
 

  



 

 

المشهد العسكري المصري تطورات 1  24 يناير 1027  

 

 تطورات المشهد العسكريمصر: 

 محمود جمال

 تمهيد:

، 6152يناير  56إلى  6152ديسمبر  51يتناول هذا التقرير تطورات المشهد العسكري في مصر خالل الفترة من 

  :التاليعلى النحو وذلك 

 المحور األول: التفكيك والتركيب داخل المجلس العسكري:

 قائد المنطقة الشمالية العسكرية:اإلطاحة ب -5

على غرار ما فعلة السيسي باإلطاحة بكال من قائد الدفاع الجوي الفريق "عبد المنعم التراس" وقائد القوات 

ء "محمد سليمان الزملوط" قائد المنطقة الشمالية البحرية الفريق "أسامة منير ربيع"، أطاح السيسي باللوا

  .1المنطقة بداًل منه وكلف اللواء محمد لطفي قيادة هيئة البحوث العسكريةل ًارئيسالعسكرية وعينه 

اللواء محمد الزملوط من أبناء قبيله البياضية بشمال سيناء، وكان يشغل منصب رئيس أركان المنطقة 

، بعدها تم 6152المركزية العسكرية وتردد اسمه كثيرا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عام 

 تكليفه بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

 

 هيئة العمليات بالقوات المسلحة: رئيس -6

أعلن موقع "دوت مصر" القريب من األجهزة األمنية في مصر بأن السيسي صدق على تعيين اللواء وحيد عزت 

لهيئة عمليات القوات المسلحة بدال من اللواء توحيد توفيق، وحذف الموقع الخبر بعد أقل من ساعتين  رئيسًا

بعد  6152إلى أن "السيسي" اعتمد نشرة التنقالت الخاصة بشهر يناير  من نشره على موقعه، وأشار الموقع

  2االجتماع مع وزير الدفاع صدقي صبحي.

اللواء وحيد عزت هو قائد المنطقة الغربية العسكرية وهي إحدى المناطق األربع العسكرية للقوات المسلحة 

 المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح.

 

                                  
 الرابط تفاصيل لقاء قائد المنطقة الشمالية الجديد ومحافظ اإلسكندرية )صور(/( 1)
 الرابطالسيسي يطيح بنصف قادة الجيش المصري من مناصبهم/ ( 2)

https://www.youm7.com/story/2016/12/20/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%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%A9/3019788
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1060693
http://arabi21.com/story/973960/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87%D9%85
http://arabi21.com/story/973960/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87%D9%85
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 وات المسلحة:المتحدث الرسمي باسم الق -2

صدق السيسي، على تعيين العقيد أ ح. تامر محمد محمود الرفاعي متحدث عسكري رسمي للقوات المسلحة، 

مواليد  أركان حربخلفًا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم. والرفاعي هو عقيد  6152 يناير 5اعتبارا من 

حربية(، التحق بعد تخرجه مباشرة  88دفعة ال 5/2/5771تخرج من الكلية الحربية في تاريخ  ،62/2/5722

 .لسالح المخابرات الحربية واالستطالع

الفرق التعليمية الحتمية بسالح والكلية الحربية، -بكالوريوس العلوم العسكرية حصل الرفاعي على 

االستطالع، فرقة القفز األساسية بالمظالت فرقة معلمي صاعقة راقية، فرقة معلمي رماية دبابات ماجستير 

قة الفروالدورة الدولية المتقدمة لتحليل المعلومات بجنوب أفريقيا، وكلية القادة واألركان، -علوم عسكرية 

ونان، دورة التدريب النظري لحلف الناتو بهولندا، دورة تحليل المعلومات األساسية لمحللي المعلومات بالي

دبلومة إدارة عامة ، ولمكافحة اإلرهاب من القيادة المركزية األمريكية، دورة تأهيل المراقبين العسكريين

 ميدالية الخدمة الطويلة والقدوةونوط الواجب العسكري من الطبقة األولى، ، وحصل على جامعة حلوان

يناير  61، ولتحرير سيناء 61العيد ، ولثورة يوليو 11العيد ، والنتصارات أكتوبر 61ميداليات )العيد والحسنة، 

 ميدالية األمم المتحدة(.- 6152يونيو  21- 6155

 

 المحور الثاني: اللقاءات والزيارات:

 لقاءات السيسي:-5

ت مع مسئولين عسكريين مصريين وكانت اللقاءات بعدة لقاءاالتي يتناولها التقرير فترة القام السيسي خالل 

 على النحو التالي:

وفي ، 3الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي 6152ديسمبر  52في 

جتمع اديسمبر  52في و، صدقي صبحي في قصر االتحاديةاستقبل مرة الثانية خالل أسبوع لل 6152ديسمبر  52

 .4من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية، والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة بكل

                                  
 لرابطالسيسي يستقبل وزير الدفاع صدقي صبحي/ ا( 3)
 الرابطالسيسي يطالب بزيادة اإلجراءات األمنية خالل موسم األعياد، ( 4)

http://gate.ahram.org.eg/News/1340090.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1340090.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71118
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71118
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وجاءت االجتماعات الثالثة التي قام بها السيسي قبل إقالة السيسي لكال من الفريق عبد المنعم التراس من 

ئد المنطقة الشمالية العسكرية قيادة الدفاع الجوي والفريق أسامة منير ربيع من قيادة القوات البحرية وقا

 .5ورئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة

وأثناء افتتاح السيسي لعدد من المشروعات حرص السيسي على مصافحة زوجة القتيل  6152ديسمبر  51وفي 

العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة بالجيش المصري الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين الذي تم 

اغتياله أمام منزله خالل الفترة الماضية. وأوضحت "زين العابدين" أنها فخورة بأنها تنتمي للمؤسسة 

 .6العسكرية مشددة على أنها مستعدة للدفاع عن تراب مصر

افتتح السيسى، قيادة األسطول الجنوبى بالبحر األحمر، والذى يمثل نقلة نوعية للقوات  6152يناير  1وفي 

ة، بما يمكنها من إحكام سيطرتها الكاملة على مسرح العمليات البحرى بنطاق البحر األحمر، البحرية المصري

حيث يضم األسطول الجنوبى وحدات للمدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة 

سترال "جمال نالبحرية، كما قام السيسي برفع علم الجمهورية على حاملة المروحيات المصرية طراز م

عبدالناصر"، وذلك ضمن افتتاح سلسلة من المشروعات القومية فى مجال النقل البحرى والطرق، شملت موانئ 

حضر االفتتاحات شريف  .سفاجا ودمياط وأرقين، بعد تطويرها وفًقا ألحدث المنظومات المالحية العالمية

رئيس أركان حرب القوات  يريق محمود حجازوزير الدفاع، والف يإسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وصدقى صبح

 .7المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة

 

 لقاءات وزير الدفاع صدقي صبحي:ـ 6

التقى صبحي، بالسيد "برايت كانيونتورى رواميراما" وزير الدولة لشئون المحاربين القدامى األوغندي، تناول -

طورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على األمن واالستقرار داخل القارة اللقاء ت

 .8اإلفريقية

من قيادات القوات على رأس وفد المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قام صبحي بزيارة  -

، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق من: الفريق محمود حجازي ضم كاًل ،ئة بعيد الميالدنالمسلحة للته

                                  
 لرابطمصر: المجلس العسكري ـ أبعاد التفكيك والتركيب/ ا( 5)
 الرابطالسيسي" مستعدة للدفاع عن تراب مصر/ “بالفيديو. زوجة الشهيد عادل رجائي لـ ( 6)
 الرابطالجنوبى بالبحر األحمر/ السيسى يفتتح قيادة األسطول ( 7)
 بطالراصبحي يلتقي وزير شئون المحاربين القدامى األوغندي/ ( 8)

http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8/2/0/1325
http://www.eipss-eg.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8/2/0/1325
http://akhbarelyom.com/news/605962
http://akhbarelyom.com/news/605962
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29568
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29568
http://www.ahram.org.eg/News/202113/25/567313/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%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%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%89.aspx
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يونس المصري، قائد القوات الجوية، واللواء بحري أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، واللواء علي فهمي، 

 .9قائد قوات الدفاع الجوي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة

سكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق التقي صبحي بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع الع-

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن لقاءاته الدورية ببضباط 

وجنود وقيادات القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات 

 .10ومي على كافة االتجاهاتالمسلحة ودورها في حماية األمن الق

ين الذ ، قام صبحي ورافقه رئيس األركان محمود حجازي بزيارة مصابي حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية-

 .11يخضعون حاليا لتلقي العالج بمجمع الجالء الطبي للقوات المسلحة

 

وير الرعاية الصحية والطريق تط»لمؤتمر الطبي الذي نظمه المركز الطبي العالمي تحت عنوان افتتح صبحي ا -

حضر الجلسة االفتتاحية للمؤتمر قادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات « نحو تحقيق سالمة المريض

المسلحة ولفيف من عمداء وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المصريين واألجانب والشخصيات الممثلة 

 .12للقطاع الطبي بعدة دول عربية

 

مراحل اإلعداد البدني والعسكري للطلبة المستجدين  6152ديسمبر  57فجر يوم االثنين الموافق  تفقد صبحي -

بالكليات العسكرية والمعهد الفني والذين يتلقون فترة اإلعداد العسكري والتدريب األساسي بالكلية الحربية. 

نية التي يتمتع بها طلبة الكليات وتابع "صدقي" األنشطة والمهارات الرياضية ومستوي التدريب والكفاءة البد

 .13والمعاهد العسكرية

 

 

 

                                  
 الرابط/ البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة( 9)
 الرابطوزير الدفاع: إرادة وعزيمة الشعب لتخطي التحديات السياسية تعكس قوة مصر/ ( 10)
 الرابط صبحي وحجازي يزوران المصابين/( 11)
 الرابط، األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحةحضر الجلسة االفتتاحية للمؤتمر قادة ( 12)
 الرابطوزير الدفاع: نحرص على بناء أجيال جديدة تتحمل مسئولية حماية الوطن/ ( 13)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066556
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1066556
http://akhbarelyom.com/news/615157
http://akhbarelyom.com/news/615157
http://www.ahram.org.eg/News/202114/25/568539/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%E2%80%8F%E2%80%8F-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202114/25/568498/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202114/25/568498/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-.aspx
http://akhbarelyom.com/news/607745
http://akhbarelyom.com/news/607745
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 لقاءات رئيس األركان محمود حجازي: -2

لرئيس األركان محمود حجازي كونه رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف  ًامكثف ًاشهد الشهر الماضي نشاط

 :حجازيالليبي مع مسئولييين سياسيين ليبيبن وتضمنت لقاءات وزيارات 

عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة، برعاية ، ل6152ديسمبر  52و 56 اتعااجتم -

وحضور وإدارة رئيس األركان محمود حجازي ووزير الخارجية المصري سامح شكري حيث دار حوار مفتوح ومعمق 

تلعبه مصر من منطلق تم خالله التطرق إلى األوضاع الراهنة بليبيا، وتوافقوا على تثمين الدور الذي 

مسئوليتها فى الحفاظ على وحدة واستقرار وسالمة ليبيا، وإدانة العمليات اإلرهابية التي وقعت فى مصر والتي 

استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها. واتفقوا على إعادة النظر فى تولى مهام القائد األعلى للجيش الليبي، 

أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون، إعادة هيكل المجلس وإعادة النظر فى تركيب مجلس الدولة ليضم 

 . 14الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل

، المكلف بالملف الليبي من قبل 6152ديسمبر  62في نفس السياق عقد رئيس األركان محمود حجازي يوم 

مجموعة من اإلعالميين والحقوقيين، والنشطاء، والمثقفين وقادة الرأي  القيادة المصرية لقاءا بالقاهرة مع

جاء ذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للعالقات الخارجية اللواء أركان حرب محمد الكشكي والسفير  .الليبيين

 .15المصري في ليبيا محمد أبو بكر

جازي وبحضور وزير الخارجية المصري التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بالفريق ح -

ديسمبر. حيث تم التطرق إلى األوضاع  62سامح شكري، وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، يوم الثالثاء 

الراهنة وتطورات الشأن الليبي والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى تسوية توافقية تستند على االتفاق 

السياسي بليبيا، وتنطلق من المخرجات التوافقية التي أسفر عنها اجتماعات القاهرة السياسي كإطار عام للحل 

 .16مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبي خالل شهر ديسمبر

اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في إطار دعوة من الفريق محمود حجازي  6152ديسمبر  25في  -

المعنية بالملف الليبي في جمهورية مصر العربية، وأعضاء اللجنة في القاهرة إليجاد رئيس اللجنة المصرية 

آليات تسهم في التسوية السياسية ضمن إطار االتفاق السياسي، وإشراك جميع األطراف ذات العالقة بهذه 

                                  
 لرابطابيان الشخصيات الليبية لحل األزمة بحضور رئيس األركان الفريق محمود حجازي/ ( 14)
 الرابط ليبي" بالقاهرة لبحث جهود حل األزمة الليبية/-الفريق حجازي يرأس لقاء "مصري ( 15)
 الرابطرئيس "النواب" الليبي يلتقي الفريق "حجازي" لبحث تطورات الشأن الليبي/ ( 16)

https://www.youm7.com/story/2016/12/14/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82/3009622
http://akhbarelyom.com/news/611506
http://akhbarelyom.com/news/611876
http://akhbarelyom.com/news/611876
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مكن من وضع األزمة وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الدولة الليبي، وذلك لتحقيق تسويات ت

االتفاق السياسي موضوع التنفيذ بما يحقق رفع المعاناة عن المواطن الليبي، ويسهم في حل األزمة السياسية 

 .17في ليبيا

التقي الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة  -

، وأشار رئيس األركان إلى أن الظروف والتحديات ت المختلفةالمرشحين لتولي الوظائف القيادية على المستويا

التي تواجهها مصر تفرض على القوات المسلحة الحفاظ علي أعلي مستويات الكفاءة واالستعداد القتالي 

 .18واالهتمام بالتدريب واإلعداد الجيد للفرد المقاتل علميا وبدنيا

ت المسلحة، احتفال القوات المسلحة بانتهاء الدورات شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوا -

( دولة إفريقية وصديقة والذين أتموا دوراتهم التدريبية داخل 22الدراسية لكوادر الدارسين الوافدين من )

المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية. حضر مراسم االحتفال عدد من قادة القوات المسلحة 

الخارجية للشئون اإلفريقية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول العربية  ومساعد وزير

 ، كما حضر االحتفال اللواء أحمد وصفي رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة المصرية.19واإلفريقية

 

 لقاءات واجتماعات القيادات العسكرية المختلفة: -1

النقاشية التي كانت تحت عنوان )الطاقة والطاقة المتجددة( شارك اللواء محمد العصار في ختام الجلسة  -

بالمؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج )مصر تستطيع( والتي شارك فيها نخبه من العلماء المصريين 

المقيمين في الخارج. وأشار العصار إلى أن سياسة وزارة اإلنتاج الحربي تتركز على االستغالل األمثل لكافة 

اقات البشرية المتاحة لخدمة المشروعات القومية في مصر، منوها إلى أن الوزارة تسهم حاليا في جهود الط

 20إنتاج الطاقة في مصر

                                  
 الرابطالقاهرة تستضيف اجتماع أعضاء البرلمان الليبي لحل الخالف بين الفصائل/ ( 17)
 الرابطالتحديات تفرض على القوات المسلحة الحفاظ علي أعلي مستويات الكفاءة/  :حجازي ( 18)
 الرابطفارقة/ دورات تدريبية لكوادر الدارسين األ 01حجازي" يشهد مراسم تخرج ( 19)
 الرابطوزير اإلنتاج الحربي: سنبدأ االستفادة من خبرات علماء مصر فورا/ ( 20)

http://gate.ahram.org.eg/News/1366366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1366366.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202114/25/568541/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A%E2%80%8F%E2%80%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202114/25/568541/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A%E2%80%8F%E2%80%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/news/608383
http://akhbarelyom.com/news/608383
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122016&id=a86f15ca-cac2-4c63-8bc6-0ea7eb490dd3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14122016&id=a86f15ca-cac2-4c63-8bc6-0ea7eb490dd3
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ستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير اإلنجازات والمشروعات التي تنفذها ا -

ذلك خالل افتتاح السيسي لعدد من المشروعات على رأسهم القوات المسلحة في مجال الطرق والكباري. جاء 

 .21الضبعة ومشروعات بالشبكة القومية للطرق –محور روض الفرج 

تفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية الكنيسة البطرسية وعاين مكان الحادث وأعمال  -

تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم ب ي قد أمرالسيسبدء التنفيذ فى ترميم الكنيسة. كان 

 22.ًايوم 51الكنيسة. وصرح الوزيرى بأن الكنيسة ستكون جاهزة خالل 

 

تفقد كامل الوزيريرافقه المهندسان محسن صالح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وسيد فاروق،  -

مشروعي أنفاق قناة السويس وميناء شرق ، 6152ديسمبر  57النائب األول لرئيس الشركة صباح يوم اإلثنين 

 .23التفريعة ببورسعيد، والذي كان للشركة المقاولون العرب اإلسهام في تنفيذهما بمنطقة القناة

 

تفقد كامل الوزير، حجم العمل وانتظامه فى تطوير وصيانة محطة أسوان، معلنا االنتهاء منها خالل شهر  -

 .24ر المحطة بعد تدخل السيسي وتوجيهه بتطويرهاديسمبر الحالي. كما وعد الوزير، بتطوي

 

 وفود أجنبية:-1

وصل إلى القاهرة وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة محمد أبوالقاسم صالح، مستشار بوزارة الدفاع  -

زيارة لمصر استغرقت عدة أيام بحث خاللها دعم التعاون بين  الليبية، قادما بطائرة خاصة من ليبيا فى

التقي الوفد الليبي خالل زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين “البلدين. وبحسب مصادر مطلعة 

والشخصيات لبحث دعم عالقات التعاون بين مصر وليبيا، وآخر التطورات على الساحة الليبية، ومتابعة 

 .25لشعب الليبيالمساعدات المصرية ل

 

                                  
 /الرابطيستعرض اإلنجازات والمشروعات التي تنفذها القوات المسلحة“كامل الوزير “بالفيديو. ( 21)
 الرابطرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتفقد الكنيسة البطرسية | صور/ ( 22)
 الرابطيتفقد مشروعي أنفاق قناة السويس وميناء شرق التفريعة ببورسعيد/ « الوزير23 »
 الرابطحطة قطار أسوان/ فيديو تفقد رئيس الهيئة الهندسية ألعمال تطوير وصيانة م24 
 الرابط وفد عسكري ليبي يبحث في مصر دعم التعاون بين البلدين/25 

http://akhbarelyom.com/news/605837
http://akhbarelyom.com/news/605837
http://akhbarelyom.com/news/606216
http://akhbarelyom.com/news/606216
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19122016&id=3e0ea7dc-a1d1-4763-be8a-21d457a47358
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19122016&id=3e0ea7dc-a1d1-4763-be8a-21d457a47358
https://www.youm7.com/story/2016/12/24/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%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-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3025185
https://www.youm7.com/story/2016/12/24/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%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-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3025185
http://gate.ahram.org.eg/News/1361180.aspx
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 :الرسميةالمحور الثالث: القرارات 

. 6152قرار جمهوري بتجديد الثقة للفريق مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس، لمدة عام يبدأ من يناير  -5

، ثم اإلشراف العام على محور إقليم 6156رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس  وتولى الفريق مهاب مميش

 .26تنمية قناة السويس خالل الفترة الماضية قبل أن يسند للدكتور أحمد درويش

قطع أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لصالح القوات المسلحة  2جمهوري بإعادة تخصيص  قرار -6

 .دام الطاقة الجديدة والمتجددة "قطعة واحدة" بمنطقة رأس الزعفرانة"قطعتين"، وهيئة تنمية واستخ

ماليين متر مربع لصالح  8فدانا تعادل نحو  5711ونص القرار، على أن يعاد تخصيص قطعة أرض بمساحة 

فدانا تعادل  6126القوات المسلحة، نقال من األراضي المخصصة لألنشطة السياحية، كما تم إعادة تخصيص 

ألف متر مربع لصالح القوات المسلحة، نقال من األراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام  221ن وماليي 8

 .27الطاقة الجديدة والمتجددة

؛ لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء ةق وزير الدفاع صدقي صبحي على دفع لجنة تجنيديصدَّـ  2

عاًما(، وتسليمهم شهادات  21تى تجاوزوا سن االمتناع )محافظة شمال سيناء، الذين تخلفوا عن التجنيد ح

 .28المعاملة التجنيدية الخاصة بهم

أبو و ق صبحي على دفع لجنة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء مناطق حاليب وشالتينصدَّـ  1

وتسليمهم شهادات  29رماد ووادي العالقي، الذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن االمتناع "ثالثون عاماً 

المعاملة التجنيدية الخاصة بهم، والرد على كافة االستفسارات التجنيدية التي تخص المواطنين بقطاع 

 .6152/ 67/56-61برنيس العسكري خالل المدة من 

خالل وقائع المؤتمر ، 6152عالن عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل على اإلق صبحي صدَّـ 1

الصحفي الذي عقده اللواء محيي الدين كمال عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة 

 30.م58/56/6152جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم األحد 

                                  
 الرابطتجديد الثقة للفريق مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس/ 26 
 الرابطمليون متر مربع للقوات المسلحة/  52هوري بإعادة تخصيص عاجل| قرار جم27 
 الرابط وزير الدفاع يصدق على دفع لجنة لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بأبناء شمال سيناء/28 
 الرابط ننشر مواعيدها وأماكنها. لجنة لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بأبناء حاليب وشالتين/29 
 الرابط/ 5102قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 30 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=734364c5-76bc-4b02-9604-dbfb13812769
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012017&id=734364c5-76bc-4b02-9604-dbfb13812769
http://www.elwatannews.com/news/details/1728644
http://www.elwatannews.com/news/details/1728644
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18122016&id=acfd689f-94cb-4d70-8fe0-493be43a4535
http://gate.ahram.org.eg/News/1362982.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202118/139/569049/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%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-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202118/139/569049/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%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-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-.aspx
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 المحور الرابع: التدريبات العسكرية:

"، 6152نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، فعاليات التدريب المشترك "خالد بن الوليد -

، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكال 6152ديسمبر  21والذي استمرت فعالياته حتى 

فيذ العديد من األنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على تضمن التدريب تن .البلدين

مهام عمل الوحدات الخاصة، والمهارات القتالية الخاصة بمقاومة اإلرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ 

 .31مية المسلحةالرمايات النمطية وغير النمطية، واقتحام المنشآت والمباني وتطهيرها من العناصر اإلجرا

موقع "نتسيف نت" اإلسرائيلي المعني بالشئون االستخبارية أن مصر بصدد تدريب أربع وحدات كشف  -

عراقية للحرب على اإلرهاب، وذلك في ظل ما وصفه بتوطيد العالقات بين مصر والمحور اإليراني بالمنطقة، 

ريا بناء على طلب إيران، وقرار العراق بأن بعد أن وافقت مصر على إرسال قوات سالم إلى سو” وقال الموقع:

يكون بديال للسعودية كمورد الطاقة الرخيصة إلى مصر، أصبح التعاون العسكري خطوة طبيعية الستمرار 

 .32"توطيد العالقات بين مصر ودول المحور اإليراني العراقي

 

 المحور الخامس: التسليح:

، حيث 6152" للخارج في عام 16-جومية من طراز "كاتستعد روسيا لتصدير أول دفعة من الطائرات اله-5

وأوضحت شركة "مروحيات روسيا" التابعة لمؤسسة  .ستكون مصر من أول الحاصلين على هذه المروحيات

" التمساح، 16-طائرة هليكوبتر من طراز "كا 12"روستيخ" الروسية، أن روسيا وقعت عقدا مع مصر لتوريد 

ويشار إلى أن  .6161مع الشركة والقوات المسلحة الروسية تستمر حتى عام مشيرا إلى أن العقود الموقعة 

التمساح" تعتبر من المروحيات القتالية األكثر تطورا في فئتها، وهي مصممة لتدمير  — 16مروحيات " كا 

 .33الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة واألهداف الحية، في جميع الظروف الجوية وفي أي وقت

أعلنت وزارة الدفاع  ، حيثمصر قدراتها العسكرية بصواريخ هاربون األميركية من شركة بوينغستعزز -6

بقيمة  ، عقداً كة بوينغ للدفاع والطيران واألمنديسمبر أنها منحت شر 66األميركية على موقعها الرسمي في 

د للسفن، مع مضا Harpoonصاروخ  15مليون دوالر، إلنتاج وتسليم دفعة تسليح مكونة من  612.12

                                  
 الرابط / «خالد بن الوليد»والبحرينية تنفذان التدريب المشترك صور| القوات الخاصة المصرية 31 
 الرابطموقع عبري: مصر تدرب أربع وحدات عراقية لمكافحة اإلرهاب/32 
 الرابطبالصور...متى تحصل مصر على أقوى مروحيات روسية تنافس "األباتشي" األمريكية/ 33 

http://akhbarelyom.com/news/607505
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336889-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1336889-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://arabic.sputniknews.com/military/201612221021362405-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/military/201612221021362405-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
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ُمكبسل  UGM-84L Harpoon Block IIصاروخ  61) المكونات وقطع الغيار، لصالح كل من مصر

Encapsulated صاروخ  57مليون دوالر(، وكوريا الجنوبية ) 72.51لغواصات بقيمة ُمطلق من اUGM-84L 

Harpoon Block II  ُمخزن في حاوياتAll-up Round مليون دوالر(،  85.22 ُمطلق من الغواصات بقيمة

مليون دوالر(. كما  62.16ُمطلق من الطائرات بقيمة  AGM-84L Harpoon Block IIصاروخ  56والبرازيل)

تضمن العقد أيضا انتاج وتسليم مكونات وقطع غيار لصالح البحرية األميركية، واليابان وأستراليا وتايالند 

الشركة من تنفيذ العقد لصالح كل الزبائن بشكل كامل والهند واألمارات وعمان والكويت وتايوان. وستنتهي 

 . 6165بحلول مارس 

 Defense Securityنشرت وكالة التعاون األمني الدفاعي األميركية  6152نه في مايو أوتجدر اإلشارة إلى 

Cooperation Agency  تها خطارا من الخارجية األميركية ُموّجها للكونجرس بموافقإالتابعة لوزارة الدفاع

على صفقة شراء مصر لصواريخ هاربون الجّوالة الُمضادة للسفن والُمكبسلة الُمطلقة من على متن الغواصات 

. ويتم سداد قيمة الصفقة من المعونة UGM-84L Harpoon Block IIتحت سطح البحر من البلوك الثاني 

 34العسكرية السنوية.

مصرية  Rafael DM لحظة خروج مقاتلة رافالالفرنسي صورة حصرية  " Defens'Aero " نشر موقع-2

، يوم جنوب غرب فرنسا " Bordeaux-Merignac بوردو ميرينياكة من خط اإلنتاج النهائي بمطار "جديد

النسخة ثنائية المقعد السادسة عشر  ،DM16 تعد هذه المقاتلة الحاملة للترميز، و6152ديسمبر  51الخميس 

ت حيث أن مقاتال ،ضافة إلى كونها أول مقاتلة يتم بنائها خصيصًا لمصرباإل ،المخصصة لسالح الجو المصري

ينص العقد ، وكانت مخصصة في البداية لسالح الجو الفرنسي 2عددهم لرافال التي تم تسليمها مسبقًا وا

 .مقاتالت أحادية المقعد 8و مقاتلة ثنائية المقعد 52المبرم على تسليم 

" ثم تتجه بعد ذلك إلى قاعدة " إيستر ال بعض الطلعات االختبارية بمطار "ميرينياك وستقوم المقاتلة بإجراء

 حيث ستلحق بثالثة مقاتالت رافال مصرية أحادية المقعد ،" Istres-Le Tubé Air Base توبي الجوية

EM01 / 02 / 03) )بداية من المقرر تسليمهم و ،قد خرجوا من خط اإلنتاج النهائي في شهر يوليو الماضي

إجراء العديد من االختبارات األخرى للمقاتلة منها التدريب على و سيبدأ تدريب الطيارين المصريين، و6152عام 

                                  
 الرابط مصر تحصل على صواريخ هاربون من شركة مينغ/34 

http://sdarabia.com/?p=42557
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صري باإلضافة إلى وضع الشعار الم ،" Buddy-buddy Refueling " تزويد الرافال بعضها البعض بالوقود

 .6135مقاتلة من أصل  51ليصل العدد إلى  6152 مقاتالت رافال خالل العام 8ومن المقرر أن تستلم مصر ، عليه

مليون دوالر، لصالح  55.1أعلنت وزارة الدفاع األمريكية، على موقعها الرسمي، عن منحها عقًدا بقيمة  -1

وقالت الوزارة، إنه بموجب  ."16بلوك  52برنامج القوات الجوية المصرية، لحواضن االستطالع لمقاتالت "اإلف 

، ودراسة مبدئية DB-110 الشركة بتوفير األجزاء الرئيسية إلنتاج حاضني استطالع طرازهذا العقد ستقوم 

لحاضن واحد من نفس النوع موجود في الخدمة الفعلية، ومن الُمنتظر أن ينتهي العمل على هذا العقد بحلول 

ات المقاتلة هو حاضن رقمي لالستطالع الجوي التكتيكي يعمل على الطائر  DB-110والـ .6152أغسطس  58

-وطائرات المراقبة واالستطالع يلتقط الصور ليال ونهارا باستخدام مستشعرات التصوير "الكهروبصرية

الحرارية" ويقوم ببث مايلتقطه آنّيا إلى المحطة األرضية المسؤولة عن االستقبال والتحليل للصور 

  .االستطالعية، من خالل وصلة البيانات المحمولة جوا الُمزّود بها

 

ويتميز الحاضن بالقدرة الهائلة على التقاط الصور بدقة عالية من مسافات قصيرة ومتوسطة وبعيدة تتجاوز 

دول وهي الواليات المتحدة  7الف مترا فوق سطح االرض، ويعمل لدى  56كم وارتفاعات شاهقة تتجاوز  521

 .36والسعودية وبريطانيا وبولندا واليونان وتركيا وباكستان ومصر واالمارات والمغرب

 

 المحور السادس: التصريحات والبيانات العسكرية:

قال السيسي أثناء افتتاحه أعمال التطوير والتوسعات بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش  -

، وأنا واهلل أتمنى، %11الفترة الماضية عن حجم اقتصاد القوات المسلحة وقيل  بالجيزة، "كان هناك حديث فى

من اقتصاد مصر، لكن دا غير  %11فالدولة من ضمن أجزائها القوات المسلحة، وياريت القوات المسلحة تمتلك 

حاجة من اقتصاد الدولة، ولو فى حاجة مثل ذلك هقول، معندناش  %6إلى  5.1صحيح فالحجم الحقيقي من 

 .37نخبيها"

                                  
 الرابطرافال مصرية جديدة من خط اإلنتاج النهائي/ خروج مقاتلة 35 
 من أمريكا DB- 110القوات الجوية تحصل على حواضن استطالع جوي تكتيكي( 36)
 الرابط ،فقط من اقتصاد مصر %5السيسي: القوات المسلحة تمتلك ( 37)

http://sdarabia.com/?p=42215
http://sdarabia.com/?p=42215
http://www.elwatannews.com/news/details/1712592
http://www.elwatannews.com/news/details/1712592
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جهود قوات حرس الحدود تقريراً عن للقوات المسلحة، )السابق( نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري  -

. جاء فيه إنه فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت القوات 6152ديسمبر  52و 5خالل الفترة بين 

( كجم من مادة الهيروين 525رد عثر بداخله على عدد )( ف2البحرية من ضبط مركب صيد إيراني وعلى متنه عدد )

( فرد من جنسيات مختلفة خالل محاوالت الهجرة غير الشرعية 72المخدر بمنطقة )البحر األحمر(، وضبط عدد )

 .38العوينات(-العالقي -أبو رماد -بمناطق )شالتين 

دود في نطاق المنطقة الجنوبية قال المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، إن قوات حرس الح -

ذكر أن قوات حرس الحدود  كماسوريًا أثناء محاولة هجرة غير شرعية بمنطقة شالتين.  622العسكرية ضبطت 

 .39على الشريط الحدودي بشمال سيناء نفقًا 56في نطاق الجيش الثاني الميداني دمرت 

                                  
 الرابطمهاجرا غير شرعي مختلفي الجنسية بشالتين والعوينات/ 39المتحدث العسكري: ضبط ( 38)
 الرابط/سوريًا بشالتين أثناء محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود 522الجيش: ضبط ( 39)

https://www.youm7.com/story/2016/12/19/%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%89-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-93%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/3016904
https://www.youm7.com/story/2016/12/19/%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%89-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-93%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/3016904
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71687
http://www.aswatmasriya.com/news/details/71687

