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 تطورات المشهد العسكريمصر: 

 محمود جمال

 تمهيد:

 :عدة تطورات، يمكن تناولها على النحو التالي 7102 أبريل شهرشهدت المؤسسة العسكرية خالل 

 أواًل: الجيش المصري وشرطي المنطقة

 اليمن: حربمصر ودورها في ـ 0

وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية قال اللواء أحمد عسيري، مستشار 

إن مصر عرضت المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن  ،ونائب رئيس األستخبارات السعودي في اليمن

  .ألف جندي 01في بدايته بقوة برية قوامها نحو 

 

" أن عسيري"حالف دعم الشرعية في اليمن، قال وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في ت

الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي )حاليا(، ولكن كنا نتكلم آنذاك )في بداية العمليات( 

  1ألف جندي كقوات برية". 01إلى  01عن المشاركة بنحو من 

 

تحدث عنه كان في ضوء ما طرح ما إنَّ " :عسيري"" قال حالة جدل واسعة،ما أحدثت تصريحات "العسيري" وبعد

سابًقا من قبل مصر خالل بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمَّ مناقشته في جامعة الدول 

العربية، والذي أتى من منطلق حرص مصر على أن أمن األمة العربية كل ال يتجزأ، وليس له عالقة بموضوع 

اك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب المشاركة في اليمن. وأضاف: "هن

البحر األحمر وباب المندب والتي تعد من المناطق ذات األهمية اإلستراتيجية لألمن القومي المصري والعربي 

  2واإلقليمي على حد سواء".

 

                                  
 الرابط ،1422أبريل  21 ،12عربي،ألف جندي لليمن )شاهد( 04عرضا مصريا بإرسال عسيري يكشف 1 
 الرابط ،1422أبريل  22 ،الوطن،عسيري: حديثي عن الجيش المصري يخص قوات التحالف العربي2 

http://arabi21.com/story/998753/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://arabi21.com/story/998753/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-40-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHBD_en___TR730&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHBD_en___TR730&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
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 مصر ونظام األسد:ـ 7

ميركية قبل توجيه الضربة العسكرية األميركية لقاعدة أن القاهرة تلقت تحذيرات أ تقارير إعالميةكشفت 

الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري، بضرورة سحب خبرائها العسكريين الذين يقّدمون دعمًا فنيًا لقوات 

أن دوائر عسكرية أميركية رسمية أبلغت نظيرتها المصرية بشكل تحذيري بضرورة سحب أي والنظام السوري. 

 .في عدد من القواعد الجوية السورية التابعة لنظام بشار األسد، من دون إبداء أسبابعناصر مصرية 

صاروخ توماهوك لقاعدة  95القاهرة لم تكن على علم مسبق بالضربة التي وّجهتها الواليات المتحدة بـوأن 

المصريين المتواجدين في أن القيادة المصرية طالبت على الفور من عدد من الخبراء العسكريين والشعيرات، 

بعض القواعد التابعة للنظام، بتوّخي الحذر لحين اتضاح األمر، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع توجيه ضربة 

  .بهذا الحجم لقوات األسد من ِقبل القوات األميركية

وية، لتقديم تواجد عدد من الطيارين الحربيين المصريين في قاعدة حماة الج في ظل تقارير تناولت جاء هذا

أن وانضمام الكثير من الخبراء العسكريين المصريين لجبهات القتال في سورية، و الدعم لقوات النظام السوري.

الدعم المصري خالل الفترة الماضية اتخذ أشكال نقل الخبرات العسكرية، وتوريد كميات من الذخائر، التي 

، وصرحت مصادر خاصة للمعهد المصري للدراسات 3تتناسب مع طبيعة تسليح القوات التابعة لنظام األسد

لواء " سماداخل األراضي السورية تحت  جيش المصريلل ًاتابع ًامسلح ن هناك لواًءأالساياسية واإلستراتيجية 

 ضباط وجنود مصريين يعملون لصالح نظام بشار األسد.المرابطين" يضم 

 

 :ليبيا مصر وحفترـ عسكر 0

تقريرًا ُمدّعمًا بصور باألقمار الصناعية، ُتظهر ما قال إنه "عمليات  Freedom of Writing نشر موقع

توسعة" في قاعدة عسكرية قال إن السيسي َبَناَها على الحدود الليبية لدعم "حفتر"، وإنها ساعدت "التحالف 

القاعدة الجوية  .دعيم أقدامهالوطني الليبي" بقيادة "خليفة حفتر" على مواصلة طريقه في الحرب اللبيبة لت

كم في شمال واحة سيوة،  09كلم من الحدود مع ليبيا، وعلى بعد  09قيل إنَّ مقّرها في مصر، على بعد 

 .مّية بشكل جيد بحواجز محيطة بهاكيلو متر مربع، وَمح 09ومساحتها 

                                  
 الرابط ، 1422أبريل  20 ،ي الجديدالعرب ،القاهرة تلقت تحذيرًا أميركيًا بسحب خبرائها قبل ضربة الشعيرات3 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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تستوعب الوحدات العسكرية ويمكن رؤية بعض التفاصيل مع صور القمر الصناعي، أبرزها أن البَنى التحتية "

وبجانب عمليات بناء طرق ومسارات، ُتظهر الصور وجود ما ال يقل عن ثالث طائرات  ."المصرية أو القوات األخرى

مارس  0وأن لقطة أخرى َيرجع تاريخها إلى  .7102فبراير  70بدون طيار بحسب صور أخذتها األقمار الصناعية 

ما َيطرح تساؤاًل حول هل استخدمت تلك الطائرات بدون طيار في ضرب  ال َتظَهر فيها هذه الطائرات، 7102

  .قوات "سرايا ليبيا" ودعم قوات "حفتر"؟

ففي ذلك الوقت أعلن مجلس شورى ثوار بنغازي، أن "طائرة أجنبية" استهدفت مقاتليه في منطقة "قنفودة"، 

بري" و"سوق الحوت" في "بنغازي"، ال ُيعَرف وأن طائرات من أنواع أخرى هليكوبتر كانت ُتحّلق فوق منطقتي "ص

 -وقال مصدر يقاتل إلى جانب سرايا الدفاع عن بنغازي في "الجفرة": إن طائرات مصرية  .لمن ترجع ملكيتها

 .شاركت في الهجوم؛ الستعادة مرافق النفط التي نفذتها قوات حفتر في مارس الماضي -غير معروفة النوع 

أمام حظائر في شمال غرب القاعدة الجوية المصرية « 02-مي »رات الهليكوبتر نوع كذلك أظهرت صور أخرى طائ

 .71024)مارس(  0و 7102)فبراير(  70الجديدة، بتاريخ 

 

 :7102)فبراير(  70الصورة األولي 

 
 

 

                                  
 الرابط ، 1422أبريل  12موقع القصة  ،«حفتر»تفاصيل مثيرة عن قاعدة مصرية على الحدود اسُتخدمت لدعم 4 

http://alkessa.com/artical-14189
http://alkessa.com/artical-14189
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 :7102مارس  0الصورة الثانية: 

 
 

 األوضاع العسكرية بحاليب وشالتين:

ن تعرض الجيش السوداني إلى "استفزازات عوزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف أعلن 

أن "الجيش المصري يمارس المضايقات واالستفزازت و ومضايقات" في منطقة حاليب المتنازع عليها مع مصر.

س ين الرئيللقوات السودانية بمنطقة حاليب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسيا ب

 5"السوداني عمر البشير والسيسي

 

 تسليح الجيش المصري:والكيان الصهيوني 

المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية طلبًا ألمانيًا سعى الستطالع رأي الحكومة والجيش اإلسرائيلي، بشأن  ترفض

تزويد البحرية المصرية بغواصات متطورة، مشيرة إلى أن نتنياهو كان قد رد على الطلب األلماني بقوله "إنه ال 

ب وبحس السابق موشي يعلون على الرفض.يرى مانعًا في ذلك"، فيما أصرت المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع 

                                  
 الرابط ، 1422أبريل  21،روسيا اليوم،وزير الدفاع السوداني: يمارسون االستفزاز في حاليب ونحن نمارس ضبط النفس5 

https://arabic.rt.com/middle_east/873049-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/
https://arabic.rt.com/middle_east/873049-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/
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 7100إلى  7100ما أوردته صحيفة "معاريف" عبر موقعها اإللكتروني، أرسلت الحكومة األلمانية في الفترة بين 

  .إلى الحكومة اإلسرائيلية طلبين لمعرفة رأيها في تزويد البحرية المصرية بغواصات متطورة

لعسكرية وقيادات كبرى بالجيش اإلسرائيلي عارضوا بشدة تزويد ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن المؤسسة ا

البحرية المصرية بغواصات ألمانية متطورة، وقاد وزير الدفاع السابق يعلون هذا الرفض، مشيرا إلى أن 

التحقيقات الجارية حاليا تحاول معرفة أسباب مصادقة نتنياهو على بيع ألمانيا مثل هذه الغواصات لمصر، 

وتلقي تلك التسريبات بظاللها على األسباب التي  .رضت المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية هذا األمرفي وقت عا

تدفع الحكومة األلمانية للتوجه إلى إسرائيل، قبل إبرام صفقات من هذا النوع مع دول عربية، وإذا ما كان رد 

  نتنياهو هو العنصر الحاسم للموقف األلماني.

لة قضية الغواصات للتحقيق الجنائي، على خالف القضايا األخرى التي تورط بها وشهد فبراير الماضي، إحا

" المرتبطة بالهدايا التي حصل عليها من رجال أعمال محليين 0111نتنياهو والتي عرفت إعالميا باسم "ملف 

صحيفة  " الخاص بصفقته مع رجل األعمال اإلسرائيلي "أرنون موزيس"، ناشر7111وأجانب، فضال عن "الملف 

  "يديعوت أحرونوت".

 

وتحدثت تقارير إعالمية إسرائيلية عن مسار جديد دخلت إليه التحقيقات الجارية حاليا حول قضية الغواصات 

"، وترتبط بعموالت حصل عليها وكيل مجموعة "سنكروب مارين 0111األلمانية، والتي أطلق عليها "ملف 

ز "دولفين" لصالح البحرية اإلسرائيلية، قبل أن يتبين أن سيستيمز"، التي تتولى تصنيع الغواصات من طرا

المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو الممثل القانوني لوكيل الشركة األلمانية، والذي حصل 

ووقتها انتقلت  .على مبالغ مالية طائلة نظير الصفقات الماضية، وتلك التي كان يفترض التوقيع عليها

الغواصات التي سعى نتنياهو إلبرامها مع الحكومة األلمانية على خالف رغبة المؤسسة قضية صفقة 

العسكرية، من مرحلة جمع األدلة إلى مرحلة التحقيق الجنائي، وقرر النائب العام شاي نيتسان، وبعد اإلطالع 

افية ها تثير الشكوك الكعلى خالصة رأي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، أن األدلة التي تم جمع

 6"، واحتماالت كبيرة بوجود شبهة من الفساد.0111بأن ثمة خروقات للقانون بشأن "ملف 

 

                                  
 الرابط ،1422أبريل  8، موقع الدفاع واألمن العربي، ألمانيا استطلعت رأي إسرائيل بشأن بيع غواصات متطورة لمصر( 6 

http://sdarabia.com/?p=47078
http://sdarabia.com/?p=47078
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 ت الخارجية:الزيارات واللقاءا

، 7102أبريل  01يوم الثالثاء الموافق  غادر القاهرة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة -0

متوجهًا إلى ألمانيا، لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع األفارقة، والمزمع عقده بمدينة شتوتجارت األلمانية، 

ستمر المؤتمر فى الفترة واوذلك بدعوة من الفريق أول توماس ولدهاوزر قائد القيادة اإلفريقية األمريكية. 

عدد من القضايا والموضوعات على  ش المؤتمرناقمن الثامن عشر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري،

ورجع محمود  7صعيد التعاون العسكرى بين الدول المشاركة في ضوء تطورات األوضاع على الساحة اإلفريقية.

 .7102أبريل 70حجازي الي مصر يوم 

البنتاجون، في ، بزيارة مقر وزارة الدفاع األمريكية، 7102أبريل  19قام السيسي، يوم األربعاء الموافق  -7

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث  .واشنطن، حيث كان في استقباله جيمس ماتيس وزير الدفاع األمريكي

الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي عقد جلسة مباحثات موسعة مع الوزير ماتيس وكبار القيادات 

ز العالقات العسكرية بين مصر والواليات المتحدة تطلعهما لتعزي خالل اللقاء أكد الجانبان األمريكية،العسكرية 

رافق  8خالل المرحلة المقبلة وبما يمكن الدولتين من مجابهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق األوسط.

السيسي خالل الزيارة كال من اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة المصرية واللواء عباس كامل مدير مكتب 

 السيسي.

 

                                  
 الرابط ،1422أبريل  28 ،الوطن،حجازي" يغادر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع األفارقة7 "
 الرابط  ،1422أبريل  5،مصراوي ،السيسي يزور مقر ''البنتاجون'' ويلتقي وزير الدفاع األمريكي8 

http://www.elwatannews.com/news/details/2017361
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/5/1056041/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/5/1056041/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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، بمقر إقامته بواشنطن، دان كوتس مدير 7102أبريل  19وم األربعاء الموافق ياستقبل السيسي، -0

االستخبارات الوطنية األمريكية. السيسي أكد خالل اللقاء تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الواليات المتحدة في 

 .9االستخباراتيجميع المجاالت، بما في ذلك على الصعيد 

السيسي بمقر إقامته بواشنطن مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع األمريكي، التي تضم التقى -0

مسئولين سياسيين وعسكريين سابقين، باإلضافة إلى قيادات مراكز األبحاث ودوائر الفكر وقيادات المنظمات 

ادات الدفاع بمجلس النواب حضر اللقاء كال من كاي جرينجر رئيسة اللجنة الفرعية العتم اليهودية األمريكية.

األمريكي، وماريو دياز باالرت رئيس اللجنة الفرعية للنقل واإلسكان والبنية األساسية وعضو اللجنة الفرعية 

 10العتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب األمريكي.

الخدمات العسكرية استقبل السيسى بمقر إقامته بواشنطن السيناتور األمريكى تيد كروز عضو لجنة  -9

السيسي أعرب خالل اللقاء عن تقديره لمواقف السيناتور كروز المؤيدة لمصر، مؤكدًا  .بمجلس الشيوخ األمريكى

 11.رص على تعزيزها فى كافة المجاالتأهمية العالقات المصرية األمريكية والح

 

                                  
 الرابط ،1422أبريل  5 ،التحرير نيوز،السيسي: حريصون على تعزيز التعاون االستخباراتي مع أمريكا9 
 الرابط ،السيسي يؤكد أهمية عودة الواليات المتحدة للقيام بدور فاعل للتوصل إلى تسويات سياسية لألزمات القائمة بالمنطقة10 
 الرابط ،و لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس األمريكيالسيسي يستقبل عض11 

http://www.tahrirnews.com/posts/716719/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A++%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9++%D9%85%D8%B5%D8%B1+
http://www.tahrirnews.com/posts/716719/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1++%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A++%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9++%D9%85%D8%B5%D8%B1+
http://gate.ahram.org.eg/News/1430484.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1430484.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1977642
http://www.elwatannews.com/news/details/1977642
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رئيس لجنة الدفاع بمجلس استقبل السيسي بمقر إقامته بواشنطن كاًل من السيناتور/ جون ماكين  -6

الشيوخ األمريكي، والسيناتور/ ليندسي جراهام رئيس لجنة االعتمادات بالمجلس، دار خالل اللقاء حوار حول 

عدد من التطورات السياسية في مصر، منها موضوعات حقوق اإلنسان، وقد تطرق اللقاء كذلك إلى التطورات 

 12أزمات وسبل تسويتها. على الساحة االقليمية وما تشهده المنطقة من

 Moscow Conference for مؤتمر موسكو لألمن الدوليزارة الدفاع الروسية عن انطالق "اعلنت و -2

International Security MSIC "   " دولة متضمنة جمهورية  16"، بمشاركة  7102ابريل  72 - 76في الفترة

المؤتمر  .الكشكي، مساعد وزير الدفاع للعالقات الخارجيةمصر العربية والتي كان يمثلها اللواء أ. ح. / محمد 

من وأسيا آوروبا والشرق االوسط والوضع في منطقة جنوب شرق أعلى مشاكل مكافحة االرهاب في  كزسير

 13المعلومات والدفاع الصاروخي.

 
اجتماع مرتقب أعلن المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن اتفاق علي عقد  -1

 14لوزيري خارجية ودفاع مصر وروسيا بالقاهرة في نهاية شهر مايو القادم.

 

                                  
 الرابط ،يستقبل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي جراهام رئيس لجنة االعتمادات بالمجلس السيسي (12
 الرابط ،1422ابريل  12بوابة الدفاع المصرية  ،رة الدفاع الروسية عن انطالق " مؤتمر موسكو لألمن الدولياعالن وزا13 
 الرابط ،1422أبريل  12بوابة األهرام ،اهرة الشهر القادماجتماع مرتقب لوزيري خارجية ودفاع مصر وروسيا بالق14 

http://elshorouknews.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/
http://elshorouknews.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1149514108494390/1149507451828389/?type=3
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1149514108494390/1149507451828389/?type=3
http://gate.ahram.org.eg/News/1456596.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456596.aspx
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 الزيارات واللقاءات الداخلية:

، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزير 7102أبريل  71استقبل السيسى، يوم الخميس الموافق  -0

األوسط تشمل مصر والسعودية وإسرائيل وقطر بدأ جولة فى الشرق ى الدفاع األمريكى جيمس ماتيس، الذ

وجيبوتى. تناول اللقاء الذى جمع السيسي بوزير الدفاع األمريكى، القضايا الثنائية، ومجمل األوضاع فى 

 15المنطقة، والجهود الجارية فى إطار مكافحة اإلرهاب.

صدقي صبحي وزير استقبل السيسي، كريستوفوروس فوكايدس وزير الدفاع القبرصي، وذلك بحضور  -7

باإلضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة. وذكر السفير عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء تناول ُسبل تعزيز  ،الدفاع

التعاون العسكري بين البلدين، باإلضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

 16االهتمام المشترك.

ة الجمهورية رئيس دولة الكونغو الديمقراطية وصرح السيسي فى المؤتمر استقبل السيسي في مقر رئاس-0

الصحفي الذي جمع بين اإلثنين بإن مشاركة القوات المصرية فى بعثة األمم المتحدة تأتى لتحقيق االستقرار 

 فى الكونغو الديمقراطية، مما يهدف إلى  دعم جهود األمم المتحدة المساندة للجيش الكونغو فى مواجهة

الحركات المسلحة فى منطقة شرق الكونغو، وذلك فى إطار موقف مصر الثابت باحترام سيادة الكونغو 

 17الديمقراطية ورفض التدخل فى شئونها الداخلية.

، وقبل مغادرته الي السعودية للقاء الملك سلمان 7102أبريل  70قام السيسي صباح يوم األحد الموافق  -0

النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بطريق النصر، وذلك بمناسبة الذكرى بوضع إكليل من الزهور على 

بحي فاع صدقي صدالخامسة والثالثين لتحرير سيناء. رافق السيسي في مراسم وضع إكليل الزهور كل من وزير ال

 18ومحمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

تنفيذ أنفاق قناة السويس، حيث استمع إلى شرح من اللواء قام السيسي بتفقد سير العمل في مشروع  -9

 19كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس العسكري  حول تطورات تنفيذ المشروع.

                                  
 الرابط ،1422أبريل  14اليوم السابع  ،السيسى يستقبل وزير الدفاع األمريكى فى قصر االتحادية 15 
 الرابط ،السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي ويتطلع لمواصلة تطوير التعاون العسكري 16 
 الرابط ،1422أبريل  11اليوم السابع ،السيسي: القوات المصرية تشارك فى تحقيق االستقرار بشرق الكونغو17 
 الرابط ،1422أبريل  11المصري اليوم  ،السيسى يضع إكليال من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناء18 
 الرابط ،1422أبريل  11بوابة األخبار  ،يونيو 14السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس ويوجه بإنجازه قبل 19 

http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3198032
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3198032
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/3187573
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/3187573
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88/3201227
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88/3201227
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1122752
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008596/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-.html
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استقبل وزير الدفاع صدقي صبحي، وزير الدفاع األمريكي "جيمس ماتيس" والوفد المرافق له بقاعدة شرق  -6

وية، وعقد الجانبان لقاء تناول تطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية وانعكاساتها القاهرة الج

على األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، والتباحث حول مختلف جوانب العالقات الثنائية في المجال 

غادر و 20ى مختلف المجاالت.العسكري، ودعم عالقات الشراكة االستراتيجية التى تربط البلدين الصديقين ف

 صبحي.صدقى والسيسي لقاء القاهرة "جيمس ماتيس"، وزير الدفاع األمريكى، متوجها إلى تل أبيب عقب 

التقى صبحي، بوزير دفاع جمهورية قبرص كريستفروس فوكايدس، والوفد المرافق له الذي زار مصر فى  -2

تطورات األوضاع بالمنطقة والمتغيرات علي الساحتين الفترة محل الرصد. تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه 

اإلقليمية والدولية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجاالت العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات  21المسلحة لكال البلدين في مختلف المجاالت .

 قادة القوات المسلحة والسفير القبرصى بالقاهرة.المسلحة وعدد من 

التقى صدقي صبحي بالنائب "داريل إيسا" رئيس لجنة المراقبة واإلصالح الحكومي وعضو لجنة القضاء -1

بمجلس النواب األمريكي، والوفد المرافق له الذي زار مصر في الفترة محل الرصد.تناول اللقاء تبادل الرؤي تجاه 

على الساحتين اإلقليمية والدولية، والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق األوسط،  تطورات األوضاع

ق حضر اللقاء الفري كذلك تعزيز افاق التعاون المشترك في ضوء العالقات اإلستراتيجية التي تجمع البلدين.

 22محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

التقى وزير الدفاع صدقى صبحى، بوفًدا من أعضاء مجلس النواب األمريكى والذى زار مصر في الفترة محل -5

الرصد برئاسة النائب هارولد روجزر رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بلجنة االعتمادات بمجلس النواب 

ات ذات االهتمام المشترك فى ضوء تطورات تناول اللقاء تبادل رؤى الجانبين تجاه عدد من الموضوع .األمريكى

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات  األوضاع التى تشهدها منطقة الشرق األوسط.

 23المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

لف تالتقى صبحى، بمقاتلى القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمخ-01

الجيوش والمناطق العسكرية واألفرع الرئيسية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو 

                                  
 بطالرا ،1422أبريل  14بوابة األهرام  ،: ندعم جهود مصر في مواجهة اإلرهابدفاع األمريكيوزير ال 20 
 الرابط ،وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي لبحث التعاون العسكري 21 
 الرابط ،الدفاع واإلنتاج الحربى يلتقى داريل إيسا رئيس لجنة المراقبة واإلصالح بالكونجرسصدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير 22 
 الرابط ،1422أبريل  22موقع وزارة الدفاع المصرية  ،صدقى صبحى يلتقى وفًدا من أعضاء مجلس النواب األمريكى23 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456234.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/3187573
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/3187573
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29684
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29684
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29693
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29693
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كونفرانس. وأدار "صدقي" حوارًا مفتوحًا مع ضباط وأفراد القوات المسلحة، واستمع إلى تساؤالتهم 

ت المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وحضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوا .واستفساراتهم

 24وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

التقي صبحي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية، أكد "صبحى" أن  -00

حضر اللقاء  ،القوات المسلحة والشرطة سيظالن فى طليعة مؤسسات الدولة لمواجهة اإلرهاب واقتالع جذوره

 25الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

شهد صبحى، وقائع الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر الدولى السابع عشـر، لعلـوم وتكنولوجيـا الطيـران  -07

بمشاركة عدد من الدول  7102إبريل 00 – 00ه الكلية الفنية العسكرية فى المدة من توالفضـاء، والذي نظم

العربية واألجنبية وبعض الجامعات واألكاديميات والمراكز العلمية بمختلف دول العالم لعرض أحدث ماوصلت 

حضر الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر الفريق محمود حجازى رئيـس أركان حرب  إليه التكنولوجيا في هذا المجال .

ي عبدالغفار وعدد من الوزراء وقادة االفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحه ووزير الداخلية اللواء مجد

القوات المسلحة وعدداً من الشخصيات العامة بالدولة والملحقين العسكريين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات 

 توعدد من رؤساء الجامعات وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعا ،والمراكز البحثية بالقوات المسلحة

 26المصرية

رافقه الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من وصدقى صبحى  وزير الدفاعقام -00

كبار قادة القوات المسلحة بتقديم التعازى لتواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى 

 27ضحايا حادث تفجير كنيستى طنطا واإلسكندرية.

قام وزير الدفاع صدقى صبحى بزيارة عدد من المصابين جراء العمليات األخيرة التى استهدفت كنيستين -00

طنطا واألسكندرية ويخضعون حالًيا لتلقى العالج بمجمع الجالء الطبى للقوات المسلحة، وتابع القائد العام 

 28.لهمالحالة الصحية للمصابين وأوصى بتوفير أقصى درجات الرعاية 

                                  
 الرابط ،وزير الدفاع يلتقى ضباط وصف وجنود القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرانس24 
ية ز ق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى يلتقى عدد من قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركالفري25 

 الرابط ،العسكرية
 بطالرا ،ة االفتتاحية لمؤتمر علوم وتكنولوجيا الطيران والفضاءبالفيديو والصور.. وزير الدفاع يشهد الجلس26 
 الرابط ،القائد العام ورئيس األركان يقدمان التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى فى ضحايا حادث تفجير كنيستى طنطا واإلسكندرية27 
 الرابط ،السيسىالقوات المسلحة ترمم كنيستى طنطا واإلسكندرية بتوجيهات من 28 

http://www.youm7.com/story/2017/4/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%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%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9/3178335
http://www.youm7.com/story/2017/4/6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%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%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9/3178335
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29713
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29713
http://www.youm7.com/story/2017/4/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/3186096
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29712
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29712
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29710
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29710
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القي اللواء سعيد عباس مساعد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية كلمة نيابة عن وزير الدفاع  -09

"صدقي صبحي" بمناسبة حلول ذكري اإلسراء والمعراج، أعرب فيها عن تقديره بعطاء وتضحيات رجال القوات 

 ،ستباحة أرض مصر الطاهرةالمسلحة وبذلهم الجهد القتالع جذور اإلرهاب والتطرف دون تسامح مع من يحاول ا

 29مقتدين بالرسول الكريم قواًل وعماًل وخلقًا لتظل درعًا يحمى سالمة الوطن.

ستيوارت جونز" القائم بأعمال مساعد وزير رئيس أركان حرب القوات المسلحة "ستقبل  محمود حجازي ا -06

مصر في الفترة محل الرصد. شهد اللقاء الخارجية األمريكية لشئون الشرق األدنى والوفد المرافق له الذي زار 

تناوالً لبعض الملفات والقضايا الملحة التي تواجهها منطقة الشرق األوسط، وتطورات األوضاع في ليبيا، والجهود 

المبذولة لتهيئة المناخ المالئم الستكمال الحوار الوطني بين األطراف المعنية على الساحة الليبية. . حضر 

 30دة القوات المسلحة والسفير األمريكي بليبيا.اللقاء عدد من قا

التقى حجازي بالفريق بحري كيفن دونجان قائد القوات البحرية للقيادة المركزية األمريكية والوفد المرافق  -02

له الذى زار مصر في افترة محل الرصد. تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات اإلهتمام المشترك فى 

ز مختلف جوانب عالقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكال البلدين خاصة فى مجاالت ضوء تعزي

 31التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

بالفريق توم بيكيت كبير مستشاري رئيس هيئة األركان البريطاني والوفد المرافق له الذي  حجازيالتقى  -01

. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء تدعيم في الفترة محل الرصد مصر زار

ها منطقة الشرق العالقات العسكرية بين القوات المسلحة لكال البلدين، وكذا تطورات األوضاع التي تشهد

األوسط، والمواقف والجهود اإلقليمية والدولية لمواجهة اإلرهاب. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة 

 32والسفير البريطاني بكل من القاهرة وليبيا.

اللواء الركن محمد أحمد الخضر، رئيس هيئة التفتيش العسكرى الكويتي، والوفد المرافق حجازي التقى  -05

لذى زار مصر فى الفترة محل الرصد. تناول اللقاء وفقا لبيان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم له ا

                                  
 الرابط ،1422أبريل  11أخبار اليوم  ،وزير الدفاع: نقتدي بالرسول قوال وخلقا وعمال وسنظل درعا للوطن29 
 الرابط ،1422أبريل  11موقع وزارة الدفاع المصرية  ،رئيس األركان يلتقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األمريكية30 
 الربط ،1422ابريل  11موقع وزارة الدفاع المصرية  ،ة المركزية األمريكيةيلتقي قائد القوات البحرية للقياد« حجازي »الفريق 31 
 الرابط ،1422ابريل  11موقع وزارة الدفع المصرية  ،يلتقي كبير مستشاري رئيس هيئة األركان البريطاني« حجازي »الفريق 32 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2007531/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2007531/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%84.html
http://www.mod.gov.eg/mod/ConfDetails.aspx?id=24146
http://www.mod.gov.eg/mod/ConfDetails.aspx?id=24147
http://www.mod.gov.eg/mod/ConfDetails.aspx?id=24145
http://www.mod.gov.eg/mod/ConfDetails.aspx?id=24145
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والجهود المبذولة للقضاء على  ،القوات المسلحة، عالقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكال البلدين

 33اإلرهاب وتحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة.

المصابين جراء األحداث التى وقعت مؤخرًا بكنيستى "مارجرجس" بطنطا و"المرقسية" حجازي زار  -71

باألسكندرية، والذين يخضعون لتلقي العالج حاليًا بالمستشفيات والمجمعات الطبية للقوات المسلحة، وكذا 

جذور اإلرهاب فى زيارة المصابين من رجال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجباتهم فى إقتالع 

 34سيناء.

استقبل اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج الحربي، المهندس عاطف التل، رئيس هيئة مديري -70

مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير باألردن، وبحثا أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال 

 35وتكنولوجيا التصنيع.الصناعات الحربية والدفاعية 

كريستوفوروس فوكيدس وزير الدفاع القبرصي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.  العصاراستقبل  -77

واستعرض "العصار" إمكانيات شركات وزارة اإلنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي وإنتاج معدات الدفاع 

ك مع الصناعات الدفاعية القبرصية وتعزيز وكيفية االستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشتر

 36العالقات الثنائية بين البلدين.

سفير صربيا بالقاهرة، دراجان بيسنيتش، بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز  العصاراستقبل  -70

 37التعاون الثنائي بين البلدين.

العربية للتصنيع، على أهمية دعم أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة  -70

التعاون بين مصر وعمقها اإلفريقى، وحتمية تعزيز تلك العالقات، وأهمية دعم التعاون مع دولة جيبوتى 

وأثنى رئيس الهيئة العربية للتصنيع على دور جيبوتى فى حماية السواحل الجنوبية للبحر األحمر وتعاونها  

المندب من العمليات اإلرهابية والقرصنة مما يحقق استقرار وأمن  الدائم مع مصر للحفاظ على مضيق باب

                                  
 الرابط ،محمود حجازي يلتقي رئيس هيئة التفتيش العسكري الكويتي33 
 الرابط ،ت القوات المسلحةيطمئن على مصابي العمليات اإلرهابية بمستشفيا« حجازي 34 »
 الرابط ،الحربية والدفاعية وتكنولوجيا التصنيعتعاون مصري أردني في مجال الصناعات 35 
 الرابط ،العصار يستقبل وزير الدفاع القبرصي36 
 الرابط ،يستقبل سفير صربيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين« العصار37 »

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1119717
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/15/1061529/%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%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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-
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/15/1061529/%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%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%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-
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1114782
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1114782
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/3188484
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/3188484
http://gate.ahram.org.eg/News/1434101.aspx
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جاء ذلك خالل استقبال الفريق عبد العزيز،  للسيد محمد ظهر سفير دولة جيبوتى بالقاهرة، حيث  المنطقة .

  38ناقش الجانبان عددا من الملفات والموضوعات ذات اإلهتمام المشترك فى المجاالت المختلفة.

وافدًا على  00لفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدًا عسكريا من استقبل ا -79

ات وبحث إمكانية التعاون العسكري درجة هامة من التمثيل من عدة دول إفريقية بهدف تبادل الخبر

 39.المشترك

البحري األمريكي، يرافقه وفد استقبل الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، مارك اليت الملحق  -76

رفيع المستوى من كلية الحرب الوطنية بواشنطن،  بحضور السفير  هشام النقيب مساعد وزير الخارجية 

لشئون األميركتين، بمبنى اإلرشاد باإلسماعيلية. وأكد مميش خالل اللقاء حرص قناة السويس على االلتزام 

حكم العمل في القناة. موضحا أن الهيئة تبذل أقصى جهدها في بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ت

تحسين كفاءة المجرى المالحي وأمنه، واستطاعت الحفاظ على حركة المالحة دون توقف للحظة واحدة، بالرغم 

من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير، بالتزامن مع عدم استقرار األوضاع بالمنطقة 

 40المحيطة.

تفقد اللواء ياسين طاهر، محافظ اإلسماعيلية، واللواء أركان حرب خالد مجاور رئيس أركان الجيش الثاني  -72

الميداني وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات األمنية بالمحافظة  عدد من كنائس اإلسماعيلية 

أركان الجيش الثانى الميداني على أنه تم  وخالل اللقاء أكد محافظ االسماعيلية ورئيس لمتابعة الحالة األمنية،

اتخاذ كافة التدابير األمنية بالتعاون مع األجهزة األمنية لتأمين جميع الكنائس وتوفير كافة سبل األمن واألمان 

 41لألخوة األقباط آلداء شعائرهم الدينية بكل طمأنينة.

داني يرافقه قيادات من الجيش بزيارة قام اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني المي -71

لألنبا سارافيم أسقف اإلسماعيلية وتوابعها، مطرانيه األنبا بشوي باإلسماعيلية، لتقديم واجب العزاء 

واالطمئنان على األوضاع األمنية خالل االحتفاالت بعيد القيامة المجيد. كما قام العاصي بزيارة مطرانيه 

لية "الفرنساوي" وأطمأن على عمليات التأمين داخل وخارج الكنائس األقباط الكاثوليك باإلسماعي

                                  
 الرابط ،خالل استقباله سفير جيبوتى..رئيس العربية للتصنيع: لدينا دور مشترك بباب المندب38 

 الرابط ،عسكريًا إفريقيًا يزورون "العربية للتصنيع" لبحث إمكانية التعاون المشترك39  41
 الرابط ،بالصور| مميش يستقبل الملحق البحري األمريكي بمبنى االرشاد باإلسماعيلية40 
 الرابط ،قيادات الجيش الثاني يتفقدون كنائس اإلسماعيلية41 

http://www.youm7.com/story/2017/4/5/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/3176356
http://www.youm7.com/story/2017/4/5/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/3176356
http://www.youm7.com/story/2017/4/10/41-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/3183763
http://www.youm7.com/story/2017/4/10/41-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/3183763
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1399250-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1399250-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1401883-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1401883-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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كما قام اللواء أركان حرب ناصر محمد العاصي، بحضور احتفالية بذكرى مناسبة يوم عيد تحرير  42بالمحافظة.

 43سيناء؛ حيث تم تكريم أعضاء جمعية المحاربين القدماء بقصر ثقافة بورسعيد، وتسليمهم شهادات تقدير.

 

بمرافقة اللواء ياسين طاهر محافظ  تفقد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، -75

اإلسماعيلية تنفيذ األعمال اإلنشائية لمشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمداخل ومخارج 

 44يم القناة وتسهيل الحركة المرورية.اإلسماعيلية، التي تصل تكلفتها إلى نحو مليار جنيه وتهدف لخدمة إقل

 Katsutoshiاستقبل إسماعيل خيرت سفير مصر في طوكيو، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي األدميرال  -01

Kawano الذي قام بالحضور إلى مقر السفارة لتقديم العزاء والتوقيع في دفتر العزاء في ضحايا حادثي ،

والكنيسة المرقسية باإلسكندرية، كما استقبل السفير كال من نائب وزيرة تفجيري كنيسة مار جرجس بطنطا 

 45الدفاع للشئون الدولية ونائب وزيرة الدفاع للشئون اإلدارية.

 

"، بعرض Oneقام اإلعالمي محمد الدسوقى رشدى مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار "-00

حة بسالح المظالت، تضمنت مشاهد للقفز من الطائرات واالشتباك مع جانبا من تدريبات فرد القوات المسل

العدو أثناء الهبوط إلى الرماية غير النمطية التى تعتمد على سرعة رد الفعل والدقة فى التصويب، باإلضافة 

حرب  إلى القفز من األطواق النارية واأللواح المشتعلة. كما قام بلقاء مع قائد وحدة المظالت العقيد أركان

 46محمود العيدروس.

 

 

 

 

 

                                  
 الرابط ،قائد الجيش الثاني الميداني يقدم واجب العزاء ألسقف اإلسماعيلية42 
 الرابط ،1422ابريل  10الشروق  ،قائد الجيش الثاني يشهد احتفالية بذكرى عيد تحرير سيناء43 
 الرابط ،يتفقد مشروعات تطوير المحاور المرورية باإلسماعيلية« هندسية القوات المسلحة»رئيس 44 
 الرابط ،الياباني وكبار مسئولي وزارة الدفاعالسفير المصري في طوكيو يتلقى العزاء من رئيس األركان 45 
 الرابط ،شاهد.. مقاتلو سالح "المظالت" فى تدريبات تعرض ألول مرة46 

http://www.cairoportal.com/story/597878/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1
http://www.cairoportal.com/story/597878/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042017&id=fca67799-dafa-424e-9958-e0b3df0eb10a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042017&id=fca67799-dafa-424e-9958-e0b3df0eb10a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05042017&id=7151f29e-99e5-49ac-999d-c33285c89404
http://www.elbalad.news/2715702
http://www.elbalad.news/2715702
http://www.youm7.com/story/2017/4/14/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9/3190697
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 التسليح: صفقات

 طائرات الرافال:-0

 
 

احتفلت القوات المسلحة بانضمام ثالث طائرات متعددة المهام من مقاتالت الجيل الرابع طراز "رافال"  إلى 

والتي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر. ويأتي ذلك فى إطار  ،تشكيالت القوات الجوية

اتفاق الشراكة االستراتيجية مع دولة فرنسا والذي يشمل العديد من التعاون في مجاالت التسليح والصناعات 

دة الطيارين وقد حلقت الطائرات الثالث فى سماء القاهرة بعد رحلة منفردة بقيا العسكرية المختلفة .

 .47ساعات ونصف بعد إقالعها من إحدى القواعد الفرنسية وصوًلا إلى مصر 0المصريين استغرقت اكثر من 

 

 

 

                                  
 لرابطا،فال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة والمقاتالت الثالث تنضم إلى تشكيالت القوات الجوية المصريةمصر تتسلم الدفعة الثالثة من طائرات الرا47 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29678
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29678
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 :0011/715الغواصة األلمانية -7

 
، الغواصة األلمانية األولى من طراز م7102أبريل  05الموافق  أستقبلت القوات البحرية المصرية يوم األربعاء

تدشينها فى مدينة "كيل" األلمانية منذ عدة شهور، حيث ُتقام مراسم التسليم ورفع ، والتى تم 0011/715

 قاد الغواصة األلمانية العلم المصرى عليها، وتأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية تباعا.

إقالعها من ألمانيا،  عدد من ضباط القوات البحرية، ممن تم تدريبهم مع الجانب األلمانى، وقادوا السفينة منذ

  وكان فى استقبالها عدد من قادة القوات المسلحة، منهم اللواء أحمد خالد، قائد القوات البحرية.

عقدة، ويتراوح طولها  70ألف ميل بحرى، وتصل سرعتها إلى  00والغواصة الجديدة تستطيع اإلبحار، لمسافة 

قدرة على إطالق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها طن، ولها ال 0011مترًا، وبإزاحة تصل إلى  20:61من 

"، من أنواع الغواصات الهجومية وتعمل بالديزل 715بأحدث أنظمة المالحة واالتصاالت، وتعد الغواصة "تايب 

والكهرباء، كما تزود الغواصة بأنظمة تحكم فى إطالق الطوربيدات وأنظمة تحكم اليكترونية لألسلحة خالل 

" حزمة كبيرة من األجهزة الفنية، واإلجراءات الدفاعية المضادة 715وتمتلك الغواصة "تايب  .قعمليات اإلطال

ومن مميزات الغواصة، طول غاطس  كم فى الساعة تحت الماء. 01للطوربيدات، كما تبلغ السرعة القصوى لها 
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متر تحت  911للغواصة  متر، وأقصى عمق 07.9متر وارتفاعه  2.6مترا، واتساعه  67الغواصة الذى يصل إلى 

طوربيدا، كما أن لديها قدرة على إطالق  00مم، ومخزن يسع  900أنابيب طوربيد عيار  1سطح الماء، وتضم 

  48صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن وزرع األلغام البحرية.

 ادتم اإلعد ،لدول العظميمواكبة بحريات او التحديثو وفي إطار سعي القيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير

الذي و بناء أكبر هنجر مجهز بعدة أرصفة لرسو الغواصاتو ،التجهيز الستقبال الغواصات التايب المصريةو

 ياهالمو المرافق وفقًا ألحدث أنظمة الكهرباءو تم تجهيز األرصفة بكافة الخدماتو ،سيكون المقر الرئيسي لها

 01كما تم إنشاء تغطية معدنية كاملة لمنطفة األرصفة بمسطح يتجاوز  ،الهواء المضغوطو الحريقو الوقودو

تزويد األرصفة بعدد من و ،حامالت المروحيات ميسترال 0مالعب كرة قدم أو  9أي ما يعادل  ،ألف متر مربع

 ةوتزويد األرصف ،الفنية للغواصاتو اإلداريةو تفريغ المنظومات القتاليةو األوناش متدرجة القدرة لتحميل

كما تم إنشاء . المكاتب اإلداريةو أماكن اإليواءو المخازنو العديد من ورش الصناعاتو بورشة إصالح بيرسكوب

قد استطاعت القوات البحرية و ،التحكم بالغواصة لتدريب األطقم البحريةو مبني محاك للتدريب على القيادة

وفقًا لبرنامج  ،الجديدة في توقيت قياسىالفنية العاملة على الغواصة و تأهيل األطقم التخصصيةو إعداد

  ألمانيا لإللمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصاتو متزامن بكل من مصر

 " الروسية: MiG-29M2مقاتالت "  -0

 

                                  
 الرابط ،القوات المسلحة تستقبل اليوم الغواصة األلمانية إلعالن ضمها للبحرية المصرية48 

http://www.youm7.com/story/2017/4/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8-209-1400-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9/3196256
http://www.youm7.com/story/2017/4/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8-209-1400-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9/3196256
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"  MiG-29M2" الروسية أن مصر بدأت في تسلم أول دفعة من مقاتالت الميج "  Lentaكشفت صحيفة " 

الة لوك ،مساعد وزير الدفاع للعالقات الخارجية ،ذلك نقالً عن تصريحات اللواء أ. ح. / محمد الكشكيو ،الروسية

 ،أبريل 72 - 76خالل حضوره مؤتمر موسكو لألمن الدولي المقام في الفترة  ،" الروسية Interfax" انتر فاكس 

تنفيذ العقد  ،ليس كلهاو لميجلقد بدأنا بالفعل في تسلم جزء من صفقة مقاتالت االكشكي: "حيث صرح 

 49.سليم المقاتالت في أسرع وقت ممكن"روسيا تسعى لتو ،مستمر مع الجانب الروسي

 

 : تعقيب

ولكن ظهرت مؤخرًا عدة صور ألول مقاتلتين أثناء  ،لم يتم اإلعالن حتى االن عن وصول مقاتالت الميج إلى مصر

بخالف تصريح رئيس الشركة  ،إلى قرب موعد التسليم التي أشارتو إجرائهما إلختبارات الطيران في روسيا

بالتالي فإن و ،الروسية أن مصر ستتسلم أول دفعة من المقاتالت الروسية قريبًا UACالمتحدة للطائرات 

الذي يتم مع تسلم أول دفعة من المقاتالت و القبول في روسياو التصريح هنا ربما يقصد به حفل التسليم

 أن رحلتهم إلى مصر أصبحت قريبة جدًا ربما خالل أيام .و السفراء لكال البلدينو بحضور الوفود العسكرية

 الضفادع البشرية (: -تسليح الوحدات الخاصة البحرية ) الصاعقة البحرية  -0

 

                                  
 الرابط ،1422ابريل  12موقع الدفاع واألمن العربي  ،" الروسية 29M2-MiGالكشكي : مصر بدأت في تسلم أول دفعة من مقاتالت " ( 49 

http://sdarabia.com/?p=47543
http://sdarabia.com/?p=47543
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الضفادع البشرية (، ويظهر في الوسط  -لواء الوحدات الخاصة البحرية ) الصاعقة البحرية  50لقطة لمقاتلي

 : التسليح الفردي للمقاتلين في الصورةويشمل ، اإلعالمي شريف عامر

 GLX160 مم، ُملحق بها قاذف القنابل 05*  2.67عيار  Beretta ARX-160A3 البندقية اآللية الهجومية-

A1  ي إيطالية الصنعمم، وه 01عيار. 

مم ) نسخة تم تصميمها خصيصا للبحرية األمريكية (، وهو ألماني  05*  5عيار  MP5-Nالرشاش القصير  -

 الصنع.

 ": Meteorجو الجديد " ميتيور -الصاروخ جو -9

 
 Dassault بالتعاون مع شركة " داسو-التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، انها  اعلنت الهيئة العامة للتسليح

على المقاتلة  " Meteor جو الجديد " ميتيور-قد انتهت من اختبارات دمج الصاروخ جو -لصناعات الطيران "

الجاري على احدى  7102رافال، وذلك خالل االختبار االخير لدمج الصاروخ والذي تم خالل السادس من ابريل 

  .ذات مصفوفة المسح اإللكتروني النشط RBE2-AESA المقاتالت المخصصة لالختبارات والمزودة بالرادار

واعتبارا من ذلك اليوم، فإن عملية الدمج الرسمية للصاروخ على الرافال، سيتبعها سلسلة من اختبارات 

 والمعروف باسم 7101ستجريها القوات الجوية الفرنسية حتى دخول المعيار الجديد للمقاتلة رافال الخدمة عام 

F3-R اروخ ميتيوروالذي سيتسلح بالص.  

                                  
 الرابط ،لقطة لمقاتلي لواء الوحدات الخاصة البحرية50 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1133045293474605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1133045293474605/?type=3&theater
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خالل االشهر القادمة ستفوم القوات الجوية الفرنسية باختبار الصاروخ في الظروف العملياتية، بواسطة و

 Centre d'Expertise Aérienne Militaire مراكزها المتخصصة، متضمنة مركز التجارب العسكرية الجوية

(CAEM)  شركة ) األرضية لُمصّنعي السالحوباستخدام كافة االجراءات متضمنة االختبارات MBDA  لصناعات

وخالل الطيران بواسطة الطيارين والطيارين المساتعدين المختصين بالتسليح والمالحة والذين  ( الصواريخ

  .سيتوجب عليهم تعلم كيفية استخدام وتوجيه الصاروخ والذخائر الجديدة للمقاتلة

من مقاتالت  F3-Rعلى المعيار  -جانب نظيرتها الفرنسية الى-ُيذكر ان القوات الجوية المصرية ستحصل 

، والذي يشمال انماط عمل متطورة تتيح للرادار ان يعمل بكامل 7101الرافال بعد دخوله الخدمة الرسمية عام 

وانظمة المالحة ودمج الصاروخ  SPECTRAقدرته وتطويرات اخرى لمنظومة الحماية والحرب االلكترونية 

 Talios.51كم وحاضن التهديف الجديد المتطور تاليوس  011الذي يتجاوز مداه  Meteorجو ميتيور -جو

 :MIM-23 HAWKأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى طراز " هوك  -6

 
" لألنظمة  Raytheonأعلنت وزارة الدفاع األمريكية على موقعها الرسمي، عن منحها عقدا لشركة " رايثيون 

، 7102مارس  01" يوم  Massachusetts" بوالية " ماساتشوستس  Andoverالدفاعية في مدينة " أندوفر 

مليون دوالر لتقديم الخدمات اللوجيستية والدعم الهندسي ودعم ادارة الضبط والتهيئة ألنظمة  76.6بقيمة 

البحرين  -اإلمارات  -كل من : " مصر " لصالح  MIM-23 HAWKالدفاع الجوي متوسطة المدى طراز " هوك 

 7177.52سبتمبر  01اليابان ". على ان يتم االنتهاء من العقد في  -اسبانيا  -سنغافورة  -تركيا  -األردن  -

                                  
 الرابط ،المقاتلة رافالعلى   " Meteorانتهاء اختبارات دمج صاروخ " ميتيور51 
 الرابط ،قوات الدفاع الجوي المصري تحصل على دعم ألنظمة صواريخ " هوك " من الواليات المتحدة52 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1132951596817308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1132951596817308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1127009274078207/?type=3&theater
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 :MiG-29Mالمقاتلة -2

 
" أثناء أقالعها ألداء اختبارات  110مصرية أحادية المقعد ذات الترقيم "  MiG-29M أول لقطة ألول مقاتلة

بموسكو، بعد خروجها من خط اإلنتاج،  " Zhukov sky في مطار " جوكوفسي 7102ابريل  01الطيران بتاريخ 

من الُمالحظ ان بدن المقاتلة يحوي نسبة كبيرة من " المواد  .53وقبل ان تحصل على الطالء الخارجي والنهائي

نف والذي يساعد تشتيت موجات في مؤخرة اال " Sawtooth وتصميم " سن المنشار " Composites المركبة

الروسية في  MiG-35الرادار المعادية ُمتسببا في تقليل البصمة الرادارية للمقاتلة، مما يجعلها مماثلة للـ

  .التصميم واألبعاد ونسبة المواد المركبة الداخلة في ُمكّونات البدن

اثناء اختبارات الطيران منذ ايام بالتمويه ُيذكر ان النسخة ثنائية المقعد من الميج المصرية كانت قد ظهرت 

"، ومن المنتظر البدء في تسليم الدفعة االولى من الصفقة للقوات الجوية  100الصحراوي وحملت الترقيم " 

مقاتلة ُمعدلة تعديال ثقيال  06كانت القوات الجوية المصرية قد تعاقدت على  .المصرية خالل الفترة القادمة

رصد والحرب اإللكترونية ومحركات الدفع الغير ُمصدرة للعادم وحزمة تسليحية متطورة، يشمل احدث انظمة ال

 .7171ويبدأ تسليمهم العام الجاري وينتهي عام 

عن  ،7102أبريل  00عبر موقها الرسمي الخميس  ،الهندسيةو األمريكية للخدمات الفنية VSE أعلنت شركة-1

خالل  NAVSEA يادة األنظمة البحرية لسالح البحرية األميركيةتلقيها مجموعة من عقود التسليم من قبل ق

                                  
 الرابط ،مصرية أحادية المقعد ذات الترقيم 29M (MiG-(MiG- 35أول لقطة ألول مقاتلة53 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1134777836634684/?type=3&theater
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ذلك و دول أخرىو مليون دوالر لصالح مصر 50.0تقدر مجمل قيمة تلك العقود و ،الربع األول من العام الجاري

 الدمجو التنصيبو من المقرر أن تقوم الشركة بأعمال التزويدو . ضمن برنامج المعونة العسكرية السنوية

 Thalesمن إنتاج شركة طاليس  ،SMART-S MK2 3Dالتتبع طراز و اختبارات القبول لرادار البحثو

األمريكية العاملة  Perry Class Frigateلصالح إحدى فرقاطات الصواريخ الموجهة من فئة بيري  ،الفرنسية

تبلغ و ،األمريكي المتقادم AN/SPS-49(V)1ذلك إلحالل الرادار ثنائي األبعاد و ،لدى القوات البحرية المصرية

من المؤكد أن الثالث فرقاطات و ،شهر 00مليون دوالر على أن تنتهي الشركة من تنفيذه خالل  70.1قيمة العقد 

 54الباقية ستحصل هي األخرى على هذا الرادار على عقود منفصلة خالل الفترة القادمة .

 :CASA C-295M طائرات النقل العسكري التكتيكي -5

 
التسليم و من خالل جدول الطلبات ،ألنظمة الدفاع والفضاء " Airbus Defense & Space " كشفت شركة

 CASA أن مصر قد انتهت من تسلم جميع طائرات النقل العسكري التكتيكي ،على موقعها الرسمي 7106لعام 

C-295M  على خمس دفعات تسلمتها و التي تعاقدت عليها القوات الجوية المصريةو ،طائرة 70بمجمل

 5.79تبلغ الحمولة القصوى للطائرة  . حيث تعد مصر أكبر مشغل لهذة الطائرات علي مستوى العالم ،مختلفة

كم  0011يبلغ مداها األقصى و ،فردا بكامل تجهيزاتهم 20يمكنها حمل حتى و طن من المعدات والذخائر

                                  
على خدمات  ،، و تحصل S MK2 3D -SMARTبرادار البحث و التتبع  Perry Classالبحرية المصرية تطور إحدى فرقاطات الصواريخ الموجهة54 

 الرابط ، class-Ospreyالتطوير و الدعم الفني لصالح صائدات األلغام المصرية طراز

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1136401839805617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1136401839805617/?type=3&theater
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تبلغ سرعتها القصوى و ،كم فارغة 9011ى حتو طن 0كم بحمولة  0611يزيد المدى إلى و بالحمولة القصوى

تتميز بالتكلفة التشغيلية و ،متر فوق سطح االرض 5011سقف االرتفاع العملياتي و كم / ساعة 926

 55األمريكية . 130H Hercules-Cالتي تقدر بثلث تكلفة طائرات و اإلقتصادية

، ان وفدا روسيا قد غادر 7102ابريل  01الثالثاء االخبارية الروسية صباح يوم  " TASS اعلنت وكالة " تاس-01

 Mistral متجها الى مصر، لالنتقال الى المرحلة القادمة من المفاوضات بين الجانبين لتزويد حاملتي " ميسترال

الهجومية البحرية  Ka-52K الخاصة بتشغيل وتوجيه مروحيات ) المصريتين بأنظمة االتصاالت والتحكم "

 .56مروحيات اجنبية في المناقصة المصرية لتزويد الحاملتين بالمروحيات المتطورة المشاركة ضمن عدة

ن مصر، ُمهتمة جدا بشراء أ اإلندونيسية للصناعات البحرية " PT Pindad شركة " بي تي لوندين تأعلن -00

 01في تصريحاته يوم الثالثاء  سكرتير الشركةوقال  ." X-18 Antasena " طراز Tank Boat الزورق الدبابة

، ان مصر حاليا اكثر الدول اهتماما بالزورق، واضاف : "مصر ارسلت ممثلين لها لمقر الشركة في مدينة 7102ابريل 

" عاصمة مقاطعة جاوة غرب إندونيسيا، لإلطالع على التفاصيل الكاملة للزورق، وحتى  Bandung" باندونج 

 57نا نحاول تسويق الزورق لدول اخرى. "االن، وباالضافة الى مصر، فإن

 

 التدريبات العسكرية:

 ":7102مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد  -0

 

                                  
 لرابطا ،كامالً  295M -Cنقل العسكري التكتيكيمصر تنتهي من تسلم طائرات ال55 
 الرابط ،وفد عسكري روسي يتجه الى مصر الستكمال مفاوضات تجهيزات حاملتي الميسترال56 
 الرابط ،1422ابريل  11موقع الدفاع واألمن العربي  ، Antasena-X 18مصر مهتمة بالزورق الدبابة57 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1136000339845767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1136000339845767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1140883656024102/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1140883656024102/?type=3&theater
http://sdarabia.com/?p=47429
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 أستمر"، والذي 7102عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، التدريب المشترك "خالد بن الوليد  نفذت

فعالياته حتي الثاني والعشرين من أبريل الجاري، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة 

تنفيذ فعاليات في التدريب، الذي لكال البلدين. وقد وصلت العناصر المشاركة من مملكة البحرين  إلي مصر ل

والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة،  تضمن العديد من األنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات

والمهارات القتالية الخاصة بمقاومة اإلرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير 

 58النمطية، واقتحام المنشآت والمباني وتطهيرها من العناصر اإلجرامية المسلحة.

 ": 7102تحية النسر البحري المشترك " األمريكية تجريان التدريبو البحرية المصرية -7

 
استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول لتعزيز أفاق التعاون العسكري 

وتبادل الخبرات التدريبية وفقا ألحدث النظم القتالية، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري 

"، الذي تجريه وحدات من القوات البحرية لكال البلدين، ويستمر لعدة أيام بنطاق 7102األمريكي "تحية النسر 

المياه اإلقليمية بالبحر األحمر، وتشارك به كل من السعودية واإلمارات والبحرين وباكستان والكويت وإيطاليا 

خطيط وإدارة أعمال ويشتمل التدريب على تنظيم العديد من األنشطة، منها: قيام الجانبان بت بصفة مراقب.

قتال مشتركة نهاًرا وليًلا بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب 

على أعمال المعاونة بالبحث واالنقاذ بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها 

 59عناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية و

                                  
 الرابط ،"1422مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 58 
 الرابط ،1422أبريل  11الشروق  ،«1422ر تحية النس»البحرية المصرية واألمريكية تجريان التدريب المشترك 59 

http://www.youm7.com/story/2017/4/6/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-2017/3178337
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=a03bda3f-ab96-4c0d-b220-47790ea32941
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 الحاملة " جمال عبد الناصر " تشارك في تمرين مع البحرية الفرنسية في البحر االحمر: -0

 
، تمرينا بحريا مشتركا في " La Fayette طراز " الفاييت " Surcouf سوركوفنفذت الفرقاطة الفرنسية "

الجنوبي المصري، متمثلة في حاملة المروحيات " جمال عبد الناصر " طراز البحر األحمر مع وحدات من االسطول 

وبحسب  ." ولنش الصواريخ الهجومي الشبحي " أمباسادور " وفرقاطة الصواريخ الموجهة " بيري " " ميسترال

فرقاطة فقد اقلعت من على متن ال 7102ابريل  00ماجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية الصادر يوم الثالثاء 

ونفذت هبوطا ناجحا على سطح الحاملة عبد الناصر اظهر  " Panther الفرنسية مروحية بحرية طراز " بانثر

خالله الطاقم المصري معرفته بكافة االعمال الضرورية لتوجيه وارشاد المروحية خالل الهبوط والحركة على 

 60مدرج الحاملة.

 

 القرارات العسكرية: 

شهور لحماية الدولة المصرية، وتشكيل المجلس األعلى لمكافحة اإلرهاب  0وارئ لمدة حالة الط أعلن السيسي-0

والتطرف في مصر، والذي ُيعطي صالحيات لضبط الموقف علي كافة المناحي اإلعالمية، والقضائية، 

ل ة الدووالقانونية، والخطاب الديني، لمجابهة التطرف. وأشار "السيسي"، إلي أنه علي المجتمع الدولي محاسب

التي دعمت اإلرهاب، وقال "فلقد تعرضنا لحوادث عديدة، ومازلنا صامدين، نجحنا في سيناء، فتحركوا لمنطقة 

 61.، مطالًبا من المصريين الصمودأخرى، وحين سنحكم السيطرة عليها سينتقلون لغيرها"

                                  
 الرابط ،حمرالحاملة " جمال عبد الناصر " و وحدات من األسطول الجنوبي تشارك في تمرين مع البحرية الفرنسية في البحر اال60 
 الرابط ،ننشر قرارات مجلس الدفاع الوطني التي أعلنها الرئيس السيسي61 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1136099036502564/1136099009835900/?type=3&theater
http://gate.ahram.org.eg/News/1432306.aspx
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التأمين الخاصة بالقوات قرر السيسى كونه القائد األعلى للقوات المسلحة، الدفع بعناصر من وحدات -7

المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات 

الجمهورية. وبالفعل بدأت القوات المسلحة في نشر وحداتها لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية تنفيًذا 

 62لتوجيهات السيسى.

ح كافة المستشفيات العسكرية لُمصابي حادث تفجير كنيسة بفت ،أمر وزير الدفاع صدقي صبحي -0

 63مارجرس.

بعث وزير صدقى صبحى ببرقية تهنئة لتواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  -0

أعلنت القوات المسلحة عن التنسيق مع الكنيسة لتنظيم مراسم قداس عيد و 64بمناسبة عيد القيامة المجيد.

هنأ العقيد تامر و 65لمصابي األحداث اإلرهابية وأسرهم بالمجمع الطبي بالمعادي والجالء العسكري.القيامة 

الرفاعى، المتحدث العسكرى، الشعب المصرى بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد. ونشر المتحدث 

 ..عيد سعيد. العسكرى صورة على الصفحة الرسمية بـ"فيس بوك" كتب فيها كل عام وأنتم بخير

أناب وزير الدفاع صدقي صبحي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على  -9

 66قبر الجندي المجهول بمناسبة االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتحرير سيناء.

مستشفيات القوات المسلحة جاهزة أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن  -6

الستقبال أى إصابات ناتجة عن الحريق الناتج عن كسر بخط نقل المواد البترولية بالتجمع الخامس. ويذكر أن 

 09حريق شب بخط غاز بمنطقة التجمع الخامس في مدخل شارع التسعين، صباح يوم السبت الموافق 

 7102.67أبريل

قوات المسلحة بالذكري الخامسة والثالثون لتحرير سيناء؛ تقرر فتح المتاحف تزامنًا مع احتفاالت مصر وال -2

 68ابريل الجاري. 72وحتى  70والمزارات العسكرية الستقبال الجماهير مجانًا في الفترة من 

 

                                  
 الرابط ،لسيسى يقرر الدفع بوحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيويةا62 
 الرابط ،وزير الدفاع يأمر بفتح المستشفيات العسكرية لمصابي حادث تفجير كنيسة مارجرجس63 
 الرابط ،ألخوة المسيحيين بمناسبة االحتفال بعيد القيامة المجيدالقوات المسلحة تهنئ ا64 
 الرابط ،القوات المسلحة تقيم قداسات داخل مستشفياتها لمصابي األحداث اإلرهابية65 
 لرابطا ،1422أبريل  11اليوم السابع  ،وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول66 
 الرابط ،"المتحدث العسكرى: مستشفيات الجيش جاهزة الستقبال مصابى حريق خط غاز "التسعين67 
 الرابط ،أبريل 11اليوم السابع  ،المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان احتفااًل بتحرير سيناءالقوات المسلحة تفتح 68 

http://www.youm7.com/story/2017/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89/3182954
http://www.youm7.com/story/2017/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89/3182954
http://www.elbalad.news/2708850
http://www.elbalad.news/2708850
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042017&id=753772ba-2479-483f-b2e1-1a393c3d3333
https://www.elbalad.news/2718898
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8/3202081
http://www.youm7.com/story/2017/4/15/%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-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2/3191289
http://www.youm7.com/story/2017/4/15/%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-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2/3191289
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86/3200629
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86/3200629
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 تصنيفات عالمية:

ة المرتبكشف موقع "غلوبال فاير"، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن القوات البحرية المصرية تحتل -0

السادسة على مستوى بحريات العالم، واألولى عربيا. وقال الموقع إن وصول القوات البحرية المصرية لهذه 

قطعة  071الدرجة المتقدمة عربيا وعالميا يأتي نظرا لقدراتها، وعدد الوحدات التي تمتلكها، حيث تمتلك نحو 

ر ساحليا، باإلضافة إلى عدد كبير من لنشات لنش مرو 020غواصات و 5فرقاطة، و 00بحرية مختلفة، منها 

على  07وبحسب الموقع، فإن البحرية التركية جاءت في المركز  الصواريخ، وزوارق بحرية من طراز غويند.

 06.69مستوى العالم، وجاءت إسرائيل في المركز 

على التوالي على  أظهر تقرير لمؤسسة "غلوبال فاير باور" الجيوش، تربع الجيش المصري للعام الثاني -7

وقد أشار  .المرتبة األولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية، فيما جاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية

تقرير المؤسسة الذي أصدرته، هذا الشهر وبدأت بدراسته منذ منتصف العام الماضي، للتصنيف العالمي 

ثانية عربيا، بعد القوات المسلحة المصرية، فيما أتت لجيوش الدول، إلى احتالل المملكة السعودية المرتبة ال

  .الجزائر في المرتبة الثالثة وسوريا رابعة، على مستوى العرب

، وحصلت 7109في  01، بعدما كانت الـ07أما على مستوى الترتيب العالمي فقد جاءت مصر في المرتبة الـ

  .دوليا 76، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ7109 في 71عالميا، بعدما كانت الـ 70السعودية على المرتبة الـ

ولم تعق الحرب التي دخلت عامها السادس وما خلفته من حالة إنهاك للقوات السورية، من أن يحصل الجيش 

. وجاء المغرب في المرتبة 7109دوليا في  07دوليا بعدما كانت الـ 06السوري على المرتبة الرابعة عربيا، والـ

 .7109على مستوى العالم في  05عالميا بعدما كان في المرتبة الـ 96، وحصل على المرتبة الـالخامسة عربيا

وجاء تصنيف الجيوش العربية األخرى، كالتالي: اإلمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، األردن، السودان، ليبيا، 

الصومال في المرتبة األخيرة عربيا تونس، عمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان، ثم جاءت 

 70دولة. 076عالميا، على القائمة التي شملت  079والـ

 

 

                                  
 الرابط ،1422أبريل  10روسيا اليوم  ،طول البحري لدولة عربية من بين األقوى عالميااألس69 
 الرابط ،1422أبرل  15روسيا اليوم  ،ا زال رابع أقوى الجيوش العربيةالجيش السوري م 70 

https://arabic.rt.com/middle_east/874843-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/875044-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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 :بياناتتصريحات و

 .حفي سيناء بالسال للمسلحيننفي مكتب رعاية المصالح اإليرانية في مصر، المزاعم األخيرة بتزويد طهران -0

ووصف المكتب هذه المزاعم لبعض المواقع اإلخبارية اإللكترونية ووسائل إعالم عربية بشان ما وصفته 

في منطقة سيناء بالسالح"، والتي استدلت بالفيلم األخير الذي قام بنشره التنظيم  للمسلحينبـ"مساندة إيران 

وأشار مكتب  .كالة األنباء اإليرانية )إرنا(مؤخرا تحت أسم "صاعقات القلوب" بأنها مضحكة وكاذبة، حسبما ذكرت و

رعاية المصالح االيرانية في مصر إلى "إنه سبق وأن بثت هكذا مزاعم كاذبة من قبل مجلة )إسرائيل ديفنس( 

الصهيونية، وأعيد نشره بواسطة عدد من وسائل اإلعالم السعودية المغرضة"؛ مؤكدا "علي المواقف المعلنة 

لجمهورية اإلسالمية اإليرانية حيال الجماعات اإلرهابية الصهيونية مثل داعش والفروع واألصولية المستدامة ل

 71التابعة لها في مختلف البلدان بما فيها سوريا والعراق ومصر".

وأشار  .أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن إطالق قذيفة صاروخية، من منطقة سيناء على جنوبي إسرائيل-7

التنظيم في بيان نشر على وكالة "أعماق" المحسوبة للتنظيم، أن مقاتليه "قصفوا مستوطنات مجمع أشكول 

اليهودية جنوبي فلسطين بصاروخ من نوع جراد". وفي وقت سابق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش 

منطقة مجلس إقليمي أشكول جنوبي  االحتالل اإلسرائيلي، إن "قذيفة صاروخية أطلقت من سيناء سقطت على

 72إسرائيل"، مضيفا: "لم تقع إصابات".

أعلن المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط -0

 73فرًدا من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات مسلحة. 00الحدودى بشمال سيناء، فضاًل عن ضبط 

خليفة حفتر، أن مصر فى طليعة الدول التى تساهم بأقصى جهدها لمساعدة أطراف النزاع أعلن المشير  -0

ى الليبية ففى ليبيا إلى وفاق، مشيرا إلى وجود لجنة مصرية رفيعة المستوى تعمل على التواصل مع األطراف 

يبية والقوى المؤثرة ن هذه اللجنة المصرية تعمل على التواصل مع جميع األطراف اللإ :هذا الشأن. وقال حفتر

فى بلورة االتفاق المنشود، وقد تقدمت مؤخرًا بمبادرة ترمى إلى التوصل إلى إعادة النظر فى اتفاق الصخيرات 

وأردف قائال: " مصر معنية بشكل مباشر بما يجرى  الذى وصل إلى طريق مسدودا، والعمل جار فى هذا االتجاه".

                                  
 الرابط ،رعاية المصالح اإليرانية بمصر" ينفي تزويد طهران للمسلحين في سيناء بالسالح 71
 الرابط ،تنظيم الدولة  يتبنى إطالق صاروخ من سيناء على إسرائيل72 
 الرابط ،الجيش يدمر جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء73 

http://gate.ahram.org.eg/News/1433968.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433968.aspx
http://www.alquds.co.uk/?p=702140
http://www.alquds.co.uk/?p=702140
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1113692
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 ،ن السياسى واألمنى، وتعمل جاهدة لضمان استقرار الوضع فى ليبيا،على الساحة الليبية خاصة على المستويي

 74".اإلرهابونحن نعمل سويًا من أجل القضاء على 

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى، أن مصر ليس لها أى مساومات وال مصالح  -9

وأضاف  75التأمين مع دول الجوار، وهو ما تدركه مصر جيدا.من تقديم الدعم إلى ليبيا، موضًحا أن بالده تحتاج 

 76المتحدث "إن الجيش الليبى يقاتل الجماعات اإلرهابية مثلما يقاتل الجيش المصرى اإلرهاب فى سيناء.

قال الملحق العسكري الكوري الشمالي في السفارة الكورية بالقاهرة خالل كلمة له في حضور عدد من  -6

والملحقين العسكريين لبعض الدول ومنها بلغاريا وتونس والهند وأندونيسيا بمناسبة الذكري السياسيين 

لتأسيس الجيش الشعبي الكوري أن عالقات الصداقة بين الجيشين المصري والكوري الشمالي   19السنوية الـ 

في جهودهما ستشهد مزيدا من التطور في المستقبل، متمنيا للشعب والجيش المصري تحقيق إنجازات 

لتحقيق أمن واستقرار البالد وإحراز التقدم االقتصادي وإحالل السالم واألمن في منطقة الشرق األوسط في ظل 

 77قيادة السيسي.

 

 قتصاد العسكر:ا

قال المهندس عبدالصادق أحمد رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة التابع للهيئة  -0

ألف فدان في  01ع يتولى إقامة مشروعات لتوفير المياه، والكهرباء الالزمة لـللعربية للتصنيع، إن المصن

"توشكى"، في منطقة تعتبر من أصعب مناطق االستصالح الرتفاعها الكبير عن مستوي مياه الري. وأعلن أحمد 

 دية تقترببدء توريد أجهزة حديثة للري المحوري بتقنية الرش الموفرة للمياه، باستثمارات إماراتية، وسعو

  من نصف مليار جنيه، بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح عبدالصادق، أن مصنع قادر، أحد المصانع التابع لـ"العربية للتصنيع"، بدأ العمل في المشروع 

صناعية جرى إنشاؤها  لرفع المياه من مستوى ترعة 7100بالتعاون مع شركة "الظاهرة" اإلماراتية منذ عام 

                                  
 الرابط ،حفتر: مصر تعمل بأقصى جهدها لتوصل األطراف الليبية إلى وفاق74 
 الرابط ،الناطق باسم الجيش الليبى: مصر تقدم الدعم لبالدنا دون مساومات أو مصالح75 
 الرابط ،متحدث الجيش الليبي: نحارب اإلرهاب مثلما يقاتل الجيش المصري في سيناء76 
 الرابط ،1422أبريل  11المصري اليوم  ،كوريا الشمالية: العالقات مع مصر ستشهد تطوًرا في ظل قيادة السيسي77 

http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82/3188957
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82/3188957
http://www.youm7.com/story/2017/4/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/3193998
http://www.youm7.com/story/2017/4/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/3193998
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1119904
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1123145
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 01مترا، وهو ارتفاع يوازي نحو  61استكماال لترعة الشيخ زايد حتى مكان األراضي المستصلحة على ارتفاع نحو 

  دورا من عمارة أو برج سكني، إضافة إلى توفير الكهرباء للمنطقة.

عاون مع شركة "الُخريف" وعن التعاون مع الجانب السعودي في "توشكى"، قال "عبدالصادق" إنه يتم عبر الت

لتوريد أجهزة ري محوري ألراضي المشروع بتقنيات خاصة، موضًحا أن جزًءا من تلك المشروعات سيكون عبر 

محطة توزيع كهرباء موجود بجوارها طلمبات  00"التصنيع المشترك" ألجهزة الري، وأن الهيئة عملت على إنشاء 

عية".وعن حجم االستثمارات في المشروعين، نّوه "عبدالصادق" مراحل من "الترعة الصنا 0لرفع المياه على 

مليون جنيه، فيما أن االستثمار مع الجانب  791بأن االستثمار القائم مع الجانب اإلماراتي حتى اآلن ُيقدر بـ

 78ماليين دوالر. 01و 1السعودي يتراوح بين 

 

، محمد المهندس، عن توقيع بروتوكول كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية -7

تعاون بين وزارة اإلنتاج الحربي والشركة المصرية للصناعات اإللكترونية المتطورة "فيوتك" في مجال إضاءة 

وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار  .الشوارع واألبحاث والتطوير لصناعة اإللكترونيات والمعدات اإللكترونية

وأشار إلى أن توقيع البروتوكول تم  .ئة اإلنتاج الحربي وغرفة الصناعات الهندسيةالتعاون المشترك بين هي

بحضور نائب رئيس الهيئة اللواء حسن عبد المجيد، ووّقع البروتوكول اللواء مهندس مجدي محمدين رئيس 

لمصرية مجلس إدارة شركة بنها للصناعات اإللكترونية ممثال عن الهيئة، ومحمد هالل ممثال عن الشركة ا

إلى ذلك، وّقعت هيئة ميناء دمياط، محافظة دمياط، مع "الهيئة  ."للصناعات اإللكترونية المتطورة "فيوتك

 .79الهندسية للقوات المسلحة"، بروتوكول تعاون إلنشاء محطة متعددة األغراض بميناء دمياط

 

الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في اإلسكندرية، ترميم وإصالح بوابة الكنيسة  نتهتا -0

 .80من التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية والمبان والمحالت المجاورة لها، المتضررة

                                  
 الرابط ،1422أبريل  11الوطن  ،العربية للتصنيع": نتعاون مع "الهيئة الهندسية" في استصالح أراضي توشكي78 "
 الرابط ،1422أبريل  10العربي الجديد  ،الهيئة الهندسية واألنتاج الحربي يوسعان استثماراتهما 79 
 الرابط ،والمحافظ يتوجه لهم بالشك«.. المرقسية»الهيئة الهندسية تنتهي من ترميم 80 
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