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عدة تطورات، يمكن رصد أهمها  2102فبراير  8 إلى 2102فبراير  2شهدت المؤسسة العسكرية فى الفترة من 

 على النحو التالي:

 

 : 2102فبراير  2تطورات 

الفريق رئيس أركان القوات المسلحة ( رئيس أركان حرب القوات المسلحة)استقبل الفريق محمود حجازي  -

 .1والوفد المرافق له "بول ميهوفا"لجمهورية زامبيا 

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوريد طائرات سوخوى  -

وزير الصناعة والتجارة الروسى، على رأس  زيارة ، جاء ذلك على هامشالروسية المدنية لمصر 011سوبرجيت 

ال المنتدى العاشر للعالقات وفد كبير من كبار رجال األعمال ورؤساء الشركات الروسية، للمشاركة فى أعم

 2اإلقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا.

                                  
 الرابطرئيس االركان حجازى يلتقي برئيس االركان الزمبي/1 

 الرابط/"011جيت مصر وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الطائرات المدنية"سوخوى سوبر2 

http://akhbarelyom.com/article/56af91708a4e8d6c23d1ee09/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%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-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1454346608
http://akhbarelyom.com/article/56af91708a4e8d6c23d1ee09/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%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-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1454346608
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%89-%D8%B3/2565959#.VrBtt7IrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%89-%D8%B3/2565959#.VrBtt7IrLIU
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الذي نفذته إحدى الوحدات  "4-حد المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود أشهد الفريق محمود حجازي  -

نوية المدرعة بالجيش الثالث الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة الس

 3للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة.

أجرى وزير الدولة لإلنتاج الحربي د. محمد العصار مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة لجمهورية روسيا  -

 4ذلك بحضور وزير الصناعة طارق قابيل.واالتحادية دينيس مانتروف 

 

 :2102فبراير  3تطورات 

 دينيس"السيد  الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج  صبحيالتقى الفريق أول صدقى 

 5.سيا االتحادية والوفد المرافق لهوزير الصناعة والتجارة لجمهورية رو "مانتوروف

 

 :2102فبراير  4تطورات 

 "ول ميهوفاب"استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق 

 6.ن دولة زامبيا والوفد المرافق لهرئيس أركا

، قائد العمليات الخاصة الفرنسي على "جريجوار دى سان كوينتين"استقبل مطار القاهرة الدولي الجنرال  -

مجال مكافحة اإلرهاب، وبحث آخر في  لبحث التعاونرأس وفد عسكرى من بالده على متن طائرة خاصة، 

 7منطقة الشرق األوسط.تطورات الوضع في 

 ، ستة أشهر على"هاني شرف"أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما يقضي بحبس العقيد الطيار المتقاعد  -

خلفية اتهامه بإخفاء أوراق ووثائق عسكرية سرية بمنزله، واستخدامها بما يضر بالمؤسسة العسكرية، 

 8تهامات.وتسريب معلومات عسكرية عبر الفضائيات، بحسب تلك اال

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود  -

المكلفة بتأمين االتجاه اإلستراتيجي الغربي قد تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من األسلحة والذخائر 

                                  
 الرابط/"4-حجازي يشهد إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود 3 

 الرابطروسية في مجال التصنيع العسكري/ –مباحثات مصرية 4 

 الرابطية/وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحاد يلتقي صبحيصدقى 5 

 الرابطالفريق سيف ورئيس أركان زامبيا يبحثان التعاون فى مجاالت النقل والطاقة المتجددة/6 

 الرابطقائد العمليات الخاصة الفرنسي يصل القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع/7 

 الرابطمصري سابق/أشهر على عقيد طيار  6الحكم "عسكريا" بالحبس المخفف 8 

http://akhbarelyom.com/article/56b0c7738a4e8de526eddeaf/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-4-1454425971
http://akhbarelyom.com/article/56b0c7738a4e8de526eddeaf/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-4-1454425971
http://akhbarelyom.com/article/56b0c1da83ec61c21ddd9e90/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1454424538
http://akhbarelyom.com/article/56b0c1da83ec61c21ddd9e90/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1454424538
http://www.ahram.org.eg/News/131805/25/474458/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131805/25/474458/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%89-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131806/25/474609/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131806/25/474609/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/886387
http://www.almasryalyoum.com/news/details/886387
http://arabi21.com/story/885178/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5
http://arabi21.com/story/885178/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5
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على اثنين من المهربين والقبض على اثنين آخرين أنه تم القضاء : وأضاف والمواد المخدرة بمنطقة )البويطى(.

ضابط وضابط صف من القوات  قتلوتم وتدمير عربتان محملتان باألسلحة والذخائر والمواد المخدرة، 

 9المسلحة.

صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، اعتزام مصر شراء قمرين صناعيين من فرنسا ألغراض التجسس،  زعمت -

وأوضحت  ”.2ت عقب فقدان القاهرة للقمر الصناعى الروسى "إيجيبت سات موضحة أن هذه الخطوة جاء

الصحيفة، أن السعودية تمكنت من إبرام اتفاق لشراء قمرين صناعيين ألغراض االتصاالت من تصنيع الشركة 

 2108.10األمريكية "لوكهيد مارتين". وسيتم تسليم األقمار الصناعية فى عام 

 

 : 2102فبراير  2تطورات 

شارك السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر بأبيدجان، في حفل تكريم السرية الهندسية المصرية المشاركة 

، والتي تنتهي فترة خدمتهم في نهاية فبراير UNOCIضمن قوات األمم المتحدة لحفظ السالم في كوت ديفوار 

 11مصرية أخري.أن يتم تبديل أعضاء السرية في بداية مارس القادم بقوات  على، 2102

 

 : 2102فبراير  7تطورات 

مصادر إعالمية سعودية، عن بداية مناورات "رعد الشمال"، في منطقة حفر الباطن، والتي تشارك  أعلنت -

في وقت أعلنت فيه السعودية رغبتها في إرسال آالف المقاتلين للقيام  فيها عدة جيوش عربية وإسالمية.

ومن المقرر  ."الدولة اإلسالميةسعودية وتركية بهدف القضاء على تنظيم "بعمليات برية في سوريا بقيادة 

 12.ألردن وباكستان، واليمن والسودانأن تشارك إضافة إلى السعودية ومصر، كل من اإلمارات والبحرين وا

 

 :2102فبراير  8تطورات 

 ان القوات المسلحة لدولةاستقبل الفريق أول صدقي صبحي، الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي رئيس أرك -

 . 13اإلمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالًيا

                                  
 الرابطواستشهاد ضابطين/ األسلحة.المتحدث العسكري: إحباط تهريب كمية ضخمة من 9  

 الرابطصحيفة إسرائيلية تتهم مصر بالتعاقد على شراء قمرين ألغراض التجسس من فرنسا/ 10 

 الرابطسفير مصر بأبيدجان يشارك باحتفالية تكريم سرية مصرية ضمن قوات حفظ السالم/11 

 الرابطساعة بمشاركة مصر/ 44السعودية تبدأ مناورات "رعد الشمال" خالل ( 12 )

 الرابط، 6106فبراير  4موقع البوابة ( 13 )

http://akhbarelyom.com/article/56b3abd5af46beea2c82cb0d/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-1454615509
http://akhbarelyom.com/article/56b3abd5af46beea2c82cb0d/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-1454615509
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، "يوجين بلياك" نائب قائد القيادة المركزية البحرية األمريكية قادما من  -

 14البحرين في زيارة للبالد يلتقي خاللها مع كبار المسئولين.

 

 :خالصة

فقط، زيارة خامس مسئول أمريكى الى القاهرة فى فترة تقارب األسبوعين محل التقرير لفترة اشهدت لقد 

التوقعات فى ظل ، وتأتي هذه الزيارات يوجين بلياك" نائب قائد القيادة المركزية البحرية األمريكيةوهو "

لكة المم عنها أعلنتتصريحات التي وال ، من ناحية،في ليبيا دوليتدخل عسكري إلى  تشيروالتصريحات التي 

 ، من ناحية ثانية.عملية عسكرية برية في سوريابدء االستعدادات ل عنالعربية والسعودية 

 القاهرة "، اليجريجوار دى سان كوينتين"الجنرال بين زيارة قائد العمليات الخاصة الفرنسي أيضًا تم الربط 

 .2100ع الدور الفرنسي في إسقاط القذافي في التدخل العسكري المحتمل في ليبيا، وخاصة مو

 

 

                                  
 الرابطنائب قائد القيادة المركزية البحرية األمريكية يصل القاهرة/( 14 )
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