تطوير األبرامز 

 صفقات أخرى

 .وأوتومات 30• صفقة صواريخ ميكا وأسرت 

 . متعددة املهام واألنظمة AW149مروحية   24• صفقة 

 .• صفقة مع رشكة إيدج للقنابل وصواريخ موجهة ودرون قرموشة

 : AW149القوات املسلحة املصریة تتعاقد یلع طائرات الهلیکوبتر -2

املرصيةالقو ستحصل   املسلحة  إيطاليا  ات  من  الهليكوبرت  طائرات  من  املزيد  معرض ف،  عىل  من  األخ�  اليوم  خالل 

EDEX،    وقعت رشكة ليوناردو اإليطالية صفقة جديدة لتسليم مثا� (أو أكرث) من طائرات هليكوبرت عسكرية متعددة

 حتى اآلن ال تزال تفاصيل الصفقة غ� معروفة.، جديدة للقوات الجوية املرصية AW149املهام من طراز 

 : ”30مصر تکشف عن طائرة بدون طیار جدیدة محلیة الصنع من طراز “طیبة -3

هي عبارة عن طائرة استطالع بدون    30طيبة    ″.30طراز “طيبة  من    كشفت مرص عن طائرة بدون طيار جديدة

وتط� عىل ارتفاع   ساعة،  30وقادرة عىل البقاء يف الجو ملدة تصل إىل    الساعة،كم يف    250رسعتها إىل    طيار تصل

هي رشكة قطاع خاص يقع مقرها يف جمهورية    ICERرشكة    .أالف مرت وأقىص حمولة لها ربع طن  7يصل إىل  

 .E JUN 30مرص العربية ومالكها إمارايت وهي كذلك التي تصنع الطائرة املس�ة 

 

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/2021/12/03/%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%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/03/%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%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/03/%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%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%a7%d8%a6/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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 :مصر تکشف عن کورفیت شبحي محلي الصنع-4

ا لحمل صواريخ الدفاع  خالي  8مسلح بـ   CC60 طراز  صميم شبحي منكشفت مرص عن كورفيت محيل الصنع ذو ت

 4صواريخ دفاع جوي قص�ة املدى ومهبط للمروحيات و    5مدفع يف املنتصف ومع كل مدفع    2الجوي باإلضافة إىل  

للغواصات مضادة  طوربيد  قواذف  عىل  يحتوى  ورمبا  الخاصة  للقوات  رسيع  وزورق  سطح  سطح  �كن   .صواريخ 

 .ميل بحري 2400عقدة حتى مدى أقىص  30حر برسعة أسابيع ويب 3للكورفيت البقاء يف عرض البحر ملدة 

 - :CC60 مواصفات الكورفيت الشب�� املصري 

 . م��  60الطول ال�ي:  •

 . أمتار 10العرض:  •

 . عقدة 30السرعة: ح�ى  •

 . خاليا �حمل صوار�خ الدفاع ا�جوي  8مس�ح بـ  •

 . مدفع �� املنتصف  2 •

 . صوار�خ دفاع جوي قص��ة املدى بجانب �ل مدفع  5 •

 . للمروحياتمهبط  •

 . صوار�خ سطح سطح  4 •

 .زورق سريع للقوات ا�خاصة •

 .ميل بحري   2400عقدة ح�ى مدى أق�ىى    30أسابيع و�بحر �سرعة    3يمكن للكورفيت البقاء �� عرض البحر ملدة   •

 قد يحتوى ع�� قواذف طور�يد أو قاذف لقنابل األعماق الصاروخية.  •

 : Edex2021أبرز األسلحة يف الجناح املصري خالل معرض  -5

من إنتاج وتصميم كال من الهيئة  �� و   Edex2021معرض يف الجناح املرصي خالل األسلحة التي تم عرضهاأبرز جاءت 

 .، والرشكة العاملية البرصيات اإلسكندريةالعربية للتصنيع، واإلنتاج الحريب ، والكلية الفنية ، ورشكة ترسانة 

 .”% “درون100أول طائرة استطالع مرصية  الطائرة ‘نوت’  •

 .51×7.62الرشاش املرصي الجديد من عيار   •

وبجانبها   ESSR-12A للتعرف عىل الصديق عىل العدو مرصية الصنع تحت مسمى IFF منظومة  •

قيادة   الصنع تحت مسمى  رراداكمبيوتر  بالتشويش عىل  –.mini-RB مرصي  نظام مكافح للدرون يقوم 

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/2021/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/%d8%a5%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%ae%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/29/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/
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كنه كم و�  4الطائرات بدون طيار والتشويش عىل وصالت البيانات وأنظمة املالحة الفضائية ويصل مداه إىل  

 .العمل طيلة األسبوع يف مختلف الظروف الجوية

 RCWS كلها مجهزة بـ  IMUT ST500 LTV   ،Sinai200 IFV،    5و    4و    3عائلة املركبات املدرعة متساح   •

 . محطة أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد

مبا   MBT ، قذائفقاذفات القنابل اليدوية باإلضافة إىل بندقية مرص الهجومية الجديدة ، قاذفة قنابل آلية   •

 .وقذائف املدفعية SABOT يف ذلك

 .سرتات املشاة •

 .AIO كام�ا استهداف الطائرات بدون طيار بواسطة •

 .يونيو   30صنع محليًا النسخة املرصية تحمل اسم  ي”ڤيو أ يس “ – •

 10ميل بحري والبقاء يف البحر ملدة    1500عقدة ويصل مداه اىل    30مرت، برسعة    43لنش صواريخ بطول   •

 .أيام

 يوم. 20ميل بحري والبقاء يف البحر ملدة  2400عقدة ويصل مداه إىل  32مرت، برسعة  60بطول   كورفيت •

6-EDEX 2021  مصر تتفاوض مع کوریا الجنوبیة لشراء مدافع هاوتزر ذاتیة الدفع :

 : مع نقل التکنولوجیا  K-9من طراز 

وقال مسؤولون يف الصناعة ،   K-.9الهاوتزر ذاتية الدفع   األخ�ة ملدافعتجري كوريا الجنوبية ومرص محادثات بشأن رشاء  

يف القاهرة. وتتطلع مرص أيًضا إىل    أقيم  الذي EDEX 2021 يف معرض  أجريتلوكالة يونهاب لألنباء إن املفاوضات  

تشمل نقل    وقال املسؤولون إن هذه العقود �كن أن .K-10 الحصول عىل مركبات إعادة إمداد الذخ�ة من طراز

إىل    K-9فستكون أول عقد تصدير ملدافع هاوتزر    الصفقة،إذا تم إبرام    .التكنولوجيا لإلنتاج املحيل لنظام املدفعية

 منطقة الرشق األوسط وأفريقيا.

 : K2 Black Pantherستصنع الدبابة الکوریة الجنوبیة املتطورة تشارك مصر  -7

القتال    ،EDEX2021 عىل هامش معرض إنتاج دبابة  الجنوبية للمشاركة يف  أعلنت مرص عن مفاوضات مع كوريا 

محمد احمد مرىس وزير   لواء استقبل ال  السياق،ويف هذا    .مع نقل تكنولوجيا التصنيع r K2 Black Pantheالرئيسية

فعاليات اليوم األول من بكوريا الجنوبية ضمن    DAPAالدولة لإلنتاج الحريب سانج ايل نائب وزير احتياجات الدفاع  

 . EDEX-2021″” والعسكريةمعرض مرص للصناعات الدفاعية 

 ”: C-IED Robocatالروبوت املصري الصنع من طراز “روبوکات -8

والذي  IED Robocat”-C اتضح أن روبوت التعامل مع العبوات الناسفة املرصي الصنع من طراز “روبوكات

بل    ،واحدةليس نسخة  وأنه  من صناعة وزارة اإلنتاج الحريب املرصية  م، هو  2021معرض آيديكس    عرض يف

 .هناك نسخت� متوفرت� منه

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/2021/11/30/edex-2021-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/edex-2021-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/30/edex-2021-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/29/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/11/29/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%aa-c-ied/
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كجم وكال    2800) ويصل وزنها إىل  M- 300(األخف    والنسخةكجم    3200) ويصل وزنها إىل  X-300النسخة األثقل (

كم يف الساعة. ويختلف تصميم وعدد الكام�ات   17.5حصان يصل بها إىل رسعة    75ك ديزل  النسخت� مزودت� مبحر 

 .وأذرع التعامل يف كل من النسخت� طبقا للمهام املطلوبة

 اإلماراتیة: ” 40مصر تحصل یلع رخصة تصنیع طائرة “یبهون یونایتید -9

” يف حفل افتتاح معرض الصناعات الدفاعية  40ظهرت الطائرة اإلماراتية الصنع بدون طيار من طراز “يبهون يونايتيد  

محلياً   إنتاجهاقد حصلت عىل رخصة  مرصبالعلم املرصي. ويبدو أن   EDEX 2021املرصي يف نسخته الثانية إيدكس

ومتتاز بحاوية داخلية لحمل    ذاته،نوعه ويعترب تحديًا يف حد  تتميز الطائرة بتصميم فريد من    .تأكيداً ملا أشيع سابًقا

هبوط تبلغ    وبرسعةمرت    120اإلقالع ضمن    وتستطيعمرت    21يبلغ طول جناح الطائرة    .صواريخ فتاكة  8يصل إىل    ما

ني. تبلغ  حصان توربي  115حصان باملوتور الكهربايئ إضافة إىل    80يولد محرك الطائرة الهج�    .كم يف الساعة  55  –  50

 لرت يف جسم الطائرة. 550لرت وقود يف األجنحة و 250كلجم إضافة إىل  600” نحو 40حمولة الطائرة “يبهون يونايتيد 

“یوروفایتر  -10 طائرات  حول  وإیطالیا  مصر  بین  املفاوضات  اإلیطالیة:  لیوناردو 

 تایفون” املقاتلة لم تتوقف 

فإن املفاوضات ب�    EDEX 2021معرض الدفاع املرصي  خالل  الية  اإليط  “ليوناردو”وفًقا لترصيحات مسؤويل رشكة  

  30تايفون” املقاتلة مل تتوقف حتى بعد إبرام مرص لصفقة جديدة تشمل    مرص وإيطاليا حول طائرات “يوروفايرت

 . رافال إضافية مع الجانب الفرنيس

 : املصریة برادارات “إیسا” جد متطورة  29- روسیا تستعد لتزوید مقاتالت املیج-11

من   مرصوتعد ، )35ميج املعدلة ( 29بحسب ما أعلنته روسيا فإنه تم االنتهاء من رادار اإليسا الخاص مبقاتالت ميج 

املعدلة املرصية، ومن املقرر بدء إنتاجه الكمي    29الجديد لتنصيبه عىل مقاتالت امليج    ر للراداأوائل الزبائن املحتمل�  

وقالت بأنه   ،2016يف عام    Zhuk-AM/AMEوكانت روسيا قد كشفت عن رادار إيسا من طراز  ،  بداية العام املقبل

 . هدًفا و�كنه يف الوقت نفسه مهاجمة ما يصل إىل ستة أهداف 30 �كنه تتبع ما يصل إىل

عن  -12 جدیدة  وتفاصیل  الطائرة  تکلفة  یکشف  “نوت”  مسیرات  مشروع  مدیر 

 : التصنیع

  الطائرةمرشوع تصنيع    ومدير  العسكرية  الفنية  بالكليةرئيس شعبة الط�ان    العميد الدكتور احمد عصمت،كشف  

اىل    10  ومنكلجم،    10اقل من    األوىلمجموعات:    5بدون طيار تقسم اىل    الطائرة“نوت”، بأن تكلفه تصنيع  

“نوت” تقع    الطائرة  كلجم.  األف  5كلجم، و اكرث من    األف  5اىل    500كلجم، و من    500اىل    50كلجم، ومن    50

مليون دوالر، بحسب تجهيزاتها   2اىل    1من    وكام�اتهاكجم ويبدأ سعرها بأجهزتها    500إىل    50يف الفئه من  

 . وإمكانيتها

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/2021/11/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/01/%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/03/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ac-29-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/05/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%aa-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7/
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دبابات  -13 من  أسطولها  لترقیة  تخطط  معیار    M1A1 Abramsمصر    M1A2إلی 

 األحدث: 

بالتعاون مع    M1A2معيار  إىل    M1A1تخطط مرص لرتقية أسطولها من دبابات القتال الرئيسية    ،تقارير صحفيةوفًقا ل

أبرامز    1130دبابة قتال رئيسية مبا يف ذلك    2480متتلك مرص إج�يل    ،2020ت عام  وفًقا إلحصائيا،  الواليات املتحدة

M1A1 300و M60A1 850و M60A3 200و T-62 ، يتم إنتاج دباباتM1A1 .األمريكية مبوجب ترخيص يف مرص 

شرکة  -14 من  الدقة  عالیة  توجیه  أنظمة  یلع  الحصول  ترید    Escribanoمصر 

 : اإلسبانیة 

املرصية وذلك يف فعاليات   Arab International Optronicsأعلنت الرشكة اإلسبانية عن تكوين تحالف مع رشكة  

نظام  ،  EDEXمعرض   اختبار  املرصية  الدفاع  وزارة  ع  Escribano’s FGKتريد  من  ذخائرها  ملم   155يار  عىل 

حيث متتلك    GPSوالقمر الصناعي    INSملم لتصبح قذائف موجهة بدقة بالقصور الذايت    122وصواريخها من عيار  

 تنتج هذه الذخائر محليًا.  التيوزارة اإلنتاج الحريب العديد من املصانع 

فرقاطة    اإلسکندریةترسانة  -15 بناء  يف  القوات    Meko-A200ENتبدأ  لصالح 

 : ریة البحریة املص

لصالح القوات البحرية املرصية بالتعاون مع “تيسن كروب”    A200EN-Mekoبناء فرقاطة    اإلسكندريةبدأت ترسانة  

النسخة املرصية تختلف عن كل نسخ امليكو السابقة فهي أثقل فرقاطة  ،  األملانية وهي أول فرقاطة يتم بناؤها مبرص

فرقاطات لصالح البحرية املرصية   4الجدير بالذكر أنه تم التعاقد عىل  ،  آالف طن  4من عائلة امليكو حتى اآلن بإزاحة  

تصنيع أجزاء من الفرقاطة الثالثة  تم االنتهاء من بناء الفرقاطة األوىل و يتم حاليًا بناء الفرقاطة الثانية ، وتم البدء يف 

 يف مرص. الرابعة، في� سيتم بناء الفرقاطة 

 : للقتال خلف مدى الرؤیة املصري الفائق R-77تعرف یلع صاروخ -16

  29M-MiGألول مرة عىل منت مقاتالت    R-77ظهرت النسخة األحدث من صواريخ القتال الجوي خلف مدى الرؤية 

املعروفة أيضا بـ   RVV-SD“، وهي النسخة    1-نسور النيل  السودا�”ات التدريب املرصي  املرصية املشاركة يف فعالي

“R-77-1”  ،  كم للنسخة السابقة، إىل جانب الباحث    80كم بدالً من    110تتميز هذه النسخة مبداها املُحّسن البالغ

 ف. النشط األكرث دقة واألفضل يف قدرة مقاومة التشويش اإللكرتو� الكثي الرادارى

” إلی املغرب ومصر بعد شرائها رافال  2000اإلمارات ستبیع طائرات “میراج  -17

 : تقاریر  –

ترك مص�    فرنسا،+ من  4طائرة رافال من الجيل    80بعد اإلعالن عن قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة برشاء  

الكب� من طائرات “م�اج   التي كان من املتوقع أن تحل محلها2000أسطولها  الجديدة موضع   ”  الطائرات 

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/2021/12/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-m1a1-abrams-%d8%a5%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-m1a1-abrams-%d8%a5%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/06/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b7%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-m1a1-abrams-%d8%a5%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/07/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/07/%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-me/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/07/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae-r-77-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
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اللت�    ،ومرصغرب  املظهر عدد من التقارير التي تفيد بأن أبو ظبي تعتزم بيع الطائرات إىل    الح�،ومنذ ذلك  ،  تساؤل

 عىل التوايل. Mirage 2000و F1كانتا رشيكت� اسرتاتيجيت� مهمت� وتشغالن م�اج 

 : مصر تتفاوض یلع غواصات کوریة جنوبیة متقدمة -18

"بناء عىل ذكرته بعض التقارير   ، من املرجح واملتوقعالسييس مع رئيس إحدى الرشكات الكورية الجنوبيةبعد لقاء  

عاقد مرص عىل غواصات جديدة متقدمة تعمل بالديزل والكهرباء لدى كوريا من فئة دوسان وتأيت بنسخ  ت  الصحفية"

ومل ،  وبعضها يتزود بخاليا إطالق رأسية  Type-214طن وهي مكافئ للغواصات األملانية    3700مختلفة تصل حتى  

هناك أنباء مؤكدة حول اهت�م مرص بالتعاقد  وكانت  ،  يتم ذكر تفاصيل الصفقة املحتملة ال من ناحية األعداد أو املبلغ

 عىل غواصات إضافية قيل يف البداية أنه ستكون فرنسية. 

القوات  -19 مع  ضخمة  أسلحة  صفقة  تنفیذ  وشك  یلع  اإلیطالیة  لیوناردو  شرکة 

 : الجویة املصریة

بأن رشكة ليوناردو اإليطالية عىل وشك بيع طائرات التدريب    ”africa intelligenceأفريكا إنتيلجنس  “قالت مجلة  

ضمن صفقة أسلحة ضخمة ب� إيطاليا   تأيتوأوضحت املجلة أن هذه الصفقة  ،  للقوات الجوية املرصية  M-345املتقدم  

  20و  )،2020(قامت إيطاليا بالفعل بتسليم اثنت� منها إىل مرص يف ديسمرب    FREMMفرقاطات    4ومرص تتضمن  

طائرات    M-346طائرة تدريب من طراز    20و  ،Eurofighter Typhoonمقاتلة من طراز    24و  بحرية،سفينة دورية  

ن مرص يف حاجة ماسة للحصول عىل تلك النوعية من طائرات التدريب لتدريب  وأكدت املجلة أ ،  وقمر صناعي واحد

مقاتلة رافال إضافية وإمكانية الحصول عىل مقاتالت    30الطيارين املرصي� خاصة بعد اتجاه القاهرة للحصول عىل  

 لت عليها مرص. “يورفايرت تايفون” ، م� يحتم الحصول عىل طائرة تدريب متقدم تواكب تكور املقاتالت التي حص

 : ghost sniperمصر تتلقی طلبات لبیع البدلة العسکریة املصریة -20

والتي    ghost sniperالبدلة العسكرية املرصية  تلقت مرص طلبات لبيع    ،2021  آيديكسبعد أن تم عرضها يف معرض  

ميز البدلة العسكرية املرصية بأنه وتت،  تغ� ألوانها مثل الحرباء حسب طبيعة املكان املوجود به املقاتل الذي يرتديها

ال يتم اكتشافها باألشعة تحت الحمراء وال �كن رصدها من قبل الرادارات وتتغ� ألوانها تلقائياً وتستخدم يف مهاجمة  

 يف األماكن الوعرة دون اكتشافها.  سلح�امل

   :مصر تحصل یلع “القبة الحدیدیة” الخاصة بها للدفاع الجوي-21

 80مبدى    T SLX-IRISبطاريات دفاع جوي طراز    10مبا يف ذلك    جديدة، بطارية دفاع جوي    16اشرتت مرص  

م� سيمنحها القدرة عىل الح�ية    كم،  12مبدى يصل إىل    IRIS-T SLSبطاريات طراز    6و  كم،  30كم وارتفاع  

املدى قص�ة  والصواريخ  والطائرات  والقذائف  طيار  بدون  الطائرات  املوا،  ضد  بيع  متت   ،IRIS-Tفقة عىل 

من قبل حكومة أنجيال م�كل السابقة. وسيزود نظاما الدفاع    األملانية، الدفاعية   Diehlاملصنعة من قبل رشكة  

 .صهيو�الجوي مرص بقدرات م�ثلة لنظام “القبة الحديدية” ال

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/2021/12/10/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ac-2000-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/12/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d9%88%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%82/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/14/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b4%d9%83-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/16/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d9%87/
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میکو  - 22 الضاربة  الجدیدة  األملانیة  للفرقاطة  خارجي  عمیل  أول  تکون  قد  مصر 

Meko-A300 : 

وتأيت الفرقاطة بطول    األملانية،هي أحدث نسخة من عائلة امليكو    A300-Mekoالفرقاطة األملانية الجديدة والضاربة  

خالل معرض  ،  طن وهي فرقاطة متعددة املهام قادرة عىل القيام مبختلف املهام املوكلة إليها  5700مرت وإزاحة    125

EDEX-2021   قال وفد رشكة تيسن كروب األملانية بأن الرشكة ستقوم بتسويق وعرض الفرقاطة الجديدة عىل مرص

الرشكة   بأن  أيًضا  للبحرية املرصية وأضافوا  الفرقاطة  لبيع هذه  وتأم� عقد  الفوز  أنهم يستطيعون  وبأنهم واثقون 

 ك. عىل الفرقاطة يف حال طلبت مرص ذل  Aster-30تستطيع تأم� دمج صواريخ  

السنوات  -23 يف  العالم  يف  لألسلحة  مصدرة  دولة  أکبر  تاسع  الجنوبیة  کوریا 

 : ومصر ثالث أکبر مستورد لألسلحة بعد السعودیة والهند  املاضیة،الخمس 

خالل شهر ديسمرب ) يف تقرير سنوي صدر  KRITمعهد األبحاث الكوري لتخطيط وتطوير تكنولوجيا الدفاع (  كشف

ظلت الواليات املتحدة أكرب مصدر  ،  2020-2016ع أكرب مصدر لألسلحة يف العامل يف الفرتة  أن سيول كانت تاس  م،2021

تم إدراج اململكة العربية  ، الكيان الصهيو�تليها روسيا وفرنسا وأملانيا والص� وبريطانيا وإسبانيا و  العامل،لألسلحة يف 

الكتاب   العامل يف  الهند    السنوي،السعودية كأكرب مستورد لألسلحة يف  وأسرتاليا والص� والجزائر وكوريا    ومرصتليها 

 الجنوبية. 

 : مصر تتصدر قائمة الدول املستوردة لألسلحة األملانیة هذا العام-24

أن مرص جاءت ضمن قامئة أهم الدول الحاصلة كشفت عن  ،  2021  نوفمرب  21تفاصيل يف    وكالة األنباء األملانيةنرشت  

األ  الحكومة  األوىل من  عىل تصاريح لتوريدات أسلحة من  العرشة   وبحسب وزارة   .م2021عام  ملانية خالل األشهر 

، بلغت قيمة إج�يل تصاريح بيع أسلحة أملانية إىل مرص منذ بداية العام إىل غاية الثالث من الشهر االقتصاد األملانية

 مليون يورو.  134,1مليون يورو. وبعد مرص مبارشة تأيت الربازيل بقيمة  181,1الجاري، 

الکوریة الجنوبیة للحصول   Hyundai rotemأنباء عن محادثات مصریة مع شرکة  -25

 : مع نقل التکنولوجیا K-2 Black Pantherیلع دبابات متطورة من طراز 

الكورية الجنوبية للحصول عىل دبابات متطورة من طراز   Hyundai rotem  يجري الجيش املرصي محادثات مع رشكة

K-2 Black Panther مع نقل التكنولوجيا . 

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/2021/12/20/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/21/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84/
https://sdarabia.com/2021/11/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/28/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-hyundai-rotem-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/28/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-hyundai-rotem-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2021/12/28/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-hyundai-rotem-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1/
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   : التدریبات العسکریة:رابعًا

 : » 6ختام فعالیات التدریب املصري األردني املشترك «العقبة -1

عنارص من م،  2021خالل شهر ديسمرب  والذي نفذته    "،6- "العقبة  اختتمت فعاليات التدريب املرصي األرد� املشرتك  

القوات املسلحة املرصية واألردنية باململكة األردنية الهاشمية، مبشاركة كالً من القوات الربية والقوات الخاصة من  

 لدين. البالصاعقة واملظالت والقوات الخاصة البحرية واألسلحة التخصصية لكال 

 : » 4 التدریب البحري املشترك املصري الروسي «جسر الصداقة-2

والذي   "،  4"جرس الصداقة ــفعاليات التدريب البحري املشرتك املرصي الرويس    م،2021خالل شهر ديسمرب    انطلقت

 . وسطبالبحر املت الش�يل ستمر لعدة أيام باملياه اإلقليمية بنطاق األسطول أ

 املنطقة الشمالیة العسکریة ب » 4-مشروع «فتح -3

املرحلة الرئيسية م،  2021خالل شهر ديسمرب  شهد الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع  

ستمر لعدة أيام بقاعدة محمد  أاملنطقة الش�لية العسكرية و   أجرته  والذي)  4  –(فتح    التعبوي ملرشوع مراكز القيادة  

وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد   العسكرية،نجيب  

 املسلحة. من قادة القوات 

 تدریبات یلع فض التظاهرات: -4

التحرير يف معسكرات الجيش ويتدرب ملالجيش املرصي لديه مجسم    نأ   بجيش االحتالل  صهيو�ج�ال  زعم   يدان 

 يف ميدان التحرير.  تظاهرة محتملة أيهناك عىل فض التظاهرات محاكاة لفض  

 خامسًا: اقتصاد املؤسسة العسکریة: 

إطار  -1 املؤسسة  ىف  االقتصاديتوسع  الشأن  يف  بسجل  أعلنت    العسكرية  التسجيل  بدء  عن  املسلحة  (قيد  القوات 

 . 2023/  2022 املايلالتعامل مع القوات املسلحة عن العام  يفترغب  التيللرشكات  املوردين)

 تعلي�ت خاصة جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية التابع للقوات املسلحة بتعظيم القيمة   عبد الفتاح السييسأصدر  -2

السوداء الرمال  من  املستخلصة  االقتصادية  للمعادن  تفاصيل ،  املضافة  كافة  يف  بالتدقيق  السييس  ووجه 

الدراسات الخاصة مبرشوع تعظيم القيمة املضافة للمعادن االقتصادية املستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة  

ة يف موارد الدولة الطبيعية، مع  كافة جوانبه، سعيا نحو تحقيق الهدف األسايس من اكتشاف الفرص الكامن

 حسن إدارتها وتحقيق أكرب فائدة اقتصادية واستث�رية منها. 

%  95، رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، إن هناك ما يقرب من  اللواء أركان حرب إيهاب الفارقال  -3

% من إج�يل  4ألف كيلو مرت مربع؛ متثل    33من سكان مرص عىل ضفتي النيل، ويف منطقة الدلتا عىل مساحة  

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/3595977/1/%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%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3596229/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%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%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1
https://twitter.com/RABAalsmwd/status/1473028666644914185
https://twitter.com/RABAalsmwd/status/1473028666644914185
https://twitter.com/RABAalsmwd/status/1473028666644914185
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3612817/1/%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%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%84-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3612817/1/%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%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%84-
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9/
https://www.elwatannews.com/news/details/5876530?t=push
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  1540مساحة مرص، وتعترب تلك املنطقة من ب� أكرث املناطق كثافة سكانية يف العامل، والتي تبلغ يف املتوسط أكرث من 

واستطرد «الفار»    كل كيلو مرت مربع بباقي أنحاء الجمهورية.شخصا يف    96شخصا لكل كيلو مرت مربع مقارنة بكثافة  

قائال: «أطلقت الدولة يف عز ما تعانيه مرص من عجز مايئ مبادرة لتشجيع املزارع� للتحول إىل نظام الري الحديث يف  

املياه، وذلك لتحويل   الدولة لتعظيم استخدام  الري بالغمر    3.7إطار توجيهات  الري  مليون فدان من منظومة  إىل 

ألف كيلو   20مليار جنيه، إضافة إىل املرشوع القومي لتبط� وتأهيل الرتع بإج�يل أطوال  70الحديث بتكلفة تصل لـ

 مرت». 

الرتاسقال  -4 العربية للتصنيع مشارك رئييس يف كافة   الفريق عبد املنعم  الهيئة  إن  العربية للتصنيع،  الهيئة  رئيس 

مرشوعات الدولة، معربا عن فخره برشاكة جامعة القاهرة يف هذا املرشوع العمالق إلنشاء أكرب مجمع طبي لألطفال 

 .جمعامل هذاوضع حجر أساس  م،2021وخالل شهر ديسمرب ، يف الرشق األوسط

إدارة    محمد أحمد مريس  لواءالاستقبل  -5 املطوع رئيس مجلس  الله  الكريم عبد  الحريب عبد  الدولة لإلنتاج  وزير 

كافة مجاالت العمل املشرتك، جاء ذلك مبقر   يفلبحث تعزيز أوجه التعاون    ”، IPICالرشكة العاملية لصناعة املواس� "

املهندس محمد صالح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب وبحضور  

 لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب وعدد من قيادات الوزارة. 

من إنتاج وتجريب أول عينة من الجراج الذيك    الحريب)  99رشكة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع  متكّن فريق  -6

الرشكة   استشاري%، بعد دراسة مستفيضة من قبل  55) بنسبة تصنيع محيل تصل إىل  rotary smart parkالدوار (

 املتخصص� وإنهاء كافة املفاوضات مع الرشيك� املحيل واألجنبي كونه� ماليك الفكرة واالبتكار. 

مريس  لواءالشهد  -7 أحمد  البيئة    محمد  مؤسسة  رئيس  مساعد  هون  يك  وسونج  الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير 

الكورية   البيئة    KEITIوالتكنولوجيا  ومؤسسة  الحريب  لإلنتاج  القومية  الهيئة  ب�  تفاهم  مذكرة  توقيع  مراسم 

الكورية   الحريب"  وأو ،  KEITIوالتكنولوجيا  "اإلنتاج  التفاهم ب�  توقيع مذكرة  أن  الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير  ضح 

 . ضوء اهت�م الدولة بتطوير منظومة إدارة املخلفات يف" الكورية يأيت KEITI" ومؤسسة

معرض ومركز صيانة    ع، للتصنيرئيس الهيئة العربية    عبد املنعم الرتاسالفريق  م،  2021خالل شهر ديسمرب  افتتح  -8

بعد تطويره وتحديثه بالتعاون مع رشكة "زيروتك    للهيئة،وخدمة ما بعد البيع ملنتجات مصنع اإللكرتونيات التابع  

 “. مرص 

ال-9 أحمد مريس  لواءزار  (مصنع    محمد  الكي�وية  للصناعات  قها  الحريب، رشكة  لإلنتاج  الدولة  الحريب)   270وزير 

عىل املوقف التنفيذي للمرشوعات التي تشارك يف تنفيذها الرشكة مثل   باالطالعوقام الوزير "مريس" ، التابعة للوزارة 

بدأت   .دراجتك صحتك" "" ومرشوعات إقامة محطات معالجة وتنقية وتحلية املياه ومرشوعّي "دراجتك دخلك

الحريب)   270وزير الدولة لإلنتاج الحريب عىل عرض تقد�ي حول أنشطة الرشكة (مصنع    باطالعالجولة التفقدية  

 . وإمكانياتها التكنولوجية

لس مع الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مج  الحريبوزير الدولة لإلنتاج    محمد أحمد مريس  لواءالاجتمع  -10

لبحث   الفيديوكونفرانس،  عرب  وذلك  بالرشكة  املسئول�  من  وعدد  اإلماراتية  القابضة  جلوري  إم  إدارة رشكة 

 موضوعات التعاون املشرتك القامئة ب� الطرف�.

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/3210515.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3620111/1/-%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%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%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%D9%85%D8%B4%D8%AA
https://gate.ahram.org.eg/News/3179967.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3182025.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3603460/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3603745/1/%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%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3607045/1/-%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%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD
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الجمعيات العمومية للرشكات والوحدات التابعة لوزارة    الحريباج  وزير الدولة لإلنت   محمد أحمد مريس  لواءالترأس  -11

) مدار  إقامتها عىل  تم  والتي  الحريب  الحساب 3اإلنتاج  السالم، لعرض  للوزارة مبدينة  التابع  التدريب  بقطاع  أيام   (

سواء للمنتجات العسكرية أو املدنية لكل رشكة وذلك بحضور رؤساء  ،  )2021-2020(  املايلللرشكات عن العام    الختامي

) رشكة ووحدة تابعة للهيئة القومية لإلنتاج  19مجالس إدارات الرشكات وأعضاء الجمعيات والنقابات الع�لية لعدد (

 . الحريب

عىل تنفيذ توجيهات السييس بتحقيق التكامل ب�  رئيس الهيئة العربية للتصنيع،    الفريق عبد املنعم الرتاسأكد  - 12

باهت�م كب�    يحظىالجامعات وجهات البحث العلمي واملؤسسات الصناعية الوطنية، مش�ًا إىل أن الشباب املرصي  

 والعسكرية.  من قبل القيادة السياسية

الحريب، مع كانج هو وزير برنامج إدارة املشرتيات الدفاعية  وزير الدولة لإلنتاج    محمد أحمد مريس  لواءالبحث  -13

،  بكوريا الجنوبية والوفد املرافق له، سبل تعزيز التعاون املشرتك ب� الجانب� وذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب

  فع عىل كال الجانب�. وأشار وزير الدولة لإلنتاج الحريب، إىل وجود رغبة حقيقية يف عقد رشاكة اسرتاتيجية تعود بالن

�كن التعاون بها    التيوأوضح "مريس"، أنه تم خالل اللقاء بحث مستجدات التعاون املشرتك ومناقشة املوضوعات  

مع الرشكات الكورية العاملة يف مجاالت التصنيع امل�ثلة، وكان عىل رأس هذه املوضوعات دراسة إمكانية التعاون  

،  K9، وكذا بحث  التصنيع املشرتك ملدفع الهاوتزرK2شرتك لدبابة القتال الرئيسية  مع الجانب الكوري يف التصنيع امل

 ». EDEXوالذي قام باالطالع عليه بالجناح الكوري يف معرض «

 : اللقاءات والزیارات: سادسًا

للتخطيط العمرا�،   السييسمع اللواء أم� سيد أحمد مستشار  م،  2021خالل شهر ديسمرب    السييساجتمع   •

املكتب   رئيس  العريب  أرشف  واللواء  املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس  الفار  إيهاب  أ.ح  واللواء 

ال للهيئة  عىل  االستشاري  الهندسية  الهيئة  ملرشوعات  التنفيذي  املوقف  "متابعة  االجت�ع  تناول  هندسية، 

وجرى عرض املوقف التنفيذي الحايل بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأرضحة آل ،  مستوى الجمهورية" 

 .البيت، خاصًة أرضحة الحس�، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب

املسلحة    إسرتاتيجيةإطار    يف • تثقيفالقوات  للعمل    يف  التمثيل    يفاملرشح�   العسكري   الدبلومايسمجال 

  64الـ  خالد العنا� وزير السياحة واآلثار بأعضاء الدورة    التقى  عسكري� بالخارج،وتأهيلهم للعمل كملحق�  

 من املرشح� للعمل كملحق� عسكري� بالخارج وزوجاتهم. 

عيد رئيس الهيئة القومية لض�ن    يحيالدكتورة يوهانسن    أكاد�ية نارص العسكرية العليااستضافت   •

عيد ملهام الهيئة القومية لض�ن جودة    يحي بدأ اللقاء بعرض الدكتورة يوهانسن  واالعت�د.  جودة التعليم  

الهيئة  واالعت�دالتعليم   مهام  إىل  تطرقت  حيث  التعليم    يف،  جودة  ثقافة  التعليمية    يفنرش  املؤسسات 

 . واملجتمع

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/5867701
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3611256/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3614271/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/3203847.aspx
https://www.youm7.com/story/2021/12/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8046-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/5589753
https://www.youm7.com/story/2021/12/26/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/5594231
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 : القرارات العسکریة: سابعًا

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

من يوم    اعتباراتم استقبالهم لإللتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات املسلحة  ذي  وال،  2021املجندين مرحلة أبريل  

 . م 2020/  12/  26السبت املوافق 

، وزير الدفاع بتأجيل تجنيد طلبة  قراري الفريق أول محمد زيك  -ريدة الرسميةملحق الج- نرشت الوقائع املرصية  -2

 كلية بجامعة دراية الخاصة باملنيا وجامعة الجاللة األهلية. 13

ل-3 الجوية متجهة إىل مطار (جوبا)   السيىس  توجيهاتتنفيذاً  القاهرة  أقلعت طائره نقل عسكرية من قاعدة رشق 

بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من املساعدات الطبية والدوائية املقدمة من وزارة الصحة والسكان إىل  

 دولة جنوب السودان. يفعىل املواطن� تخفيف األعباء  يفجمهورية جنوب السودان للمساهمة 

 ثامنًا: التصریحات والبیانات 

، عن استيائه من تقديم مذيعة افتتاح مصنع اليوريا ونرتات األمونيا مبنطقة كي� مبحافظة أسوان، السييسأعرب  -1

وقال السييس "خالل كلمته يف افتتاح توسعات  ،  يةبعد تقديم الفريق كامل الوزير، وزير النقل دون رتبته العسكر

الكلمة دي متزعلش املنظم�.. هي   والصعيد “أرج مصنع «كي�» مبدينة أسوان الجديدة ضمن االفتتاحات ملرشوعات  

  ": وأوضح " وزير النقل ،  الرتب برتوح يا كامل وال حاجة.. دي تا� مرة وأنا سبتها أول مرة وعديتها أمس خالل االفتتاح"

 ولكنهم مصمم�.. أنا رشف ليا العمل يف القوات املسلحة". ،أمس"ال يا فندم مش برتوح وأنا أتناقشت معهم 

أنا بتكلم    كامل؟، سؤاال لكامل الوزير، وزير النقل، قائال: «انتوا دفعتوا فلوس تطوير محطة أسوان يا  السييسوّجه  -2

النقل   الهندسية كنت طالب من وزارة  الهيئة  الوزير: «ملا كنت يف  أدو� تقريبا    44بجد»، فأجاب   4مليون جنيه، 

مليون،    44  يأخذ مليون وهو مرص    40لـ  ورضبوا عىل الباقي، وملا جيت يف وزارة النقل حاولت أدي إيهاب وأوصله  

وقال السييس، ردا عىل وزير ،  سلحة للشعب املرصي يا فندم»ولو حرضتك سمحتيل تبقى دي هدية من القوات امل

مليار»، فأجابه    75النقل خالل افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير ملصنع كي� لألسمدة: «وزير الدفاع بيقويل عليه  

 الوزير: «ده جيشنا يا فندم لو معملناش م� اليل هيعمل؟». 

د قوات حرس الحدود خالل الشهر مايض، حيق قال أن  يف بياناً رسمي عن جهو   املتحدث العسكري املرصيأعلن  -3

عىل جميع االتجاهات االسرتاتيجية للدولة من تحقيق العديد من   املايضمتكنت خالل الشهر  قوات حرس الحدود  

مختلفة. طلقة أع�ة    9000خزنة سالح، و  120قطعة سالح مختلفة األع�ة، و  240النجاحات، حيث تم ضبط  

لحدود، أثناء عمليات التفتيش والتأم� الدورية للسيارات واملركبات باألنفاق واملعابر متكنت قوات حرس ا  ك�

ألف قرص   93كجم لنبات البانجو املخدر، و  1020كجم لجوهر الحشيش املخدر، و  1050الحدودية من ضبط  

 ر. كجم لنبات الهيدرو املخد 150كجم ملادة األفيون املخدر، و 10مخدر أنواع مختلفة، و

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=40543
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=40543
https://www.mod.gov.eg/modwebsite/NewsDetailsAr.aspx?id=40543
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122021&id=1bf18e9e-4780-45fc-9824-cffd543af979
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3597116/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3620207/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D9%83%D8%A7%D9%85
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%80-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%88/
https://daily.rosaelyoussef.com/398260/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%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-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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ويتناول    ، فيلً� تسجيليًا عن تطوير محاور الصعيد.الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحةت  نرش -4

 لم جهود الدولة من أجل التنمية الصعيد، من بناء كباري ومحاور عىل نهر النيل والتجمعات العمرانية الجديدة. الفي

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

الندوة االسرتاتيجية لهيئة البحوث    التي يرأسها حاليا اللواء إيهاب فكري  ،هيئة البحوث العسكريةنظمت   -1

اتيجية القومية لتنمية العالقات املرصية مع م تحت عنوان "االسرت   2022/    2021العسكرية للعام البحثي  

واشتملت الندوة عىل ثالث جلسات علمية  ،  دول حوض رشق املتوسط وتأث�ها عىل األمن القومي املرصي"

ورقة بحثية قدمها عدد من القادة العسكري� وأساتذة العلوم السياسية والبحوث االجت�عية   12ناقشت  

 �، أعقبها تقديم عدد من التوصيات. واملحلل� والخرباء االسرتاتيجي

والعسكريقامت قوات   -2 الشعبي  األنشطة والفعاليات خالل    الدفاع  ، م2021  نوفمربشهر  بتنفيذ عدد من 

لقوات املسلحة عىل دعم املجتمع املد� ورفع معدالت األداء لألجهزة التنفيذية بجميع  ا  خطةوذلك يف إطار  

 لجمهورية. محافظات ا

  انتهاءاألقرص وأسيوط لضباط القوات املسلحة "جويل" وذلك بعد    فندقي  بافتتاحقامت القوات املسلحة   -3

الفندقية   املعاي�  الشامل به� مبا يت�ىش مع أحدث  التطوير  الفنادق من   العاملية،أع�ل  حيث تعد تلك 

 مرص. بصعيد  وعائالتهم املسلحة تالقوا لضباط أعرق األماكن الخدمية 

لعائالت ضباط القوات املسلحة األستاذ الدكتور من� حنا خب� جراحة   مستشفى مرص الجديدة  استضافت -4

 . ديسمرب 30وحتى  18الفرتة من  يفمبستشفى كورنيل بنيويورك  اللألطفوتشوهات املسالك البولية 

، زيارة لـ«القادرون باختالف» إىل الكلية الحربية مبرص الجديدة، بحضور  الدفاع واإلنتاج الحريبنظمت وزارة   -5

وشارك األطفال القادرون  ،  ، ونيف� القباج، وزيرة التضامن االجت�عيأرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة

باختالف، طلبة الكلية الحربية كل أنشطتهم مبعداتهم، مثل الدبابات والعربات العسكرية وغ�ها، ك� حرضوا  

وحرصت  أنشطة ميدان الفروسية، واستقلوا الخيول، ونفذوا رماية بالبنادق يف ميدان رماية الكلية الحربية،  

 الكلية الحربية.  إستادقيادة الكلية الحربية بتوف� ألعاب لهم يف 

باإلسكندريةمستشفى    استضافت -6 املسلحة  األستاذ  القوات  محسن،  الكىل   يصالقو   الدكتور  أمراض  خب� 

 .2021ديسمرب  30إىل  21باململكة وذلك خالل الفرتة من 

الدكتوراستضا -7 األمرييك  الخب�  العاملي،  الطبي  املركز  األوعية   ف  وتشوهات  ضيق  عالج  خب�  ياكس  وين 

 . 2/1/2022وحتي  2021/ 12/26الدموية بدون جراحة باستخدام األشعة التداخلية، وذلك خالل الفرتة 

باملعاديتضيف  يس -8 املسلحة  للقوات  الطبي  املخ املجمع  جراحة  خب�  القلليني  مجدي  الدكتور   ،

اليات املتحدة األمريكية، يف واألعصاب باملنظار وجراحات قاع الجمجمة والغدة النخامية بجامعة كنتايك بالو 

 يناير.  17وحتي يوم  2022يناير  3الفرتة من 
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بإهداء جمهورية مرص العربية عدد من العيادات الطبية املتنقلة الخاصة   الواليات املتحدة األمريكيةقامت   -9

  كورونا)   اختبارات  -) عيادة متنقلة عبارة عن (معامل تحاليل  2مرص عدد (  استقبلتحيث  كورونا.  بف�وس  

 )1( .الف�وس  انتشارمة من الحكومة األمريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة مبستلزماتها املقد

  

 

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