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 افتتاحیة 

التقرير  2022شهد شهر يوليو لعام   التفاعالت داخل املؤسسة العسكرية املرصية، ويقوم  م، العديد من 

 للمرصد العسكري بوصف هذه التفاعالت والتأث�ات التي سترتتب عليها خالل الفرتات املقبلة.  يالشهر

ها السييس لقيادات وضباط القوات  صالتي تناولها التقرير، االمتيازات التي يخص  تجاء عىل رأس املوضوعا

تكرر، ملاذا يقوم السييس  املسلحة املرصية، وك� يصف التقرير تلك االمتيازات يقوم باإلجابة عىل السؤال امل 

 بإعطاء امتيازات وبشكل متكرر لقيادات وضباط القوات املسلحة املرصية. 

عتمدها السييس داخل القوات املسلحة ام، التي  2022يف العدد املايض من املرصد، وضحنا حركة يونيو  

 .ملجلس العسكري الحايل املرصية عىل مستوى القادة، ويف العدد الجديد من املرصد نذكر باألس�ء تشكيل ا 

رواها من نجا منها ودونت يف السجالت   ،، متعددة67 وقائع التعامل الوحيش مع أرسانا أثناء وبعد هز�ة

شهدائها مع  دفن  وبعضها  ما  العسكرية،  الجديد،  العدد  يتناول  السياق  هذا  ويف  عنه  كشف.    النقاب 

يف    من الجيش املرصي  مرصيا  20ميل�ن عن مجزرة مروعة راح ضحيتها ما ال يقل عن  يويس    صحفيال

ر  . األماستشهد فيها العرشات من الضباط والجنود املرصي� داخل األرايض املحتلة حيث .1967حرب عام 

وهذه من أدق العمليات التي    ،خلف خطوط العدو  الجنوديذكر املرصي� بأع�ل بطولية قام بها    الذى

  بحقوقهم   مطالبة الدولةو   ،العريبيقوم بها العسكريون، هؤالء األبطال فعلوا هذا من أجل الوطن واألمن  

 . وطني واجب

عدة موضوعات أخرى مهمة، متعددة ونتابعها عىل النحو    هناك  يف العدد الجديد من املرصد العسكري

 التايل: 
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 تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریة أوًال: 

 : خاص وحصري: 2022تشکیل املجلس العسکري الجدید  -1

"  2022يونيو    -املرصد العسكري    " والتي ذُكرت تفاصيلها يف العدد السابق    ،م2022تنقالت يونيو  بعد حركة  

 : عىل النحو التايل املرصي الحايل تشكيل املجلس العسكري يكون

 عبد الفتاح السیسي -1

 القائد األیلع للقوات املسلحة املصریة. 

 ل.أ.ح. عبد الناصر - 16

 رئیس هیئة التنظیم واإلدارة للقوات املسلحة. 

 الفریق أول محمد زکي -2

 وزیر الدفاع والقائد العام للقوات املسلحة املصریة. 

 ل.أ. ح عماد الیماني -17

 قائد قوات حرس الحدود. 

 الفریق أسامة عسکر -3

 رئیس أرکان القوات املسلحة املصریة. 

 ل.أ.ح حرب أسامة عزت  - 18

 رئیس هیئة التسلیح للقوات املسلحة. 

 ل.أ. ح أشرف عطوة -4

 قائد القوات البحریة. 

 ل.أ. ح خالد شوقي - 19

 رئیس هیئة التدریب للقوات املسلحة. 

 الفریق محمد عباس حلمي -5

 قائد القوات الجویة. 

 ل.أ. ح طارق حسن - 20

 رئیس هیئة شئون الضباط. 

 الفریق محمد حجازي عبد املوجود -6

 قائد قوات الدفاع الجوي. 

 ل.أ. ح هشام السویفی - 21

 رئیس الهیئة الهندسیة. 

ل.أ. ح خالد مجاور رئیس هیئة االستخبارات  -7

 العسکریة. 

 هیکل أمین عام وزارة الدفاع. ل.أ. ح فهمي -22

 ل.أ. ح نبیل حسب الله -8

 قائد قوات الجبهة املوحدة بسیناء. 

 ل.أ. ح ممدوح شاهین -23

 مساعد وزیر الدفاع للشئون الدستوریة والقانونیة. 

 ل.أ. ح طارق الشاذلي -9

 قائد املنطقة املرکزیة العسکریة. 

 ل.أ. ح صالح الرویني - 24

 العسکري. رئیس هیئة القضاء 

 ل.أ. ح محمود کامل - 10

 قائد املنطقة الجنوبیة العسکریة. 

 أحمد الشاذلي ل.أ.ح  -25

 رئیس هیئة الشئون املالیة بالقوات املسلحة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3588749/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%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-%D9%88%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%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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   ل.أ. ح أحمد العشري- 11

 قائد املنطقة الشمالیة العسکریة. 

   أحمد الصیفيل.أ. ح  -26

 رئیس هیئة اإلمداد والتموین للقوات املسلحة، 

 ل.أ. ح محمد جحوش  - 12

 املنطقة الغربیة العسکریة.  قائد

 ل.أ. ح أحمد خلیفة  -13

 رئیس هیئة العملیات. 

 ل.أ. ح عاصم عاشور  - 14

 قائد الجیش الثالث املیداني. 

 ل.أ. ح محمد ربیع  -15

 قائد الجیش الثاني املیداني. 

 وذویهم امتیازات متعددة: السیسي یمنح ضباط الجیش -2

قرار عسكري �نح ضباط  م،  2022خالل شهر يوليو   عبد الفتاح السييس ر  اصدكشفت تقارير صحفية عن إ 

 العديد من االمتيازات. الجيش وعائالتهم 

القرار الذي أصدره السييس بصفته الحاكم العسكري، والقائد األعىل للقوات املسلحة، ورئيس الجمهورية،  

للعمل  هجرى تعميم الدولة  التعامل مع    عىل جميع مؤسسات وأجهزة  طبقا ملا جاء فيه بشأن أسلوب 

 ضباط الجيش وذويهم. 

) يف البالد، ويتمتع السادة الضباط  1"وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (القرار:    جاء يف القرار نصاً و 

لتهم، وَمن �س بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري  ءواألفراد فيها بحصانة متنع أي جهة مدنية من مسا

لة أيّا َمن كان من املؤسسات املدنية، مبا يف ذلك أي مؤسسة رقابية أو رشطة مدنية أو أي قضاء  ءاملساو 

مد�؛ إذ يتم القبض عليه عن طريق الرشطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري، وهذا ال  

 لة الخاصة بهم". ءري املسايعني أن أيّا َمن أفراد القوات املسلحة فوق القانون، إ�ا ينظم القضاء العسك

وأشار القرار إىل أن "املؤسسة العسكرية ال تخضع لقانون الطوارئ عند إعالن حالة الطوارئ بالبالد؛ حيث  

إىل مؤسسة    إن تابع  الشخص  كان  كان منصبه سواء  أيّا  أي شخص  الحق العتقال  الطوارئ تعطي  حالة 

أو بالرشطة املدنية، بين� ال يخضع السـادة الضباط    ،بالقضاء املد�أو    ، وزيرأو  ، مجلس نيايب  أو    ،رقابية

 واألفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا رصيحا". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2021/4/18/%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%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5284786
https://arabi21.com/story/1447815/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9
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: "ال يحق ألي مؤسسة رقابية أو رشطة مدنية أو أي قضاء مد� التعارض (التعرّض  القرار العسكري  وتابع

جهة حتي باألجهزة الرقابية أو  له بأي شكل من املضايقات) مع السادة الضباط واألفراد، وال يخول ألي  

رشطة مدنية أو أي قضاء مد� ُمخالفة ذلك، واإللزام بتسهيل عمل السادة الضباط واألفراد، ويف املخالفة  

لهذه القوان� يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقايض املخالف يف هذه املؤسسات أو الرشطة املدنية أو  

ط عن  فورا  عليه  والقبض  املد�،  مبارشة  القضاء  سجنه  إىل  العقوبة  تصل  وقد  العسكرية،  الرشطة  ريق 

 بالسجن العسكري نصا رصيحا". 

أيضاً و  القرار  تفتيش ممتلكات  جاء يف  أو أي قضاء مد�  أو رشطة مدنية  : "ال يحق ألي مؤسسة رقابية 

السالف ذكره ويف مخالفة ذلك   التصديق لهم بفعل  الضباط واألفراد، وال يخول ألي جهة  يحق  السادة 

صاحب الصفة العسكرية أن يقايض املخالف يف هذه املؤسسة أو الرشطة املدنية أو القضاء املد�، والقبض  

 عليه عن طريق الرشطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إىل سجنه مبارشة بالسجن العسكري نصا رصيحا". 

القرار قِبل أي مؤسسة رقابية أو رشطة  ك� ذكر  الضباط واألفراد من  السادة  : "ال يحق تفتيش سيارات 

صاحب الصفة العسكرية أن يقايض املخالف،  لمدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق  

والقبض عليه عن طريق الرشطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إىل سجنه مبارشة بالسجن العسكري نصا  

 حا". رصي

: "ينص القانون نصا رصيحا بأال تتعامل أي أجهزة رقابية أو رشطة مدنية مع السادة الضباط  نص القرار و 

اإلتجار   وكذلك  الحدث،  محل  والتلبس  القتل  وهي  القانون،  عليه�  نص  فقط  حالت�  يف  إال  واألفراد 

الواقعة، وال يذهب إىل  باملخدرات، وحتى يف الحالت� االستثنائيت� ال يُقبض عيل صاحب الواقعة   محل 

أقسام الرشطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبالغ التحريات العسكرية والرشطة العسكرية واألمانة  

التحقيق من قِبل القضاء   الدفاع التخاذ الالزم، والتحفظ عىل أعضائها مبعرفتهم ثم يتوىل  العامة بوزارة 

 العسكري".

السادة الضباط واألفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة   : "حال تواجد أّي منالقرار وأكمل

أو حكومية أو أقسام رشطة مدنية ألي ظرف أو حال أو شكوى فإن التعامل يكون مبارشة مع أقدم رتبة  

يف املكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية ما يستلزم أن يُسّهل عمل سيادتهم، ويف حالة عدم اتخاذ  

م إبالغ أقرب نقطة رشطة عسكرية التخاذ الالزم، ومخاطبة الجهة املُقّرصة العامة أو الحكومية أو  الالزم يت

 الرشطة املدنية بالتقص� واملحاسبة الفورية". 

ك� نص القرار عىل أنه يف "حال التعامل ب� أحد العامل� بالرشطة املدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد  

واألفراد أثناء ارتدائهم الزي املد� يتم التعريف بالشخصية العسكرية ما يستلزم أن يُسّهل  السادة الضباط  

 أفراد الرشطة املدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل َمن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". 
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ذلك    : "َمن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك يُعامل حيال القرار  وكذلك جاء يف 

بنفس الصفة التي ّرصح بها، وتُتخذ معه نفس اإلجراءات التي تُتخذ مع السادة الضباط إىل أن تُستدعى  

 الرشطة العسكرية لتترصف يف األمر من خاللها". 

ولفت القرار العسكري إىل أن "املتقاعدين من القوات املسلحة تابع� للقضاء املد�، إال الضباط الحامل�  

 العميد واللواء؛ فهم يتمتعون مبا يتمتع به الضباط يف الخدمة هم وذويهم". لرتبة العقيد و 

ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الرشطة املدنية بتسهيل عمل كل َمن يحمل الصفة العسكرية يف أي وقت،  

 ويُعاقب كل َمن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". 

راد العسكري� يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك  ونص القرار أيضا عىل أن "السادة الضبــاط واألف

فإن العسكري� يستحوذون عىل قدر كب� من املعلومات التي تتعلق باألمن الداخيل والعام، ولذلك ُخّصص  

 لهم أسلوب مع� من املعاملة وتخصيص قوان� تتالءم معهم". 

األفراد، باإلضافة إىل األب واألم، يتمتعون  ونّوه القرار العسكري إىل أن "زوجات وأوالد السادة الضبـاط و 

 مبا يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 : تعقیب 

ع�  للحفاظ  القيادة  تلك  وتسعى  للحكم،  مغتصبة  قيادة  الديكتاتورية  األنظمة  يف  السياسية  القيادة 

أ  ي انتفاضه شعبية ضد الحكم،  اغتصبته بالقوة، وحيث أن القوة العسكرية هي الوسيلة األمىض لقمع 

 فتسعى القيادة املستبدة للسيطرة عىل القوات املسلحة بكافة الطرق وتغدق عليها باالمتيازات لنيل والئها. 

السييس بال حزب سيايس، وبال ظه� شعبي حقيقي، ولذلك فهو يعترب الجيش مبثابة حزبه السيايس األهم  

يف كافة املستويات  عبي، وبالتايل فهو يقدم لضباط الجيش  واألوحد الذي يجعله يف غنى عن الظه� الش

 كب�ة، حتى يكسب والءهم. امتيازات ومنحا 

ولكن كانت ليس عن طريق   ،جدير الذكر هنا أن تلك االمتيازات ليست بجديدة ويعمل بها منذ سن�

ات إلزامية، تفرض عىل هنا أن السييس يقوم بإقرار تلك االمتيازات عن طريق قرار   تقرارات وقوان�، فالالف

 املؤسسات املدنية تلتزم بها عند تعاملها مع من ينسبون للمؤسسة العسكرية. 

 : االجتماعیةالسیسي یمنح طلبة الکلیة العسکریة درجات علمیة يف العلوم -3

نرشت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السييس بشأن تحديد الدرجات العلمية التي متنح لخريجي كليات  

 كاد�ية العسكرية املرصية.األ 
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 الفتاح السييس عىل: ونص قرار عبد 

املادة األوىل: رفع تأهيل خريجي كليات األكاد�ية العسكرية املرصية علميًا وعمليًا للخدمة يف القوات  

املسلحة �نح وزير الدفاع خريجي الكليات التي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي متنحها سائر  

الجامعات املرصية املحددة قرين كل كلية، وذلك بعد استيفاء الخريج� للرشوط واملتطلبات املعمول بها  

 للحصول عىل تلك الدرجات:

 خريجو الكلية الحربية: �نحوا درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية واالقتصاد واإلحصاء. -1

 وم السياسية. خريجو الكلية البحرية: �نحوا درجة بكالوريوس العل-2

الط�ان  -3 إدارة  تخصص  األع�ل  إدارة  تجارة  يف  البكالوريوس  درجة  �نحوا  الجوية:  الكلية  خريجو 

 واملطارات، و�نحوا أيًضا درجة البكالوريوس يف الحاسبات واملعلومات تخصص نظم معلومات الط�ان. 

تصاالت واإللكرتونيات والحاسب خريجو كلية الدفاع الجوي: �نحوا درجة البكالوريوس يف هندسة اال -4

 والنظم، وامليكاترونكس والروبوتات. 

املادة الثانية: يحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية واملعمول بها بإحدى الكليات التي متنح  

يها،  ذات الدرجات السابق ذكرها باملادة السابقة للعمل مبقتضاها يف نظام الدراسة واالمتحانات للحصول عل

ك� يتم تحديد املواد واملناهج وألية تدريسها ونظام االمتحانات ومعاي�ها بذات النظام الذي تتبعه تلك  

 الكلية. 

املادة الثالثة: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ويرسى عىل الطالب امللتحق� الجدد بكليات األكاد�ية  

 .2030- 2022 العسكرية املرصية، اعتباًرا من العام الدرايس
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 تعقیب: 

ن يعلموا أن للجيش مهام محددة  أ  يف علومهم العسكرية و �العسكريون يجب أن يكونوا متخصص

لح�ية البالد ويحصلون عىل الدرجة العلمية يف تخصصهم العسكري، العلوم االجت�عيّة لها متخصصوها  

وقوانينها أن تنص بعبارات ال لبس فيها  يجب عىل دستور الدولة  والعلوم العسكرية لها متخصصوها،

 وعدم التداخل.  لتوضيح تلك املعضلة
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نائبًا  -4 عسکري  قائد  یعین  السیسي  املصریة..  املسلحة  القوات  سطوة  لزیادة 

 لرئیس املحکمة الدستوریة: 

 

  خالل شهر،  وأحد أعضاء املجلس العسكري املرصي  صالح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري ل.أ.ح  أدى  

، اليم� القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كأول لواء بالقوات املسلحة  م2022يوليو  

 . 1979ينضم لتشكيل املحكمة، ويُع� نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 

ح محمد  بتعي� صال "  ك� جاء يف القرار  السييس ع� الرويني نائباً لرئيس املحكمة الدستورية بقرار من  

العليا الدستورية  نائبًا لرئيس املحكمة  القايض    " وذلكعبد املجيد يوسف،  دون توضيح اسم عائلة هذا 

ووظيفته الحالية كرئيس لهيئة القضاء العسكري، وهو ما كررته املحكمة الدستورية يف بيان لها،    "الرويني"

تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات    األخ�، أصبح  السييس أنه مبوجب قرار    إىل اكتفت خالله باإلشارة  

 القضائية. 
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 داخل األراضي املحتلة:  ف عن موقع مقبرة جماعیة لُشهداء الجیش املصريشکال  -5

 

جنديا مرصيا يف    20يويس ميل�ن النقاب عن مجزرة مروعة راح ضحيتها ما ال يقل عن    صحفيالكشف  

 .1967حرب عام 

تغريدات عىل حسابه يف تويرت، أن الجنود املرصي� "أُحرقوا أحياء ودفنهم الجيش  وذكر الصحفي يف سلسلة  

 اإلرسائييل يف مقربة ج�عية دون عالمات قرب القدس".

 ونرش املوقع اإللكرتو� لصحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل مشابهة ملا ذكره ميل�ن.

جنديا مرصيا قد    20أكشف أن ما ال يقل عن    عاًما من الرقابة الشديدة، �كنني أن  55وكتب ميل�ن "بعد  

أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش اإلرسائييل يف مقربة ج�عية، مل يتم وضع عالمات عليها، ودون تحديد هويتها،  

 مخالًفا لقوان� الحرب، يف اللطرون قرب القدس". 

والتي يطلق عليها  ،  1967لحرب    صهيو�وهو االسم ال  ، وأضاف أن ذلك حدث خالل حرب "األيام الستة"

 العرب اسم "النكسة". 

وحول أسباب وجود الجنود املرصي� يف تلك املنطقة، أشار ميل�ن إىل أن ج�ل عبد النارص، كان قد وقع  

قبل أيام من نشوب الحرب، اتفاقية دفاع مشرتك مع ملك األردن الراحل حس� بن طالل، الذي كان يسيطر  

 عىل الضفة الغربية. 
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د قال ميل�ن "نرشت مرص كتيبت� من الكوماندوز يف الضفة الغربية بالقرب من اللطرون،  ويف هذا الصد

والتي كانت آنذاك أرًضا حراًما، كانت مهمتهم هي الهجوم داخل إرسائيل واالستيالء عىل اللد واملطارات  

 العسكرية القريبة". 

كيلومرتًا غرب القدس، وعقب حرب   25وتقع اللطرون عىل الطريق الواصل ب� القدس ويافا، وتبعد نحو  

 ، تم االتفاق ب� إرسائيل واألردن عىل جعلها منطقة محرمة. 1948عام 

 اللطرون، وضمتها، وهي اليوم من ضواحي القدس املحتلة.   الجيش الصهيو� ، احتل 1967ويف حرب عام 

وأعضاء  الصهيو�  ش  وأضاف ميل�ن، موردا تفاصيل ما جرى لقد وقع تبادل إطالق النار مع جنود الجي

كيبوتس نحشون (تجمع زراعي تعاو�)؛ هرب بعض الجنود املرصي�، والبعض أُخذوا كأرسى، وقاتل البعض  

 بشجاعة.

وتابع "عند نقطة معينة، أطلق الجيش اإلرسائييل قذائف هاون وأرضمت الن�ان يف آالف الدو�ات غ� 

جنديا مرصيا يف    20كمل ميل�ن "مات ما ال يقل عن  وأ  املزروعة من األدغال الربية يف الصيف الجاف".

 حريق األدغال". 

عاما) والذي كان يف ذلك الوقت القائد العسكري لكيبوتس    90عن زين بلوخ (  صهيو�ونقل الصحفي ال

الحارة والجافة، ومل تكن لديهم   نحشون، (كيبوتس يساري) قوله "لقد انترش الحريق رسيًعا يف األدغال 

 . فرصة للهروب"

وأضاف مواصال النقل عن بلوخ، "يف اليوم التايل جاء جنود من الجيش اإلرسائييل مجهزين بجرافة إىل مكان  

 الحادث وحفروا حفرة ودفعوا الجثث املرصية وغطوها بالرتبة". 

وتابع ميل�ن "بلوخ وبعض أعضاء (كيبوتس) نحشون شاهدوا برعب الجنود اإلرسائيلي� ينهبون املمتلكات  

 ة للمرصي� ويرتكون املقربة الج�عية دون عالمات". الشخصي

ال الصحفي  يناسب    صهيو�وأكمل  الصمت  أن حجاب  بلوخ  يضيف  العسكرية  الرقابة  رفع  وبعد  "اآلن، 

الجميع؛ القلة الذين عرفوا مل يرغبوا يف الحديث عنه؛ شعرنا بالخجل؛ ولكن قبل كل يشء كان قرار الجيش  

 اإلرسائييل يف خضم الحرب".

ت الرسية،  الرسمية غ�  العسكرية  الوثائق  أن  إىل  تغريداته  اللطرون من  وأشار ميل�ن يف  "مأساة  حذف 

 سجالتها". 
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 تعقیب: 

رواها من نجا منها ودونت يف السجالت   ،، متعددة67 وقائع التعامل الوحيش مع أرسانا أثناء وبعد هز�ة

العسكرية، وبعضها دفن مع شهدائها، جرائم الصهاينة ال تسقط بالتقادم والبد أن تكون دامئاً يف أذهاننا  

 حتى تعود الحقوق، املطبعي� مع املحتل الصهيو� سينالهم عار وخزي أفعاله عىل مدار التاريخ. 

واستشهد فيها العرشات من الضباط والجنود    يويس ميل�ن�  الصحفي الصهيو العملية التي كشف عنها  

املرصي� داخل األرايض املحتلة يذكر املرصي� بأع�ل بطولية قام بها املرصي� خلف خطوط العدو وهذه  

 ، العريبمن أدق العمليات التي يقوم بها العسكريون، هؤالء األبطال فعلوا هذا من أجل الوطن واألمن  

 .وطني  واجب م، واملجيء بحقوقه

 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: ثانیًا

تحالف الدفاع الجوي  "  محاولة تشکیل  علن عنی   الکیان الصهیوني یشمل مصر..  -1

 ": للشرق األوسط

 

، أن إرسائيل تعمل حاليًا مع رشكاء إقليمي� من أجل بناء تحالف  بيني غانتس  صهيو� وزير الدفاع الأعلن  

  - اسم ميد    سيحمل   التحالف العسكري الجديد وأضاف أن ذلك    عسكري جوي تقوده الواليات املتحدة.

MEAD  أي تحالف الدفاع الجوي يف الرشق األوسط، حسب� أخرب غانتس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ،

األمريكية"، آمال أن    واإلدارةيف الكنيست، الذي قال إنه كان يعمل عىل الربنامج مع "رشكايئ يف البنتاغون  

 منطقة الرشق األوسط.  إىليدن األمام" خالل زيارة الرئيس األمرييك جو با إىليأخذ الربنامج "خطوة أخرى 
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عىل لسان وزير دفاعها عن التحالف العسكري األول بالرشق    صهيونيةأعلنت التا�ز الويف سياق متصل،  

تحالف سيضم عدة دول  قالت أنه  و   "تحالف الدفاع الجوي للرشق األوسط (ميد)" األوسط تحت مسمى  

 بدعم من الواليات املتحدة األمريكية.  الكيان الصهيو�سيكون من ضمنها دول الخليج ومرص واألردن و 

 تعقیب 

يوليو  أجراها يف منتصف شهر  والتي  األوسط  الرشق  إىل منطقة  بايدن  األمرييك جو  الرئيس  زيارة  أثناء 

بشأن تشكيل دفاع    املحادثات، بأن  مطلعة  وصفتها أنها  مصادر  عن  وول سرتيت جورنالم، نقلت  2022

للح�ية من تهديدات ايران تباطأت وسط    مصممة  أخرىعربية    ودول   الكيان الصهيو�مع    إقليمي جوي  

 . مخاوف من بعض الدول العربية من املشاركة يف هذه املحادثات مبا يف ذلك السعودية

تتشكل التحالفات العسكرية ب� الدول لتحقيق أهداف اسرتاتيجية مشرتكة ب� الدول املتحالفة  بشكل عام  

راح عىل اثره العديد من أبناء الوطن العريب وال    والذي مل ينته إىل االن،الصديقة، الرصاع العريب الصهيو�  

يحتل   ولبنانزال  وسوريا  فلسط�  عربية يف  عو ،  أرايض  تحالف  تشكيل  الصهاينةمحاوالت    ريب مبشاركة 

كان    . الكيان الصهيو�وعارعبث    والتعامل مع ذلك الكيان عىل انه أصبح رشيك اسرتاتيجي للدول العربية

 والزال عدو مغتصب.

 : الکونجرس للجیش املصري: أسلحتنا مقابل األسلحة الروسیة-2

تقرير   األمرييكذكر  ال  للكونغرس  تريد  األمريكية  املتحدة  الواليات  إللغاء  أن  مرصي  تعهد  عىل  حصول 

 مشرتيات مرص من السالح الرويس مقابل الحصول عىل بدائل أمريكية. 

-Fاملقاتلة مقابل الحصول عىل طائرات    Su-35SEويقصد تقرير الكونغرس األمرييك إلغاء صفقة طائرات  

 الفايرب.  معيار،إىل أحدث  16-املقاتلة الضاربة وتطوير أسطول مقاتالت إف 15

وقد يؤدي    املتحدة،بعد الواليات    املنطقة،لتقرير أن روسيا ال تزال ثا� أكرب مصدر رئييس لألسلحة يف  وقال ا 

  لروسيا،عدم قدرة روسيا عىل تحقيق أهدافها العسكرية يف أوكرانيا برسعة إىل دفع بعض الرشكاء الدفاعي�  

عززت الواليات    ذلك،ة. باإلضافة إىل  إىل التشكيك يف صفقات األسلحة الروسية املستمر  ومرص،مثل الجزائر  

وصناعة الدفاع الروسية والرشكات    الروسية، املتحدة وحلفاؤها العقوبات الحالية عىل مبيعات األسلحة  

مع تداعيات سلبية محتملة عىل    للكونغرس،مبا يف ذلك من خالل إجراءات    الروسية،العسكرية الخاصة  

 ألوسط وش�ل إفريقيا. مشرتي األسلحة الروسية يف منطقة الرشق ا

وذكر التقرير أن تراجع جاذبية روسيا كرشيك عسكري ومصدر لألسلحة �كن أن يخلق فرًصا للواليات  

التقرير مرص كمثال لهذه الديناميكيات. “منذ عام   عززت مرص وروسيا عالقاته�    ،2014املتحدة. وذكر 

و    2017ب� عامي    مبا يف ذلك من خالل صفقات األسلحة والتدريبات العسكرية املشرتكة.  مختلفة،بطرق  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/13/%d9%8a%d8%b4%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://www.defense-arabic.com/2022/07/01/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ac%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7/
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  )، كانت مرص ثالث أكرب مستورد لألسلحة عىل مستوى العامل (بعد اململكة العربية السعودية والهند  ،2021

كانت هناك تقارير دورية عن    ،2018وكانت روسيا وفرنسا وإيطاليا املوردين الرئيسي� ملرص. منذ عام  

وهي خطوة قد    األدوار،متعددة    Su-35خطط مرصية لرشاء طائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي  

 . 2017تؤدي إىل فرض عقوبات أمريكية مبوجب قانون مكافحة النفوذ الرويس يف أوروبا وأوراسيا لعام 

 : مصر تعلق أنشطة قواتها ببعثة األمم املتحدة يف مالي مؤقتًا -3

 

قواتها يف بعثة حفظ السالم  قال متحدث باسم األمم املتحدة إن مرص أبلغت املنظمة بأنها ستعلق أنشطة  

التي ترافق قوافل اإلمداد    قوات حفظ السالم املرصية تزايد الهج�ت عىل    إىليف مايل مؤقتا، وعزت ذلك  

 لقواعد األمم املتحدة.

حدث: "تم إبالغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية املرصية مؤقتا أنشطتها يف مينوس�  وقال املت

جدير بالذكر أن مرص فقدت العديد من الجنود والضباط العامل� يف بعثة حفظ    أغسطس".  15اعتبارا من  

 السالم مبايل خالل الفرتة املاضية. 

 :  جهاز مشروعات الخدمة الوطنیة  لیإ إیطاليالقوات املسلحة تنظم زیارة لوفد -4

الوطنيةاستقبل   الخدمة  يوليو    جهاز مرشوعات  برئاسة    إيطايلوفد    م،2022خالل شهر  املستوى،  رفيع 

بالسفارة اإليطالية،    واالقتصادي  التجاريت�ى املستشار  مبرص ميشيل كوارو�، وباولو باملي   اإليطايلالسف�  

خدمة    يفبالسفارة اإليطالية، وذلك للتعريف بالجهاز والدور الذى يقدمه    العسكريوروب�تو اناما� امللحق  

 .واملد� العسكرياملجتمع� 

الرشاكة   نحو  الطرفان  وت  يف تباحث  إلنتاج  املغذية  والصناعات  الحديد،  صناعة  األثاث،  مجاالت  صميم 

 الحديث، وصناعة عبوات الكرتون. الريوتشغيل وإدارة الصوب الزراعية، وتكنولوجيا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2022/07/15/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2022/6/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9/5820244
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خالل اللقاء  ألقى اللواء أركان حرب وليد حس� أبو املجد مدير عام جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية كلمة  

عىل   فيها  إيطاليا أكد  جمهورية  مع  الراسخة  بالعالقات  املسلحة  القوات  العامة    اعتزاز  القيادة  وحرص 

 للقوات املسلحة عىل تعزيز التعاون والرشاكة مبختلف املجاالت لكال البلدين. 

 

 : ) MDC-2022) (2ختام فعالیات دورة الدبلوماسیة العسکریة لألجانب رقم (-5

 

 ) MDC-2022) (2فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية لألجانب رقم (  م،2022خالل شهر يوليو    اختتمت

) دولة للضباط املرشح�  26) دارس من (68ُعقدت بهيئة االستخبارات العسكرية مبشاركة عدد (  والتي

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/7/3/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-MDC-2022/5824681
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أمريكا    - آسيا    - أوروبا    -   (أفريقيا وزوجاتهم من كل من    العسكري  الدبلومايس   للعمل بوظائف التمثيل 

 الش�لية).

زىك   محمد  أول  الفريق  توجيهات  عىل  بناء  الدورة  الدفاع  وعقدت  التعاون  وزير  آفاق  وزيادة  لتعزيز 

 املختلفة. وتنسيق الجهود والعمل املشرتك مع الدول  العسكري

اال  هيئة  قامت  اإلطار،  ممثلة  وىف هذا  العسكرية  وتجهيز    يفستخبارات  بإعداد  الحربي�  امللحق�  جهاز 

وتنفيذ الدورة بالتعاون مع الجهات املعنية بالقوات املسلحة وكل من (الوكالة املرصية للرشاكة من أجل  

األزهر    - رية  األكاد�ية الوطنية ملكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة اإلدا  -التنمية التابعة لوزارة الخارجية  

 الرشيف). 

نُفذت خالل    التيتضمن األنشطة    تسجييلللدورة أعقبه عرض فيلم    الختاميبعرض التقرير    االحتفالبدء  

الدارس�    يف ساهمت    والتي الدورة   مهارات  وتنمية  العمل    يفتطوير  وموضوعات    الدبلومايس مجال 

الدولية و   القومي اإلسرتاتيجية واألمن   الخربة  وأسلوب إدارة األزمات  العديد من لقاءات نقل  كذا تنظيم 

 العسكرية. العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض املزارات السياحية واملناطق 

عدد من قادة القوات املسلحة و ممثل� عن وزارة الخارجية وبعض من السادة السفراء    االحتفالحرض  

 .املعتمدين بالقاهرةلبعض الدول وامللحق� العسكري� 

 یسي یلتقي بوزیر الدفاع األملانیة: الس-6

 

، أثناء زيارته التي قام بها إىل املانيا خالل شهر  ، وزيرة الدفاع األملانيةالسييس بكريست� المربيشتالتقى  

 م.2022يوليو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3825622/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF
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اللقاء عىل   السييس خالل  عىل   العالقات ب� مرص وأملانيا   عىل مواصلة تعزيز  النظام املرصي  حرص أكد 

 . مبا يف ذلك املجال العسكري  املقبلة،مختلف األصعدة خالل الفرتة 

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع األملانية عن تقدير بالدها ملا تشهده العالقات املرصية األملانية مؤخراً من  

"  تنامي وازدهار، مؤكدًة اهت�م أملانيا بتعميق تلك العالقات مبا لها من تاريخ ممتد، ك� أكدت "المربيشت

ملجال العسكري واألمني يف إطار عالقات التعاون املشرتك ب� البلدين، السي�  ا  يف عىل دعم التعاون   العمل

 .في� يتعلق مبكافحة اإلرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غ� الرشعية

الرسمي املتحدث  السييس  وذكر  املستجدات عىل    باسم  بشأن آخر  النظر  تبادل وجهات  اللقاء شهد  أن 

ورشق املتوسط حيث تم التوافق عىل تعزيز التنسيق    األوسط الرشق    صعيد عدد من القضايا اإلقليمية، يف 

 . املتبادل يف هذا االطار

 مصر وصربیا: توقیع اتفاقیة شراکة استراتیجیة بین -7

 

 د. يف بلغرا اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية السييس،عبد الفتاح  مع وقع رئيسا رصبيا ألكسندر فوتجيتش  

وقع ممثلو رصبيا ومرص عدًدا من الوثائق التي    البلدين،عقب التوقيع عىل إعالن الرشاكة االسرتاتيجية ب�  

 تستند إليه. 

 . اهت�ًما باألسلحة التي تصنعها رصبيا  سييس أثناء زيارته إىل بلغرادك� أبدى ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/24/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%91%d9%8e%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%82%d8%af/
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   : التسلیح: ثالثًا

 : ا يف إیطالیایوروفایتر تایفون تم بناؤها حدیثً  24مصر تحصل یلع  -1

 

سيقوم    الرشاء،تم بناؤها حديثًا يف إيطاليا. مع هذه    يوروفايرت تايفون  24من املقرر أن تحصل مرص عىل  

 سالح الجو املرصي بتشغيل أسطول مقاتالت األكرث تنوًعا يف العامل. 

وكانت إيل فاتو كويديانو قد نقلت عن مسؤول حكومي إيطايل قوله إن السييس ينتظر تأكيًدا من رئيس  

 طائرة يوروفايرت تايفون.  24والتي تشمل رشاء  الصفقة،اء من  الوزراء اإليطايل ماريو دارجي لالنته

وتشمل    دوالر،مليار    12و    10ترتاوح قيمتها ب�    أوسع،يعد بيع الطائرات املقاتلة جزًءا من صفقة تسليحية  

من املتوقع أن   تايفون، طائرة   إىل باإلضافة  وقمر صناعي عسكري. وتدريب،وطائرات قتالية  حربية، سفن  

املصنعة من قبل رشكة السفن    )، FREMMتشمل الصفقة األوسع أربع فرقاطات أوروبية متعددة األغراض (

 ، وقمر صناعي للمراقبة.  M-346طائرة تدريب   20و   دورية،سفينة   20و   ،Fincantieriاإليطالية 

 ": Sea Wolfذئب البحر "مصر تتفاوض للحصول یلع صواریخ الدفاع الجوي  -2

 

ملوقع   ريبورتوفًقا  واملتخصص    تاكتيكال  الرشق    يفاالستخباري  حول  االستخباراتية  املعلومات  تقديم 

 . Sea Wolfتجري حاليًا مفاوضات ب� مرص وبريطانيا للحصول عىل صواريخ ذئب البحر   األوسط،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/13/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-24-%d9%8a%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a4/
https://www.defense-arabic.com/2022/07/21/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84/
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تحملها القطع البحرية  ، هي منظومة صواريخ للدفاع الجوي مخصصة ليك  Sea Wolfصواريخ ذئب البحر 

 للدفاع عن نفسها ضد الهج�ت الجوية.

تنتجها رشكة   الصواريخ.  MBDAالصواريخ  إنتاج  الجنسيات متخصصة يف  أوروبية متعددة  ، وهي رشكة 

 وتعد واحدة من أفضل مصنعي الصواريخ عامليًا. 

ألي قطعة بحرية يتم    متنح الصواريخ التي ترغب مرص وفقا ملوقع تاكتيكال ريبورت يف الحصول عليها،

تزويدها بها نقطة دفاعية قادرة عىل توف� دفاع جوي قص� املدى ضد كل من الصواريخ القادرة عىل 

الط�ان املالصق لسطح البحر “هذه الصواريخ تط� عىل ارتفاعات ُمنخفضة للغاية تصل لبضعة أمتار فوق  

تهدفها، وأن ال تستطيع الصواريخ الدفاعية  سطح املاء، بهدف عدم رصدها من رادارات السفينة التي تس

حالً هاًما    Sea Wolfعىل منت السفينة الهدف النزول لهذا االرتفاع املنخفض”. لذا متثل صواريخ ذئب البحر  

 لهذه النوعية من الصواريخ.

 :لحمایة العاصمة اإلداریة "بوك"و "تور"الجیش املصري ینشر أنظمة -3

 

حول العاصمة    Tor M-2Eدفاع الجوي متوسطة املدى روسية الصنع من طراز  نرش الجيش املرصي أنظمة ال

 اإلدارية الجديدة. 

  من السييس ، أُنشأت بقرار الجديدة املستقبلية  العربيةعاصمه جمهوريه مرص   الجديدة  اإلدارية  العاصمة

كم مربع)، تبُعد عن   688الف فّدان (  170  حواىل  للمدينة   اإلج�لية   املساحة. وتبلغ  2016لسنة    57رقم  

اتجاه الغرب، و من   يفكم  65 حواىلاتجاه الرشق، و عن مدينه السويس   يفكم  60 بحوايل القاهرةمدينه 

 بالكاِمل.  اإلنشائيةمليون نسمه عند االنتهاء من مرحلها  6،5من  بما يقراملُخطط أن تستوعب  

 نظام صواريخ تور عن 

مصمم لتدم� الطائرات    الجوية، جو قص� املدى مناسب لجميع األحوال  -ي أرضهو نظام صاروخ  Torتور  

 واملروحيات وصواريخ الكروز واملركبات الجوية بدون طيار والتهديدات الباليستية قص�ة املدى.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/01/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7/
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 م (دون احتساب سارية الرادار)  5.1• االرتفاع: 

 حصان)  830كيلو واط ( 618 ديزل؛ V-12• املحرك:  

 .للنسخة األرضية 3 • الطاقم:

 .مم  450• الخلوص األريض: 

 . 9M330 ،9M331• التسلح الرئييس: 

 . مليون دوالر أمرييك  25• الكلفة: 

 •9K330 Tor   :اسم تعريف الناتوSA-15 “Gauntlet” . 

 1990• أُنتج: عام 

 . Tor-MTBو   Tor-MTAو   Tor-M2و   Tor-M1Tو  Tor-M1و   Tor-Mو  Tor• النسخ: 

 صواريخ بوكنظام 

جو ذاتية الدفع ومتوسطة املدى التي طورها االتحاد السوفيتي  -بوك هي عائلة من أنظمة الصواريخ أرض

والطائرات    الذكية، والقنابل    الكروز، وهي مصممة ملواجهة صواريخ    الرويس، االتحاد    خلفته،والدولة التي  

 ذات األجنحة الثابتة والدوارة واملركبات الجوية بدون طيار.

الباليستية   م / ث. إن    1200وأقىص رسعة للهدف    كم،  20يبلغ أقىص مدى إلطالق النار عىل الصواريخ 

للمقارنة مع قدرة   قابلة  الباليستية  الصواريخ  الح�ية من  فإن    ذلك، . ومع  Patriot PAC-2قدرتها عىل 

  25 كم،  15دقائق. مدى االشتباك مع األهداف عىل األرض هو   5 –الشتباك أقل. االستعداد للقتال سقف ا

كم. يوفر تلقائيًا مقاومة    40  –  2أمتار    RCS = 5  الرادارىكم عىل املاء. مسافة التقاط األهداف ذات املقطع  

 كم. 160ومدى الكشف املبكر  مختلفة، عالية للتداخل ويعمل يف عدة أوضاع قتالية 

  8وسوريا:    ، 48بعدد    2والجزائر النسخة بوك إم   ،2و    1تعمل املنظومة عربيًا لدى مرص بنسختيها بوك إم

 . Buk-M1-2  20و  Buk-M2E 10/8و  Buk-M2Eنسخ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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 : بقاذفات صواریخ AW149الجیش املصري یسلح مروحیاته من طراز -4

 

) أثناء رحلة تجريبية.  EGAFبألوان القوات الجوية املرصية (  AW149تم تصوير طائرة    ، 2022يوليو    41يف  

لديها فتحات عادم ممتدة    ،CSX82057) وتسجيل االختبار  c / n 49087(  44ذات الرقم التسلسيل    املروحية،

 وكانت تحلق بقاذفات صواريخ.

 هذه التعديالت.  املرصية السابقة مع AW149مل يتم رؤية طائرات  

  871. العقد الذي تبلغ قيمته AW189ومثانية مروحيات  AW149مروحية  24طلبت مرص  ، 2019يف عام  

البيع يف تقرير تصدير األسلحة لعام    رسميًا،مليون يورو مل يتم اإلبالغ عنه   النهاية تم تسجيل  ولكن يف 

اإل  2019 الدويل  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  عن  اإليطايل  الصادر  الشيوخ  مجلس  إىل  يطالية 

 للجمهورية. 

حتى اآلن مع إصدارين    AW149إصدارات بحرية    سبعتم تسليم    سكرامبل، ووفًقا لقاعدة بيانات مجلة  

بتخطيط يضم لون� أحمر وأبيض. األرقام التسلسلية املعروفة لدى   AW149آخرين تحت الطلب. تم طالء  

وجميعها / سيتم تشغيلها بواسطة رسب مجهول تابع للجناح الجوي   ،38إىل  30النسخة البحرية تبدأ من 

545 )545 AW.يف قاعدة برج العرب الجوية ( 

  AW149تم تسليم خمس طائرات    صحراوي،الذي تم طالئه مبخطط متويه    ،39بدًءا من الرقم التسلسيل  

 .545التابع للجناح الجوي   14) ويتم تشغيلها بواسطة الرسب 43حتى  39(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/26/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-aw149-%d9%84%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/
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.. ومصر والسعودیة  J-35هور النموذج األولي الثالث للمقاتلة الشبحیة الصینیة  ظ-5

 : واإلمارات أبرز املشترین املحتملین 

 

لمقاتلة الشبحية الصينية  لج األويل الثالث  ذ يف وسائل اإلعالم الصينية النمو  م،2022خالل شهر يوليو ظهر 

35-J    واملتوقع أن تكون لديها نسخة بحرية للعمل عىل حاملة الطائرات الجديدة من فئةCATOBAR  

 والتي تم تدشينها مؤخرا. 

% ك� أبدت القيادة يف  40يع بنسبة  نتم عرض هذه املقاتلة للسعودية مع إمكانية نقل تكنولوجيا التص

باملقاتلة مب اهت�مها  مارس  السعودية  السعودية  يف  أقيم  الذي  األول  الدويل  الدفاع  ومن  م،  2022عرض 

أيًضا من املهتم� خاصة بعد عقد رشاء   طائرة تدريب متقدم صينية من    36املتوقع أن تكون اإلمارات 

التي تعمل عىل تدريب الطيارين للتعامل مع تقنيات الجيل الرابع املعزز والخامس ك� �كنها    L-15طراز  

 كمقاتلة خفيفة وتبعتها إثيوبيا بأعداد غ� معلومة. العمل 

من الدول التي �كن أن تكون يف قامئة الرتشيحات كوريا الش�لية وباكستان والسودان ومرص ودول  

 إفريقية أخرى.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/23/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://www.defense-arabic.com/2022/07/23/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
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 : التدریبات العسکریة: رابعًا

مـشـتـرك -1 جـوى  تـدریب  تـنـفـذان  واألمریکیة  الـمصریة  الـمسـلحـة  الـقـوات 

 : ــدى القواعــــد الجویة املصریةبإح

 

تدريبًا جويًا مشرتكًا مبشاركة عدد من   م،2022خالل شهر يوليو  نفذت القوات الجوية املرصية واألمريكية

 الطائرات املقاتلة متعددة املهام من مختلف الطرازات لكال الجانب� بإحدى القواعد الجوية املرصية. 

التدريبيـة   الخربات  وتبادل  القتالية  املفاهيم  لتوحيد  املحارضات  من  مجموعة  عقد  التدريب  وتضمن 

لتدريبية عىل مهام العمليات تخللها التدريب عىل التزود بالوقود  باإلضافة إىل تنفيذ عدد من الطلعات ا

 . الجو نهاًرا وليًال  يف

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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التعامل مع  -2 أمریکیة يف مجال  تدریبیة بمشارکة  القوات املسلحة تنظم دورة 

 : العبوات الناسفة 

 

يف مجال    األمرييكتدريبية مشرتكة مع الجانب نظمت القوات املسلحة مبعهد املهندس� العسكري� دورة 

التعامل مع العبوات الناسفة املرتجلة، مبشاركة عنارص من القوات الخاصة البحرية والصاعقة واملظالت  

 نارص من املهندس� العسكري� لكال الجانب�. وع

وبحسب املتحدث باسم القوات املسلحة، تضمنت الدورة التدريب عىل مجموعة من األنشطة النظرية  

والعملية ألحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب عىل طرق مكافحتها باستخدام أحدث  

العبوات    ملصايبنشآت، وكذا التدريب عىل اإلسعافات األولية  أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق وامل

 الناسفة واإلخالء الطبي الجوي.

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2634829
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الجویة    -3 القوات  مع  املشترك  الجوي  التمرین  تختتم  الهندیة  الجویة  القوات 

 : املصریة

 

الهنديةقامت   الجوية  املرصية  ب  القوات  الجوية  القوات  مع  بالتعاون  التكتيكية  للقيادة  مشرتك  ربنامج 

طائرة    2وعدد    "إم يك أي  30سوخوي  " مقاتالت من طراز    3بقاعدة غرب القاهرة الجوية، مبشاركة عدد  

 فرد من القوات الجوية الهندية.  57ومبشاركة   "جلوب ماسرت 17-يس"نقل ثقيل من طراز 

املشرتكة ورفع    23يو إىل  يون  24من    أمتدالربنامج   للتهديدات  التصدي  التدريب عىل  يوليو، وهدف إىل 

 مستوى الكفاءة القتالية لكل العنارص املشاركة. 

مبا يف ذلك    ونهارا، شاركت طائرات سالح الجو الهندي يف مهام ليال    الربنامج، وخالل األسبوع� األول� من  

) جنبًا إىل جنب مع  CSARلبحث واإلنقاذ القتايل (جو ونشاط ا  –أرض وجو    –سيناريوهات القتال جو  

 . ″ 29-ميج" و  "رافال"” املرصية، وكذلك طائرات 16-طائرات “إف
  ) يف مدرسة سالح القوات الجوية املرصية TLP(   االنتهاء من برنامج القيادة التكتيكية املرصية الهنديةتم  

 م.2022يوليو  23يوم السبت املوافق 

) يف مدرسة سالح القوات الجوية املرصية يف نهاية  TLPالتكتيكية املرصية الهندية ( وأُجري برنامج القيادة 

 املايض واستمر ملدة شهر تقريبًا. م، 2022يونيو 

. وشارك فيها سالح الجو الهندي بطائرات  2021أجرت مرص والهند أول مناورة جوية مشرتكة له� يف عام  

 .Miarge-2000مقاتلة من طراز  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.defense-arabic.com/2022/07/13/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-30-%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%87%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://www.defense-arabic.com/2022/07/23/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5/
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البح-4 دول القوات  سفن  من  لعدد  زیارات  تنظم  انتظارها    مختلفة  ریة  خالل 

 : باإلسکندریة

 

زيارات ألطقم السفن البحرية التابعة لكالً من رومانيا وتونس والجزائر،    املرصية  القوات البحرية نظمت  

 . لبحرية قبل استك�ل رحالتها البحريةوذلك أثناء انتظارها بقاعدة اإلسكندرية ا

السفن   ضباط  من  وعدد  قادة،  البحرية  القوات  قائد  عطوة  أرشف  أركان حرب،  بحرى  اللواء  واستقبل 

مشيداً بعمق العالقات ،  الحربية، مبقر قيادة القوات البحرية برأس الت�، وأعرب عن تقديره وترحابه بهم

التذكارية  تربط القوات البحرية بنظ�تها الر  التي   يفومانية والتونسية والجزائرية، ك� تم تبادل الدروع 

 اللقاء. ختام 

عىل ما   املرصية لالطالعالكلية البحرية وعدد من السفن البحرية   إىلك� تم تنظيم زيارات ألطقم السفن 

 املرصية.  وصلت إليه القوات البحرية

 : اللقاءات والزیارات:خامسًا

التعليمية والتدريبية  الفريق أسامة عسكرتفقد   • املنظومة  القوات املسلحة،  أركان حرب  ، رئيس 

وذلك   املعلم�،  الصف  ضباط  والتأهيل    يفمبعهد  اإلعداد  وبرامج  لنظم  الدورية  املتابعة  إطار 

وذلك   العسكرية،  واملعاهد  الكليات  لطلبة  والعسكري  عد العلمي  القوات    دبحضور  قادة  من 

باإلضافة    التخصيص،أعقب ذلك املرور عىل األجنحة التعليمية، ومتابعة مراحل التدريب    .املسلحة 

 . ا باملعهدتفقد أع�ل التطوير التي تم تنفيذه إىل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/7/23/%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%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9/5845630
https://gate.ahram.org.eg/News/3617045.aspx
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عدد من قادة وضباط القوات  م، ب2022خالل شهر يوليو    وزير الدفاع  الفريق أول محمد زيكالتقى   •

املسلحة املعين� لتويل الوظائف القيادية بالقوات املسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر،  

أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات املسلحة،  رئيس  

يف إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات املسلحة، للتواصل    جاءوالذي  

 .لتوحيد املفاهيم بشأن عدد من القضايا واملوضوعات التي ترتبط بالقوات املسلحة  ضباطهامع 

 
، وزيـر الدولة لإلنتاج الحريب، رشكة حلوان للصناعات غ� الحديدية  محمد أحمد مريسل.أ.ح  تفقد   •

من  "الحريب  63مصنع  " عدد  تنفيذ  معدالت  ملتابعة  وذلك  للوزارة،  التابعة  الرشكات  إحدى   ،

أنشطة   عن  تقد�ي  عرض  جولته  أثناء  مريس  شهد  تنفيذها،  الجاري  حلوان  املرشوعات  رشكة 

للصناعات الغ� حديدية والتي تقوم بتصنيع السبائك غ� الحديدية من املسبوكات واملبثوقات  

والكابالت الكهربائية واملسحوبات واملدرفالت لتلبية متطلبات القوات املسلحة وذلك بالتعاون مع  

نتاجية لتلبية متطلبات  كافة الرشكات التابعة للوزارة، ك� تقوم الرشكة باستغالل فائض الطاقات اإل 

 القطاع املد�. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.elwatannews.com/news/details/6217897
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3807586/1/%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-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B5
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اآلسيوي�   • للسفراء  زيارة  اآلسيوية،  للشئون  الخارجية  وزير  مساعد  كامل،  أ�ن  السف�  نظم 

، رئيس  عبد املنعم الرتاسمقر الهيئة العربية للتصنيع، حيث التقوا بالفريق    إىلاملعتمدين بالقاهرة  

وتم اإلعداد لتنظيم    من رؤساء املصانع التابعة للهيئة وقيادات قطاعاتها املختلفة.الهيئة، وعدد  

امللتقى بالتعاون مع قطاع العالقات الخارجية بالهيئة، وذلك بهدف تعريف سفراء الدول اآلسيوية  

ت عىل املنتجا  واطالعهموأسرتاليا ونيوزلندا باملجاالت التي تضطلع الهيئة بتطوير الصناعة فيها،  

 التي يتم تسويقها يف مرص والدول العربية وإفريقيا. 

 
محطة تحلية مياه البحر مبدينة   إىل لوفد من دولة تنزانيانظمت القوات املسلحة زيارة ميدانية  •

الجاللة ومحطة معالجة مياه مرصف املحسمة ومحطة معالجة مياه مرصف الح�م مبرشوع  

عن آلية العمل باملحطات ملختلف مراحل  واستمع أعضاء الوفد لرشح مفصل  الدلتا الجديدة.

ك� تفقد الوفد عدد من أنظمة التشغيل واملراقبة والتحكم   للمياه،عملية التحلية واملعالجة 

 . وعدد من املرافق مبحطات التحلية واملعالجة للمياه

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3807553/1/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/7/2/2252604/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87?amp
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 : اقتصاد املؤسسة العسکریة: سادسًا

ة اإلمداد والتموين للقوات املسلحة بتجهيز أكرث  أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة أوامرها لهيئ-1

نطاق الجيوش    يفتقع    التيمن مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن عىل كافة محافظات الجمهورية  

 .امليدانية واملناطق العسكرية

 

 

عىل تأهيل رشكة "وطنية" لبيع وتوزيع املنتجات البرتولية، والرشكة الوطنية  املرصي    وافق مجلس الوزراء-2

؛  بع للقوات املسلحة املرصيةالتا  التابعت� لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية للمرشوعات اإلنتاجية "صايف"،  

 متهيدا للطرح بالبورصة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072022&id=e29dbd92-6556-4869-ba0d-59118ec076bf
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وذلك    " جويل"فندق القوات املسلحة بالعصافرة    وفنادق ضباط القوات املسلحة  نواديإدارة  افتتحت  -3

 ي يتضمنها الفندق. بعد انتهاء أع�ل التطوير الشامل لكافة املنشآت الت

 

الفريق عبد    أوضح.  العربية للتصنيع، ورشكة نت سينك األمريكيةالهيئة  توقيع مذكرة للتفاهم ب�  تم    -4

  إىل ، أّن الهيئة تتطلع من خالل تعاونها مع رشكة نت سينك،  رئيس الهيئة العربية للتصنيع  الرتاس   املنعم

يف   والخاصة  الحكومية  املؤسسات  لجميع  املعلومات  ونظم  والتكنولوجية  اإللكرتونية  الخدمات  تعزيز 

السحابية والذكاء االصطناعي والتعلم اآليل   التقنيات  للشبكات ومكوناتها، ومنها  التحتية  البنية  مجاالت 

 الذكية.  وتجهيزات املدن

 

وزير اإلنتاج الحريب مع ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة رشكة "إم   محمد أحمد مريس  ل.أ.ح بحث  -5

كونفرانس، مستجدات التعاون    � بالرشكة عرب تقنية الفيديوجلوري" القابضة اإلماراتية وعدد من املسئول

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2634815
https://www.elwatannews.com/news/details/6176350
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10072022&id=9292467d-1f9e-406e-869b-9670dfe1e4fa
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املشرتك ب� الجانب�، وذلك بحضور محمد صالح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  

لصناعات   الوزير  السيد  مستشار  املحص  إس�عيل  محمد  واملهندس  املنتدب  والعضو  الحريب  لإلنتاج 

الحريب)، و    360ة رئيس مجلس إدارة رشكة حلوان لألجهزة املعدنية (مصنع  السيارات واملهندس طه جمع

 ذلك بديوان عام الوزارة. 

"إم   أنه تم خالل اللقاء متابعة املوقف التنفيذي للتعاون املشرتك ب� "اإلنتاج الحريب" و إىلوأشار "مريس" 

" والتي تعمل بالغاز  EMبيك أب " جلوري" يف مجال التصنيع املشرتك لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات ال

إماراتية) إلنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل  –الطبيعي والبنزين وذلك من خالل تأسيس رشكة (مرصية 

 .2023أنه من املخطط بدء اإلنتاج الفعيل خالل النصف األول لعام  إىل بالوقود املزدوج الفتا 

 

، وزير الدولة لإلنتاج الحريب، الرئيس التنفيذي لرشكة راينميتال دينيل،  محمد أحمد مريس   لواء ال استقبل    -6

جان باتريك هيلمسن، الجنوب أفريقية ووفد مرافق، لبحث أوجه التعاون املشرتك ب� الجانب�، جاء ذلك  

 مبقر ديوان عام الوزارة. 

ال ووحدات    مريس  لواءوأوضح  لرشكات  والفنية  والتصنيعية  التكنولوجية  اإلمكانيات  استعرض  اللقاء  أّن 

أفريقية يف   الجنوب  والرشكات  ب� رشكاتها  التعاون  بتعزيز  الوزارة  اهت�م  والتأكيد عىل  الحريب،  اإلنتاج 

أّن دور الوزارة    مختلف املجاالت، وتحقيق الرشاكة االسرتاتيجية التي تعود بالنفع عىل الجانب�، والتأكيد

األسايس يتمثل يف تلبية وتدب� مطالب واحتياجات القوات املسلحة والرشطة املرصية من مختلف الذخائر  

متنوعة   مدنية  منتجات  لتصنيع  اإلنتاجية  الطاقات  فائض  من  االستفادة  يتم  ك�  واملعدات،  واألسلحة 

ب التنمية  ومرشوعات  القومية  املرشوعات  تنفيذ  يف  لالقتصاد  واملساهمة  مضافة  قيمة  لتحقيق  الدولة 

 املرصي.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.elwatannews.com/news/details/6200302
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يوليو  -7 شهر  توقيع  2022خالل  تم  ب�م،  تعاون  املرصي الهيئة    بروتوكول  واالتحاد  للتصنيع   لعربية 

وأشاد   املستثمرين"،  "اتحاد  املستثمرين  ومؤسسات  املنعم  لجمعيات  عبد  الهيئة    رتاس لاالفريق  رئيس 

بخربات اتحاد املستثمرين ودوره الهام يف تعزيز فرص االستث�ر وتطوير وتحديث مجاالت    العربية للتصنيع، 

 .٢٠٣٠الصناعي لتنفيذ رؤية مرص  موضحا أنه تم االتفاق عىل التعاون والتكامل    املختلفة،الصناعة الوطنية  

 

لجهاز مرشوعات الخدمة  حصلت الرشكة املرصية للتعدين وإدارة واستغالل املحاجر واملالحات التابعة  -8

قطاع    يف فية، والحصول عىل املركز األول عامليًا  نظم املعلومات الجغرا  يف عىل جائزة التميز العاملية    الوطنية

وذلك   املحاجر،  املؤمتر    يف حوكمة  فعاليات  املعلومات    برمجيات  ملستخدمي  الدويلإطار  لنظم  "إيزرى 

إقامته    يف  دويلالذى يعد أكرب حدث    2022الجغرافية   الجغرافية ويتم  العامل مخصص لنظم املعلومات 

) ألف مشارك من كربى الرشكات واملؤسسات  75مريكية ويشارك به أكرث من (الواليات املتحدة األ   يفسنويًا  

 العامل.  يف

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://gate.ahram.org.eg/News/3615935.aspx
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=42254
https://mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=42254
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 : القرارات العسکریة: سابعًا

إنشاء  بشأن إصدار قانون    2022لسنة    149، عىل قانون رقم  تصديق السييسنرشت الجريدة الرسمية،  -1

بشأن إنشاء الكلية العسكرية    2022لسنة    150ألكاد�ية العسكرية املرصية، ك� نرشت أيًضا قانون رقم  

 التكنولوجية. 

السييس  -2 رقم  أصدر  بالكليات  2022لسنه    301القرار  للقبول  تنسيق  إنشاء مكتب  بشأن  العسكرية  ؛ 

وتحديد اختصاصاته، وقرر السييس إنشاء مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية، ويكون مقره الرئييس  

 األكاد�ية العسكرية املرصية ويجوز إنشاء فروع له بقرار من وزير الدفاع. 

عىل اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من الطلبة املتطوع�    ،الدفاعحمد زيك وزير  الفريق أول مصّدق    -3

إناث) من الحاصل� عىل شهادة الثانوية العامة (علمي    -لصالح املعاهد الصحية للقوات املسلحة (ذكور  

د  ) وذلك باملعه 2022-2021)، (2021-2020علوم) أو الثانوية األزهرية (علمي) خريجي العام الدرايس (

الصحي للقوات املسلحة ذكور بحوش عيىس، واملعهد الصحي للقوات املسلحة إناث بأحمد جالل واملعهد  

 الصحي للقوات املسلحة بالجالء.

، فتح باب التسجيل للدرجات العلمية باألكاد�ية الطبية العسكرية  األكاد�ية الطبية العسكريةأعلنت  -4

 واملعاهد التابعة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://gate.ahram.org.eg/News/3593792.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6181165
https://www.elwatannews.com/news/details/6196525
https://www.masrawy.com/news/education-universityeducation/details/2022/7/23/2263138/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%883-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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عىل اإلعــالن عـن قبـــــول    م،2022خالل شهر يوليو    الفريق أول محمد زكـى وزير الدفـاعصـدق  -5

حربية    ) املرصية  العسكرية  باألكاد�ية  جديــدة  والكليات    –جوية    –بحرية    –دفعـة   ( جوى  دفاع 

الكلية العسكرية التكنولوجية )    –كلية الطب بالقوات املسلحة    –العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية  

ـريـة والشهـادات املعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويــــة  مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة األزه

الجامعــات الحكومية والخــاصـــة حملة املؤهالت العليا دفعة    وخريجيالصناعيـــــة ومـــا يعادلـهـا  

الذى عقده اللواء / أرشف سامل زاهر مدير الكلية    الصحفي، جاء ذلك خالل وقائع املؤمتر    2022أكتوبر  

الرشوط    إىلة  مدير مكتب تنسيق القبول باألكاد�ية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه  الحربي

 . الخاصة  للقبول

 

عىل    عن تنسيق الكليات العسكرية، متضمنة الكلية البحرية وتقبل الحاصل�  القوات املسلحة أعلنت    -6

  1  يفشهادة الثانوية العامـة واألزهرية والشهادات العلمية املعادلة من (القسم العلمي)، وأال يزيد السن  

% فأكرث، وأن يجيد الطالب السباحة  70سنة، وأن تكون النسبة املئوية للمجموع    21م عن    2022/    11  /

ح الخريج درجة بكالوريوس (العلوم  سنوات دراسية (ميالدية)، و�ن  4إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة  

 بكالوريوس العلوم السياسية).  -العسكرية والعلوم البحرية  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/7/25/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/5847844
https://gate.ahram.org.eg/News/3616183.aspx
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عن تنسيق الكليات العسكرية، متضمنة الكلية الجوية والتي تقبل الحاصل�    القوات املسلحة أعلنت    -7

ة العامة واألزهرية والشهادات املعادلة بقسميهـــا (العلمي واألديب)، وأال تزيد السن ىف  عىل شهادة الثانوي

% فأكثــر، وتكون مدة الدراسة  60سنـــــة، وأن تكون النسبة املئوية للمجموع    21م عىل    2022/    11/    1

ـران  سنوات دراسية (ميالدية)، و�نح الخريــج تخصص إدارة الط�ان واملطارات درجة    4 (بكالوريـوس الطي

ـران   الطي الجوية وشـارة  العسكرية  الخريـــج    - والعلوم  أع�ل)، و�نـح  إدارة  تجارة شعبة  بكالوريوس 

بكالوريوس    - تخصص نظم معلومات الط�ان درجــــة (بكالوريوس وشارة العلوم العسكريــة الجويــــة  

 الحاسبات واملعلومات). 

 : ثامنًا: التصریحات والبیانات

برقيـة تهنئـة للسييس مبناسبة االحتفال بذكرى الثالث� من    الفريق أول محمد زىك وزير الدفاعبعث  -1

يونيو، ك� بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة بربقية تهنئة م�ثلة للسييس  

 بهذه املناسبة. 

الرسمي لوز نرش  -2 الدفاعاملوقع  "إرادة وطن" وذلك مبناسبة ذكرى    ارة  بعنوان  يونيو،   30فيل� وثائقيا 

 حيث تضمن الفيديو تذك� مبا قامت به القوات املسلحة أثناء تلك األحداث. 

  يف لبناء حائط الصواريخ  52، والذى يوافق الذكرى الجوياحتفلت القوات املسلحة، بعيد قوات الدفاع -3

للقوات    العسكريحدث  ونرش املت  .الجويم والذى اتخذ عيدا لقوات الدفاع  1970الثالث� من يونيو عام  

 الجوي قوات الدفاع  عن  الحافظ، عرب صفحته الرسمية مبوقع "فيسبوك"، فيلم   املسلحة العقيد غريب عبد 

 "ح�ة الس�ء وحصن البناء".

وبهذه املناسبة عقد  ،  احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثانية والخمس� لبناء حائط الصواريخ  -4

قائد قوات الدفاع مؤمتراً صحفياً وجه خالله التحية والتقدير واالعتزاز لرجال الدفاع    يق محمد حجازيالفر

 .الجوي

يف برئ   من والية سيناءقياديًا بارزًا   اتحاد قبائل سيناءون مع مقاتيل  بالتعا  قوات الجيش املرصياعتقلت  -5

 العبد بش�ل سيناء. 

مقتل  -6 املتحدة،  األمم  وإصابة  أعلنت  املرصية  5جندي�  الجنسية  يحملون  بعثتها  آخرين  قوات  من   ،

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل (مينوس�)، وقال املتحدث باسم األم� العام لألمم  

املتحدة ستيفان دوجاريك يف مؤمتر صحفي مبقر املنظمة، إن الحادث نتج عن اصطدام عربة تابعة لبعثة  

 . وس� بلغم رشقي مايلمين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://gate.ahram.org.eg/News/3616188.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3806542/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3806319/1/-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86--%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%89-3
https://www.mobtada.com/egypt/1189310/%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8052-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3807316/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%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%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/1369054-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2022/7/5/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D9%85%D9%86
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 .2022عن عمليات قوات حرس الحدود خالل شهر يوليو  القوات املسلحة املرصيةأعلنت -7

 

الفتاح    عبد  إىل، القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع، بربقية تهنئة  الفريق أول محمد زيكبعث  -8

 .هـ1443السييس، مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/9661646
https://www.elwatannews.com/news/details/6180262
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 المرصد العسكري 

 July 2022 31  ||031العدد 

 

ضمن البعثة    ذين شاركواال الرياضي� التابع� لجهاز الرياضة العسكري،    وات املسلحة املرصيةالقهنأت  -9

 "، وحصلوا عىل ميداليات خالل البطولة. 2022وهران "املرصية بدورة ألعاب البحر املتوسط 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://arqam.news/162905/
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بذكرى    االحتفال لسييس مبناسبة  عبد الفتاح ا، بربقية تهنئة لوزير الدفاع  الفريق أول محمد زيكبعث    -10

 . 2022يوليو لعام  23ثورة 

 

عن مهام قوات حرس الحدود املرصية    العقيد أ.ح غريب عبد الحافظأعلن املتحدث العسكري املرصي  -11

 م.2022عىل كافة االتجاهات اإلسرتاتيجية خالل شهر يوليو 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2647116
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26072022&id=962a0aa8-bca5-4bb8-a476-18d0d64d3f07
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القائد مبناسبة حلول رأس السنة الهجرية   السييس  إىلالدفاع بربقية تهنئة    ق أول محمد زيكالفريبعث  -12

 . هـ. 1444لعام 

 

 : الفاعلیات العسکریة:تاسعًا

  ج�عي حفل زفاف    املد�ون مع بعض مؤسسات املجتمع  بالتعا  املنطقة الش�لية العسكريةنظمت  -1

الخ� مبحافظة    120لـعدد   بشاير  الشباب    اإلسكندرية،شاب وفتاة مبجمع ساحات  وذلك بحضور وزير 

الجامعات   ورؤساء  واملحافظ�  املسلحة  القوات  قادة  من  وعدد  البحرية  القوات  وقائد  والرياضة 

 . والشخصيات العامة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://gate.ahram.org.eg/News/3619312.aspx
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3810591/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%B9%D8%AF%D8%AF-120-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%B5%D9%88%D8%B1
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املقدسة ألداء    األرايض  إىلمتجهة    بعثة الحج التابعة للقوات املسلحة غادرت  م،2022ليو  يف أوائل شهر يو -2

ضمت العديد من الضباط وضباط الصف واملتقاعدين وأرسهم وعدد من    والتيفريضة الحج لهذا العام،  

وقامت إدارة الشئون املعنوية وجمعية املحارب� القدماء وضحايا  .  العمليات الحربية  ومصايبأرس الشهداء  

 إعدادات وتجهيز البعثة.الحرب مبراجعة كافة إجراءات 

 

  19من يوم الثالثاء املوافق     ، بعد أداء مناسك الحجمرص  إىليف العودة    حج القوات املسلحةبعثة  بدأت  

 م.2022يوليو 

األستاذ الدكتور سورين ليكوال الديا، خب� جراحة املخ    للقوات املسلحة   الطبيمجمع الجالء    استضاف-3

 . م8/7/2022وحتى  6/ 29رتة من الجنسية وذلك خالل الف فرنيسواألعصاب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
https://www.youm7.com/story/2022/7/3/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%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%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%83/5824636
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/7/19/2261281/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%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%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/6/29/2251040/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%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
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الالعبة بسنت محمد عوض حميدة ابنة املؤسسة الرياضية العسكرية فور    القوات املسلحةاستقبلت  -4

" بالجزائر وتحقيقها  2022ران  وذلك عقب مشاركتها بدورة ألعاب البحر املتوسط "وه  مرصأرض    إىلوصولها  

ثانية،   11:10مرت عدو يف زمن  100إنجاز يف رياضة ألعاب القوى بحصولها عىل امليدالية الذهبية يف سباق 

 األمر. ثانية كأول عداءة مرصية تحقق ذلك   22:47مرت عدو يف زمن  200ذهبية سباق   إىلباإلضافة 

 

وجاءت  ،  م2022األنشطة والفعاليات خالل شهر يونيو    نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من-5

 تلك الفعاليات عىل النحو التايل: 

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مرشوع التدريب العميل املشرتك إلدارة األزمات والكوارث   •

 خ. بالتعاون مع األجهزة التنفيذية ملحافظتي جنوب سيناء وكفر الشي

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعامل� بالوزارات واملديريات وطالئع  •

 . عدد من الوحدات العسكرية  إىلمرص من طلبة الجامعات واملدارس 

الدفاع  نظمت   • قوات  معسكر    والعسكري  الشعبيقيادة  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون 

ك� نفذت    .ابعة للوزارة باملعهد الصحي للقوات املسلحة لإلناثمعايشة لفرق الطالئع الكشفية الت

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://t.me/Al_Marsad
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/7/5/2254306/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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الدفاع   قائد قوات  باملعادي بحضور  املسلحة  القوات  الحربية مبستشفى  العمليات  زيارة ملصايب 

 . الشعبي والعسكري

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مذكرة تفاهم مع جامعة الجاللة لتدريس مادة   •

ة لطلبة الجامعة وذلك لالرتقاء مبستوى الطالب والنهوض باالنضباط العسكري  الرتبية العسكري

 لديهم ورفع روح الوالء واالنت�ء لدى الشباب الجامعي. 

 

نتاج الحريب للتكنولوجيا التطبيقية  ، فتح باب التقدم لاللتحاق مبدرستّي اإل وزارة اإلنتاج الحريبأعلنت    -6

وطالبت الوزارة،  .  2023- 2022بالسالم وحلوان، للطالب الحاصل� عىل الشهادة اإلعدادية للعام الدرايس  

 .يف تنويه لها، برضورة االطالع عىل رشوط االلتحاق والقبول بكل مدرسة نظرًا الختالفها من مدرسة ألخرى

يونيو    ٢٨يف الفرتة من    الدويل، يف فعاليات معرض دار السالم التجاري    العربية للتصنيعالهيئة  شاركت    -7

التجاري    .٢٠٢٢يوليو    ١٣حتى   السالم  دار  للتصنيع يف معرض  العربية  الهيئة  مشاركة  فعاليات  شهدت 

مكثفا لتعزيز كافة أوجه التعاون والرشاكة يف مجاالت التصنيع املختلفة ومرشوعات التنمية    الدويل، نشاطا

باملقر    TANROADSهيئة الطرق التنزانية التابعة لوزارة النقل    املشاركة، زيارةحيث تم يف إطار   الشاملة،

ك�    قطاع التخطيط بالهيئة، ومهندس البنية التحتية.  من رئيسةالنقل، وعقد مقابلة مع كل    الرئييس لوزارة

اجت�عات   أيضا، حضور  االستث�ر    مع  BTB  ولقاءات مشرتكة تم  هيئة  التنزانية مبقر    التنزانية، الرشكات 

 وبحضور ممثل� من وزارة التجارة والصناعة.

 

https://almarsad.co.uk/
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دورة تدريبية للقوات الخاصة املقرر سفرها ضمن بعثة األمم املتحدة لحفظ    القوات املسلحة   تنظم  -8

التابع    الدويل وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة    مايلالسالم بدولة   لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم 

 لوزارة الخارجية. 

مختلف موضوعات السلم واألمن الدولي� لتأهيل القوات    يفقد العديد من املحارضات  الدورة ع  تتضمن

 عملية حفظ السالم وزيادة الوعى مبا يعزز السلم واألمن بدول القارة اإلفريقية.  يف املشاركة 

 ، أكد فيها عىلح محمد محمود عوض قائد قوات املظالت.بدأت الجلسة االفتتاحية للدورة بكلمة اللواء أ

حرص القوات املسلحة عىل دعم عمليات السلم واألمن عىل الساحت� الدولية واإلقليمية تحت مظلة األمم  

 املتحدة. 

 

https://almarsad.co.uk/
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بالتعاون مع األكاد�ية الطبية العسكرية والجمعية   للقوات املسلحة الطبيمجمع الجالء نظم  -9

عصاب عىل مدار يوم� مبشاركة  مجال املخ واأل  يفاملخ واألعصاب ورش طبية تدريبية   لجراحي املرصية 

 . مجال املخ واألعصاب يفنخبة من األطباء العسكري� وأساتذة الجامعات املرصية املتخصص�  

 

ل نظمت    -10 تثقيفية  ندوة  املعنوية  الشئون  الفيديو    وجنود  ضباطإدارة   " تقنية  عرب  املسلحة  القوات 

الخارجية والتضامن االجت�عي، حيث استعرض السف� عالء موىس مدير إدارة   كونفرانس" مع ممثيل وزاريت

املعلومات والتخطيط السيايس وإدارة األزمات بوزارة الخارجية مفهوم الدبلوماسية والدور الذى تقوم به  

ات  وزارة الخارجية املرصية تجاه مختلف القضايا واألزمات، فضالً عن دور الوزارة تجاه مختلف املوضوع

 . متس قضايا القارة اإلفريقية والرشق األوسط التي

 

املسلحةأعلن    -11 القوات  باسم  العسكري  القوات  العقيد غريب حافظ املتحدث  ، استضافة مستشفى 

"إنجليزي  الكاحل والقدم  الدكتور وجيه مريس خب� جراحة عظام  والتكميل،  للعظام  بالحلمية    املسلحة 

 .2022أغسطس  5يوليو وحتى   29الجنسية"، يف الفرتة من 
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هــ يف احتفالية نظمتها بحضور  1444بحلول ذكرى العام الهجري الجديد    القوات املسلحةاحتفلت  -12

 عدد من قادة وضباط صف وجنود القوات املسلحة. 

 

  الدويل   االعرتافمبناسبة حصول كلية الطب بالقوات املسلحة عىل    احتفالية   ملسلحةالقوات ا نظمت  -13

املتحدة الربيطانية    الطبيمن املجلس   بالقوات املسلحة    GMCالعام باململكة  التعليم بكلية الطب  بأن 

املتحدة    العام باململكة  الطبي يتطابق مع معاي� التعليم بكليات الطب باململكة املتحدة ويعترب املجلس  

املتحدة    GMCالربيطانية   اململكة  أنحاء  جميع  يف  األطباء  وحوكمة  تنظيم  عن  املسئول  املجلس  هو 

الربيطانية واملتعلق بسالمة املريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات  

ك�    املسلحة،لية الطب بالقوات  عن دور ومهام وإمكانيات ك  تقد�يبعرض فيلم    االحتفاليةبدأت  .  الطب

 كلمة للتعريف بكلية الطب التابعة للقوات املسلحة املرصية.  شكريألقى اللواء طبيب خالد 

 

قوات  الجيش و الضباط من قوات    ضحاياوأرس    بأبناء  حتفاءً ا  احتفالية   الهيئة العربية للتصنيعنظمت  -14

 .الرشطة
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