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 تطورات المشهد العسكريمصر: 

 محمود جمال

 تمهيد:

( عدة تطورات، يمكن 7552 أبريل 51مارس الي  51شهدت المؤسسة العسكرية خالل الفترة محل الرصد )من 

 :تناولها على النحو التالي

 نهضة البحرية المصريةأواًل: 

األمريكية أن مصر تمتلك واحدة من أكثر القوات البحرية تجهيزا فى منطقة الشرق « فورين أفيرز»أكدت مجلة 

بين القاهرة وعدد ، مشيرة إلى تنامى التعاون العسكرى فى هذا المجال األوسط وعلى الصعيد العالمى أيضاً 

من الدول األوروبية فى مقدمتها فرنسا، فى ظل المخاوف من أزمتى المهاجرين وتهديد اإلرهاب ألوروبا عبر 

جنوب المتوسط، وقالت إن العالقات المصرية ــ الفرنسية يجرى تعميقها حاليا، إذ تتطلع فرنسا إلى مصر 

إلى جانب أزمة المهاجرين فى منطقة البحر المتوسط،  كشريك عسكرى للتعامل مع تهديد الجماعات اإلرهابية

 .مشيرة إلى أن باريس تستثمر فى تحويل مصر إلى قوة رئيسية فى المنطقة

، باعت باريس أربع سفن حربية من طراز جويند إلى مصر، فضال عن حاملتى 7551منذ عام "وأوضحت أنه 

عم من قمر استطالع صناعى فرنسى الصنع الطائرات الميسترال، كما ستحظى ترسانة مصر البحرية بد

مليارات  8إلى أن مصر أكبر مستورد لألسلحة الفرنسية، بصفقات تقدر بنحو  يستخدم ألغراض المراقبة، وأشارت

مليار دوالر، كما وافق  1.5طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى مصر بلغت  71دوالر، الفتة إلى أن مبيعات فرنسا لـ

  .مليار دوالر يتعلق بنظام اتصاالت لقمر صناعى عسكرى 5.5على برنامج بقيمة  7552البلدان فى إبريل 

ونوهت إلى أن المساعدة الفرنسية تتجاوز المعدات، إذ أجرت البحرية المصرية تدريبين مع فرنسا وهما 

نظر لهذه ، وتدريبات كليوباترا فى يونيو من العام ذاته، مشيرة إلى أنه ي7552مناورات رمسيس فى مارس 

 .المناورات بصورة رئيسية على أنها ضمن تكتيكات مكافحة اإلرهاب

ونقلت المجلة عن  ورأت أن مصر أصبحت اآلن العبا مهما فى منطقة البحر المتوسط بسبب هذه االستثمارات،

 مسئول كبير سابق فى مجلس األمن القومى اإلسرائيلى قوله إن "البحرية المصرية باتت أقوى من أى وقت

مضى" وأشارت المجلة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكثر القوات البحرية تجهيزا فى المنطقة وعلى الصعيد 
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العالمى، الفتة إلى أن البحرية المصرية كانت لفترة طويلة تعتمد اعتمادا كامال على سفن قديمة تعود للعهد 

 ل ذلك. السوفيتى، إال أن الصفقات التى أبرمها السيسى هدفت إلى تغيير ك

وأوضحت المجلة أن حرص فرنسا على جعل مصر أقوى، يأتى نظرا لمخاوفها من تزايد اإلرهاب وعدد المهاجرين 

الذين يعبرون البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه نظرا لالضطراب فى معظم البلدان األخرى فى 

لتى يمكنها أن تساعد أجهزة الشرطة فى المنطقة المنطقة، فإن مصر هى الدولة الوحيدة فى جنوب المتوسط ا

  .وتأمن الحدود الجنوبية ألوروبا

نفس المنطق يوجه القوى األوروبية األخرى تجاه مصر، إذ أجرت بريطانيا ومصر تدريبات مشتركة لمكافحة 

ا لألحداث فى الشراكة العسكرية مع برلين كانت مركزو .، ألول مرة منذ ثمانى سنوات7552اإلرهاب فى أكتوبر 

 قطع.  4العام الماضى أيضا، مع استالم مصر أول غواصة ألمانية ضمن صفقة تضم 

ن أونقلت المجلة إن ألمانيا تريد من القاهرة عودة الالجئين إلى الساحل الشرقى الليبى تحت حماية مصر، و

ض المتوسط سيتطلب المزيد تحويل مصر إلى قوة رئيسية تدعم أهداف االتحاد األوروبي في منطقة البحر األبي

من استثمارات االتحاد األوروبي في االقتصاد المصري الضعيف والمزيد من الصفقات لتحديث وتنويع مصادر 

األسلحة في مصرلكن ذلك سيؤدي أيضا إلى دفع بروكسل إلى تغض الطرف عن سجل انتهاكات حقوق اإلنسان 

 1المية.في القاهرة وقمعها ضد المعارضة الليبرالية واإلس

 

 ثانيًا: تفكيك المجلس العسكري:

والفريق  السيسي من كال من الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي، بعد اإلعالن عن تخلص

واللواء محمد سليمان الزملوط قائد المنطقة الشمالية، واللواء  أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية،

محمدعبدالاله قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء أسامة عسكر قائد المنطقة الموحدة، واللواء توحيد توفيق 

 رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري. 

قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب : كال من لسيسي بالتخلص منتم الكشف كذلك عن قيام ا

وحيد عزت وعين بدال منه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، واللواء أركان حرب يحيي طه الحميلي قائد 

 .المنطقة الجنوبية العسكرية وعين بدال منه اللواء أركان حرب شريف سيف الدين حسين

                                  
1 Mohamed Soliman, Why Europe Is Floating Egypt's Navy, Foreign affairs, March 24, 2017, link. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-03-24/why-europe-floating-egypts-navy?cid=nlc-fatoday-20170324&sp_mid=53699029&sp_rid=YW1yLmRhcnJhZzNAZ21haWwuY29tS0&spMailingID=53699029&spUserID=MjU1Njc4OTg2NTg2S0&spJobID=1124168197&spReportId=MTEyNDE2ODE5NwS2
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وزير الدفاع صدقي صبحي حول قيام م، 7552مارس  55في عن اإلقالة من األخبار التي تم تداولها  شفالكقد تم و

قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة  ةببإنا

 :2ى النحو التاليطق علاقيادات الجيوش والمناألخبار االحتفال بالذكرى لتحرير طابا، وذكرت 

 

 الصفة سماال

 قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أح ناصر محمد عاصي -5

 قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أح محمد رأفت الدش -7

 قائد المنطقة المركزية اللواء أح أيمن عبد الحميد عامر -3

 العسكريةقـائد المنطقة الغربية  اللواء أح شريف فهمى بشارة -4

 قائد المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أح محمد لطفى -1

 قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أح  شريف سيف الدين حسين -2

 

وكان كال من اللواء يحيي طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية السابق واللواء وحيد حزت قائد المنطقة الغربية 

م، وكانت الصحف تتناول اخبارهم  قبل تلك 7552منتصف ديسمبر  ىلإصبهم في الفترة السابق كانوا في منا

قيادات عسكرية" كونهم مازالوا فى وظائفهم الي أن تم معرفة إقالة القيادين  2الفترة "التي تمت بها اقالة 

 م.7552مارس 55في 

 

 ثالثًا: مصر والقواعد اإلماراتية في البحر األحمر:

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي ونائب قائد القوات المسلحة اإلماراتية، وبمشاركة  برئاسة الشيخ /

 أرض الصومالمتحدة اتفاقا مع حكومة جمهورية "من مصر والواليات المتحدة، وقعت دولة اإلمارات العربية ال

Somaliland " ير معترف بها من قبل ) منطقة حكم ذاتي في شمال الصومال تعتبر نفسها دولة مستقلة وغ

قدرة  (، اتفاقا يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية معالتي تعتبرها تحت سيادة الصومال االمم المتحدة

                                  
دى المجهول/ نبمناسبة تحرير طابا الفريق أول صدقى صبحى ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للج2 

 المصريةموقع وزارة الدفاع 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29658
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الساحلية الُمطّلة على على مضيق باب المندب شمال أرض  " Berbera بربرةاستخدام المطار في مدينة "

جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة االمريكيةـ  وطبقا للتقرير المنشور عن االتفاقية، فإن. الصومال

  .كانتا طرفا في المفاوضات، مع االشارة ألن اإلمارات العربية المتحدة ستتولى اإلدارة األمنية للمضيق

االتفاقية ُتعد خطوة تكميلية لمذكر التفاهم الموقعة بين الطرفين في وقت سابق، وصدق عليها برلمان 

ثناء التصديق عليها. وواجهت هذه االتفاقية معارضة قوية من قبل أخالفات حادة نشبت رض الصومال وسط أ

 .سكان مدينة بربرة، الذين نظموا مظاهرات حاشدة ضد اقامة القاعدة االماراتية في المدينة

ى لصولها عع من وجودها العسكري في إفريقيا، كما حدث سابقا بحياإلمارات العربية المتحدة ترغب في التوس

 .خرى على مضيق باب المندبترية الُمطلة هي األاإلر " Assab في ميناء مدينة " عصبقاعدة عسكرية 

رغب في المشاركة مع القوات البحرية يولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تقارير إعالمية أشارت إلى أن 

مصادر ُمقّربة من القيادة  3دب.المصرية واألمريكية، في اعمال تأمين سواحل اليمن وحتى مضيق باب المن

العامة للقوات المسلحة اإلماراتية، ذكرت ان الشيخ محمد بن زايد على اتصال مباشر بوزارة الدفاع االمريكية 

للتوسع في دور البحرية االماراتية في باب المندب. وفي هذا السياق، فإن المناقشات الدائرة في محيط الدوائر 

بين قادة بحرية اإلمارات وقادة البحرية المصرية  ثيثال شير الى سعيه لعقد اجتماعزايد ت المقربة لمحمد بن

وقادة البحرية ومشاة البحرية االمريكية لمناقشة التعاون في هذه المنطقة. واكد مصدر ُمقرب لهذه المسألة 

 بأن هناك غيابا ُمحّيرا للمملكة العربية السعودية في هذا االجتماع.

                                  
 الرابط/  "بمشاركة مصرية وأمريكية، اإلمارات توقع اتفاقية انشاء قاعدة عسكرية على اراضي " جمهورية أرض الصومال3 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1116888618423606/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1116888618423606/?type=3&theater
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 لمواجهة والية سيناء رابعًا: تحالف

مسألة تشكيل تحالف  سرائيلية أن ترامب والسيسي ناقشاموقع "ديبكا" القريب من االستخبارات اإل نشر

عسكري مصري أردني إسرائيلي لقتال تنظيم داعش، الفًتا إلى أن تقديرات المخابرات األمريكية تفيد بأن القوات 

المصرية بسيناء تجد صعوبة في حسم المعركة لصالحها، وأّنها تعاني من بطء في تحريك قواتها وتفضل 

 اطرة بالتحرك بحرية في أنحاء سيناء. البقاء داخل معسكراتها وقواعدها بدًلا من المخ

شككت مصادر إسرائيلية في صحة أخبار مصرية حول سيطرة قوات األمن المصرية على منطقة جبل الحالل كما 

وقال موقع "ديبكا" إّن  ."بوسط سيناء أحد أكبر معاقل ما يسمى تنظيم "والية سيناء" الجناح المحلي لـ"داعش

عارك ليست سوى مجرد دعاية لتحسين صورة النظام المصري خالل لقاء عبد الفتاح األخبار بشأن النجاح في الم

وأضاف الموقع أنه يجب التعامل بحذر شديد من  .السيسي مع نظيره األمريكي دونالد ترامب في البيت األبيض

ماة سيناء المس األخبار الواردة من القاهرة والتي تؤكد سيطرة قوات األمن المصرية على المنطقة الجبلية بوسط

 4جبل الحالل.

                                  
 الرابطموقع عبري يشكك في سيطرة األمن المصري على جبل الحالل/ 4 

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%A9/1396956-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
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%A9/1396956-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
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 خامسًا: مصر وحفتر:

علق رئيس األركان المصري الفريق محمود حجازي، على قيام عناصر قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء الليبي 

ش إنه تناق اًلئالمتقاعد خليفة حفتر، بالتمثيل بجثث مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، ونبش قبورهم، قا

قناعه بضرورة االعتذار والتبر  من عمليات نبش القبور التي قام بها تابعون له في بنغازي إلمع خليفة حفتر، 

وأضاف رئيس أركان الجيش المصري: "أخبرنا حفتر بأن عدم التبر  من الفاعلين سيجعله في موقف ضعف، 

لجيش )قوات حفتر( وقال إن ذلك "سيظهر أن ا ."وسيسيء لصورته داخليا، وسيقلل من وزنه في الحوار الليبي

مشابه للتنظيمات اإلرهابية التي يسوق بأنه يحاربها"، الفتا إلى أن المجتمع الدولي يتابع باستياء ما يحدث، 

وأن عدم التبر  من تلك األفعال سيضيع من فرصة حصوله على أي مكاسب في المستقبل، وكشف عن أن دوال 

الصور ومقاطع الفيديو إلى وسائل التواصل االجتماعي، غربية، منها بريطانيا تواصلت مع مصر فور تسريب 

وأنها أبدت غضبها الشديد من تفاخر قيادة الجيش الليبي وقنواته اإلعالمية بما حصل من تنكيل وحرق وتعدٍّ 

 .5إلى أن "اللواء خليفة حفتر بدأ أخيرا بالتجاوب وفهم عواقب تلك األمور حجازيعلى النساء ولفت 

 

تزايدة، للقوات التابعة إلى اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، تسببت في زيادة توتر العالقة االنتهاكات الم

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز  بين القاهرة وحفتر، والتي بدأت على خلفية رفضه لقاء حفتر

لزيارات التي قام بها إلى موسكو، تكرار حفتر التلويح بالدعم الروسي له، معتمدًا على ا مع ،السراج بالقاهرة

خالل األشهر القليلة الماضية، وهو ما جعل مصر تفكر في رفع يدها بصورة مؤقتة عن محاوالت تجميع الفرقاء 

 مجددًا، ألن حفتر أحرج القاهرة بشدة. 

 

عم عنه، ولكن حفتر يمكن دعمه حاليًا، يجعله الخيار األول هناك، وإال لتحولت دفة الدلأن عدم وجود بديل  إال

 لقحتى اآلن ال يمكن التعويل على أي قيادة عسكرية حقيقية بارزة في معسكر برلمان طبرق. األزمة ال تتع

 .6مر لدى األطراف الداعمة له هناكعدم حسم هذا األأيضًا ، لكن فقط باختيار مصر بدياًل لحفتر

 

                                  
 الرابطرئيس األركان المصري يعّلق على نبش جماعة حفتر للقبور/ 5 
 الرابط تململ مصري من خليفة حفتر: بوادر تمرد بدعم روسي/6 

http://arabi21.com/story/992987/%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%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://arabi21.com/story/992987/%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%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/3/23/%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
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 الجوانب العسكرية في زيارة السيسي للواليات المتحدةسادسًا: 

” نلوكهيد مارت“المديرة التنفيذية لشركة ” مارلين هيوستن“التقى السيسى فى مقر إقامته بواشنطن، مع  -5

المتخصصة فى صناعة الطائرات الحربية والصناعات العسكرية، مشيًدا بمساهمات الشركة فى توفير 

التعاون القائم بين الجانبين احتياجات مصر من الطائرات الحربية وقطع الغيار والمعدات الالزمة، فضاًل عن 

مارلين “وقال السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  .فى مجاالت التدريب الفنى

مديرة الشركة األمريكية، أعربت من جانبها عن سعادتها بلقاء السيسي فى واشنطن، مثمنًة ” هيوستن

على مدى سنوات طويلة، وحرص الشركة على تعميق هذا  ”لوكهيد مارتن“التعاون الممتد بين مصر وشركة 

 7التعاون وتطويره على مختلف المستويات خالل الفترة القادمة.

، الرئيس والمدير Leanne Caret ، بالسيدة / ليان كاريت7552ابريل  3لتقي السيسي، مساء اإلثنين ا -7

والمصنعة  " Boeing Defense, Space & Security التنفيذي لشركة " بوينج للدفاع وألفضاء واألمن

يأتي  .والصواريخ الجوالة 58-واف 51-للمروحيات الهجومية أباتشي والمروحيات الناقلة شينوك ومقاتالت اف

ذلك اللقاء خالل زيارة السيسي لغرفة التجارة األمريكية، حيث أقيم عشاء عمل تكريمًا له مع ممثلي قطاع 

ريكس تليرسون وزير الخارجية، وويلبر روس وزير التجارة، وجون كريسمان  األعمال األمريكى، بحضور كل من

 .8" للنفط والغاز الطبيعي Apacheرئيس مجلس األعمال األمريكي المصري ومدير شركة " أباتشي 

ذكرت وزارة الدفاع األمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس، تحدث مع نظيره المصري  -3

: وجاء في بيان لـ"البنتاجون" .قي صبحي، مؤكدا له التزام "واشنطن" بتطوير الشراكة العسكرية مع مصرصد

"اتفق الجانبان على استمرار التواصل في إطار السعي لتحقيق األهداف االستراتيجية"، وأوضح البيان، أن وزير 

يات المتحدة ومصر في مجال التعاون العسكري، الدفاع المصري أشار إلى "العالقات التاريخية" المتينة بين الوال

  9وإلى المخاوف المشتركة فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب.

ن األمريكى والمصرى اتفقا على استمرار التواصل فى إطار السعى لتحقيق األهداف االستراتيجية. وفي االجانب

لوزير الدفاع األمريكى إلى مصر قريبًا،  نفس السياق كشف سفير مصر بالواليات المتحدة، أن هناك زيارة مرتقبة

الفتًا إلى أن زيارة السيسى ألمريكا تهدف إلى شرح التحديات االقتصادية والسياسية والحرب ضد اإلرهاب التى تخوضها 

 10مصر.

                                  
 / الرابطالسيسي يشيد بتوفير "لوكهيد مارتن" احتياجات مصر من الطائرات الحربية7 
 الرابط/  Leanne Caret، بالسيدة / ليان كاريت7102ابريل  3السيسي يلتقي مساء غدا اإلثنين 8 
 الرابطالبنتاجون": واشنطن ملتزمة بتطوير الشراكة العسكرية مع مصر/ 9 "
 الرابطسفير مصر بالواليات المتحدة: وزير الدفاع األمريكى يزور مصر قريبًا/ 10 

http://www.youm7.com/story/2017/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%83%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3172537
http://www.youm7.com/story/2017/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%83%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/3172537
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1124912297621238/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1124912297621238/?type=3&theater
http://www.elwatannews.com/news/details/1956288
http://www.elwatannews.com/news/details/1956288
http://www.youm7.com/story/2017/4/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%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%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%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B/3171241
http://www.youm7.com/story/2017/4/1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%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%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%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B/3171241
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 الزيارات واللقاءات:سابعًا: 

صرح سيرجى راتشكوف سفير بيالروسيا بالقاهرة، بأن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيالروسيا اتفق مع اللواء  -5

محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربى خالل لقائهما فى مينسك على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى 

فوفك وزير الصناعة البيالروسى سبل تعزيز وقال إن اللواء العصار بحث خالل لقائه مع فيتالى  كافة المجاالت.

من ممثلى الوزارات والمنظمات فى مجاالت الزراعة والغذاء والموارد  35التعاون الثنائى، بحضور أكثر من 

 .الطبيعية وحماية البيئة واإلسكان والرعاية الصحية وبنك التنمية لبيالروسيا، وعدد من الشركات الخاصة

والوفد المرافق له ناقش فى مينسك طرق دعم التعاون الصناعى وإقامة خطوط إنتاج وأضاف أن اللواء العصار 

مشتركة فى مصر فى ضوء االتفاقيات التى تم التوصل إليها بين الرئيس البيالروسي "ألكسندر لوكاشينكو" 

 تكنولوجياوالسيسى فى يناير الماضى، مشيرا إلى أن الجانبين يوليان اهتماما بالتعاون فى مجاالت نقل ال

 .11وتوفير التدريب

شارك السيسي في الندوة التثقيفية الخامسة والعشرين التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة "يوم -7

الشهيد"، وذلك في حضور وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين 

قوات المسلحة والشرطة، باإلضافة إلى أهالي وأسر شهداء وأعضاء مجلس النواب وكبار المسئولين وقادة ال

 12القوات المسلحة والشرطة.

التقى وزير الدفاع صدقى صبحى بالسيد هوانج إنمو نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية والوفد  -3

لقوات المسلحة المرافق له الذى زار مصر في الفترة محل الرصد. وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب ا

قد استقبل نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية، حيث بحث الطرفان عدًدا من الملفات والموضوعات ذات 

االهتمام المشترك فى ضوء عالقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية 

 13للقوات المسلحة لكال البلدين.

ن فى مدينة العريش االوزير زات األمنية بشمال سيناء، والتقيع والداخلية عددا من االرتكاتفقد وزيرا الدفا-4

بقيادات أمنية من الشرطة وقوات إنفاذ القانون، وتم تكريم عدد من الضباط والجنود ودار حوار مع الجنود فى 

منطقة وأقيمت عدة أكمنة وخالل الزيارة حلقت مروحيات عسكرية بسماء ال .أماكن ارتكازهم بمنطقة العريش

                                  
 الرابطرئيس بيالروسيا يبحث مع وزير اإلنتاج الحربى تعزيز التعاون الثنائى/ 11 
 الرابطندوة التثقيفية الخامسة والعشرين للقوات المسلحة/ بالصور.. الرئيس السيسي يشهد وقائع ال12 
 الرابطلدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية/ وزير ا13 

http://www.youm7.com/story/2017/3/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89/3144669
http://www.youm7.com/story/2017/3/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89/3144669
http://www.youm7.com/story/2017/3/23/%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%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/3157526
http://www.youm7.com/story/2017/3/23/%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%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA/3157526
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/3/28/1051387/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/3/28/1051387/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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. رافق وزير الدفاع كال من اللواء ناصر العاصي، قائد الجيش الثاني الميداني، 14أمنية بمحاور المدينة المختلفة

 واللواء سيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء.

بين قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صدقى صبحى بزيارة عدد من المصا -1

يخضعون حالًيا لتلقى العالج بعدد من المجمعات الطبية والمراكز الذين من ضباط وجنود القوات المسلحة 

 15التخصصية للقوات المسلحة.

م أحد المنشآت والمعاهد التعليمية التابعة للقوات 7552مارس  58تفقد وزير الدفاع صدقى صبحى في  -2

الميدانية الستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة المسلحة، وذلك فى إطار المتابعة 

وناقش "صدقي" عدًدا من الدارسين وأعضاء هيئة  .للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية

التدريس فى أساليب تنفيذ البرامج واألهداف المخططة لتنمية المهارات التكتيكية والقيادية للضباط 

 .16شحين لتولى الوظائف المختلفة على مستوى الوحدات الفرعية الصغرىالمر

أحد المعاهد التعليمية العسكرية بالقوات المسلحة للوقوف على مراحل  7552مارس  55تفقد صبحى في  -2

وناقش عدد من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس فى أساليب تنفيذ البرامج  .اإلعداد العلمى للدارسين

المخططة والدراسات العلمية الحديثة لتنفيذ منظومة التأمين اإلدارى للفرد المقاتل والتدريب واألهداف 

العملى على كافة المهام وأوصى "صدقي" الدارسين بالمعهد بضرورة التواصل مع المر وسين وإنشاء عالقة 

 17مبنية على االحترام المتبادل بين كافة أفراد القوات المسلحة.

احتياط  من كلية الضباط االحتياط دفعة الشهيد نقيب 515اسم االحتفال بتخريج الدفعة شهد صبحي مر  -8

. حضر االحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة جمال الدين حسن الحسانين

 لحة وعدد منوالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وقادة األفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المس

 18المحافظين.

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع مارتن كوبلر المبعوث األممى لليبيا -5

في إطار استمرارًا للجهود المصرية الرامية لتحقيق الوفاق الوطنى بين  ،الذى زار مصر خالل فترة محل الرصد

                                  
 الرابطوالداخلية يتفقدان عددا من االرتكازات األمنية بشمال سيناء/  وزيرا الدفاع14 
 الرابطرئيس الوزراء يتفقدان مصابي القوات المسلحة بعدد من المستشفيات العسكرية/ وزير الدفاع و 15 
 الرابطالفريق أول صدقى صبحى يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المعاهد التعليمية للقوات المسلحة/ 16 
 الرابطول صدقى صبحى يتفقد أحد المعاهد التخصصية بالقوات المسلحة/ الفريق أ17 
 الرابطمن كلية الضباط االحتياط/ 050الفريق أول صدقى صبحى يشهد حفل تخرج الدفعة18 

http://www.youm7.com/story/2017/3/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/3147307
http://www.youm7.com/story/2017/3/16/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/3147307
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/1/1053515/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%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%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2017/4/1/1053515/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%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%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29657
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29657
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29659
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29659
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29676
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29676
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الليبيين. تناول اللقاء استعراض تطورات األوضاع على الساحة الليبية فى ضوء الخطوات التى استخلصتها 

 .19نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بليبيا مع األطراف والقوى الفاعلة بليبيا

يق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية التقى الفر -55

للقيادة المركزية األمريكية والوفد المرافق له الذى زار مصر في الفترة محل الرصد،تناول اللقاء بحث عدد من 

قل وتبادل الخبرات والتدريب الموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء آفاق التعاون العسكرى المشترك ون

وأكد الفريق محمود حجازى، على اعتزازه بعالقات التعاون العسكرى بين القوات  20فى العديد من المجاالت.

المسلحة لكال البلدين، معربًا عن تطلعه الستمرار التنسيق والعمل على تطوير عالقات التعاون العسكرى 

وتحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة، وحضر اللقاء عدًدا من قادة  المتميزة على نحو يلبى المصالح المشتركة

 القوات المسلحة.

التقى حجازى، مارك كارلتون سميث نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانى لشئون االستراتيجيات  -55

حث عدٍد من والعمليات العسكرية، والوفد المرافق له الذى زار مصر فى الفترة محل الرصد. تناول اللقاء ب

 .21الموضوعات ذات االهتمام المشترك، فى ضوء اتفاقيات التعاون العسكرى المشترك بين الدولتين

وشاهد عرضاً لبرامج التدريب العملى  ،22تفقد حجازي تطور منظومة اإلعداد والتأهيل داخل الكلية الحربية-75

خصصات، وناقش أعضاء هيئة التدريس ومعسكرات التدريب الخارجية التي شارك فيها الطلبة في كافة الت

بالكلية في أساليب التخطيط والتنظيم وتنفيذ التدريب داخل الكلية، وكيفية تحقيق التأهيل العلمى 

والتكتيكى، وتنمية الفكر اإلبداعى للدارسين وتنمية قدرتهم على المبادئة وقيادة وحداتهم الفرعية الصغرى 

 دية عدد من قادة القوات المسلحة.حضر الجولة التفق تحت مختلف الظروف،

" الذى نفذته إحدى وحدات  8 -شهد حجازى إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود " صمود  -53

 23الجيش الثالث الميدانى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة.

ر الدولة لإلنتاج الحربى، مارتن هاميلتون سميث وزير االستثمار استقبل اللواء محمد سعيد العصار وزي-54

والتجارة وصناعات الدفاع واألعمال الصغيرة وشئون المحاربين بحكومة جنوب استراليا، يرافقه وفد من رجال 

                                  
 / الرابطخالل لقائه المبعوث األممى لليبيا.. الفريق حجازي: مصر حريصة على تسوية األزمة الليبية19 
 الرابطرئيس األركان فى لقائه بقائد القوات البرية األمريكية: نعتز بالتعاون العسكرى/ 20 
 الرابطالفريق محمود حجازى يلتقى نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانى/ 21 
 الرابطحجازي يتفقد تطور المنظومة التعليمية بالكلية الحربية/ 22 
 الرابطلة رئيسية للمشروع التكتيكى بجنود صمود/ الفريق حجازى يشهد مرح23 

http://gate.ahram.org.eg/News/1423901.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1423901.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/3166801
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/3166801
http://www.youm7.com/story/2017/4/4/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89/3175412
http://www.youm7.com/story/2017/4/4/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89/3175412
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1104665
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1104665
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF/3165060
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF/3165060
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ث" ياألعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات االستثمارية بدولة استراليا، وذلك بديوان عام الوزارة، وأعرب "سم

عن رغبته في تعزيز العالقات مع مصر، وعلى اهتمام استراليا باستغالل الفرص المتاحة داخل مصر، وعن 

استعداده لتبادل الزيارات والوفود بين شركات اإلنتاج الحربي المصرية والشركات االسترالية لمعرفه اهم 

 .24المجاالت التى يمكن التعاون فيها بين البلدين

فاع واألمن القومى بمجلس النواب بزيارة أفراد القوات المسلحة المصابين جراء العمليات قامت لجنة الد-51

التى تخوضها قوات إنفاذ القانون في شبه جزيرة سيناء، والذين يخضعون لتلقى العالج بالمجمع الطبى 

 .25للقوات المسلحة بالمعادى ومستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية

وفد رسمي من جامعة عين شمس، يترأسه الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون زار  -52

خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويرافقه اللواء خالد علي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة مستشفى 

هيم سيد بدران الحلمية العسكرية واستقبل اللواء عاطف إمام مدير المستشفى ونائبه العميد طبيب إبرا

 26الوفد وطالب وطالبات الجامعة، وتفقدوا بعض مصابي األحداث المسلحة في الشيخ زويد وشمال سيناء.

 التسليح:ثامنًا: 

 

                                  
 الرابطاالستثمار بين البلدين/ العصار" يبحث مع وزير االستثمار االسترالى تنشيط التجارة و 24 "
 الرابطالقوات المسلحة/ لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب فى زيارة لمصابى 25 
 الرابط/ "وفد رسمي من جامعة عين شمس يزور مصابي الجيش في "الحلمية العسكرية26 

http://www.youm7.com/story/2017/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3150979
http://www.youm7.com/story/2017/3/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3150979
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29668
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29668
http://www.elwatannews.com/news/details/1964448
http://www.elwatannews.com/news/details/1964448
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 Andreyأندري بوغينسكي  ،Russian Helicoptersأعلن رئيس شركة المروحيات الروسية  -5

Boginsky،  أنه سيتم توريد مروحيات التمساح  ،مارس 74يوم الجمعةKa-52 Alligator  إلى مصر في

في  ،القائال: " ا إذا كان التسليم قد بدأ،جاء ذلك ردا على سؤال صحفي عمالجاري، و 7552ف الثاني من عام النص

 حريةوكانت مصر قد أبرمت اتفاقية على ضم تلك المروحيات لتدعم سالح الب .27"النصف الثاني من العام الجاري

" هي 17المصري، الذي أبرم صفقة شراء حامالت الطائرات المروحية "ميسترال"، التي وصف بأنه مروحيات "كا 

وتعد مروحية "التمساح" طائرة استطالع قتالية مصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة وغير  .األنسب لها

 المدرعة، وطائرات الهليكوبتر األخرى.

 
 525الفرنسية ُتعلن نجاح تجارب اإلبحار األولى للكورفيت الشبحي المصري األول " الفاتح  DCNSشركة # -7

" بشمال غرب فرنسا، ومن المنتظر  Lorient"، والتي انطلقت في لوريان  Gowind 2500" طراز " جويند 

 .28عودته إلى مصر نهاية العام الجاري بعد انتهاء كافة تجرب اإلبحار والتشغيل

 

                                  
 الرابط/ 7102توريد مروحيات التمساح إلى مصر في النصف الثاني من 27 
 الرابطالفرنسية ُتعلن نجاح تجارب اإلبحار األولى للكورفيت الشبحي المصري/   DCNS#شركة28 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1116730238439444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1116730238439444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1115157738596694/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1115157738596694/?type=3&theater
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-MiGالمصرية المعدلة ) MiG-29/M2صورة جديدة للمقاتلة الميج رت القوات المسلحة المصرية نش -3

، النسخة المصرية من مقاتالت الميج قد حصلت على تعديالت إجرائها لتجارب الطيران في روسيا( أثناء 35

 ل حواضن التهديفالقصف األرضي من خالو التتبعو مكثفة ستزيد من قدراتها القتالية خاصة في مهام الرصد

التحديد الحراري التيليفزيوني الليزري من و كما ستزود بنظام الكشف ،T220/Eالجديدة عالية الدقة من طراز 

للتشويش  MSP-418Kباإلضافة لحصولها على حاضن الحرب اإللكترونية النشط من طراز  ،OLS-EUطراز 

أو  FGM129Cالمصرية على رادار دوبلر نبضي طراز تحتوي الميج ، وعلى بواحث الصواريخ الرادارية المعادية

لكنه و AESAقد أكدت المصادر الروسية طلب مصر تزويد مقاتالتها تحديدًا برادار و Zhuk-MEكما يسمى 

 29غير جاهز عمليًا بعد ولذلك ستحصل عليه مصر مستقباًل بعد انتهاء تطويره .

 

                                  
 الرابط/  MiG)- (35المعدلة المصرية M2 -MiG/29صورة جديدة للمقاتلة الميج29 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1123102034468931/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1123102034468931/?type=3&theater
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 مي عن نجاح القوات الجوية الفرنسية في تفعيل دمجأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عبر موقعها الرس -4

حرة اإلسقاط ألول مرة من على متن مقاتالت الرافال حيث  " Mark-82 " إطالق قنابل األغراض العامةو

 " CEAE " بقيادة طيارين فرنسيين من مركز تجارب الطيران 7552مارس  54انطلقت مقاتلتان رافال يوم 

 .جنوب غرب فرنسا " Cazaux Air Base " بقاعدة كازو الجوية

قصف األهداف المكلفة بها حيث و كجم 772قنابل مارك غير موجهة زنة  2وقد نجحت الرافال في إسقاط 

تواءمت نتائج اإلطالق األولية في دقة إصابة األهداف مع توقعات و تستخدم في األساس للقصف المساحي

الوصول بها إلى القدرة و إلستكمال برنامج دمج القنابلالذي سيقوم بدراسة تلك النتائج و مركز التجارب

" الفرنسي وفقًا لمصادر خاصة أن برنامج اإلختبار في  Defens'Aeroوقد كشف موقع " . التشغيلية الكاملة

األساس تم بطلب خاص من مصر أول زبون أجنبي لمقاتالت الرافال الفرنسية حيث تمتلك مصر مخزونًا هائاًل 

ستقوم بدمجها في تسليح مقاتالتها و المصرية F-16رك الغير موجهة المخصصة لمقاتالت من قنابل الما

بخالف األشعة تحت  INSالقصور الذاتي و GPS" الموجهة باألقمار الصناعية  AASMالرافال بجانب قنابل " 

 30الشبحية الجوالة . EG-SCALPأشعة الليزر باإلضافة لصواريخ و الحمراء

                                  
 الرابطلب خاص من مصر/ حرة اإلسقاط من مقاتالت الرافال بط Mk- 82القوات الجوية الفرنسية تنجح في تفعيل إطالق قنابل30 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1122898034489331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1122898034489331/?type=3&theater
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 Critical Solutionsالرسمي لوزارة الدفاع األمريكية " بنتاجون " عن منح عقد لشركة "  أعلن الموقع  -1

International  الرائدة في مجال أنظمة كشف وإزالة األلغام والعبوات الناسفة، في مدينة " تشارلستون "

Charleston  بوالية " كارولينا الجنوبية "South Carolina  الر، إلنتاج مركبات مليون دو 535.5"، بقيمة

"، ُمتضمنة األنظمة الُملحقة، قطع الغيار، التخزين،  Husky 2Gكشف وإزالة األلغام من الجيل الثانية " 

األدوات، ومعدات الفحص واالختبار، والتدريب، وذلك لصالح كل من : مصر، السعودية، واألردن. وستنتهي الشركة 

 7575.31مارس  35من تنفيذ العقد كامال يوم 

                                  
 الرابط لكشف األلغام والعبوات الناسفة من الواليات المتحدة/  " Husky 2G "الجيش المصري سيحصل على مركبات31 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1122158321229969/?type=3&theater
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 للغواصة المصرية األولى 7552مارس  78لقطات متعددة بتاريخ الثالثاء نشرت القوات المسلحة المصرية  -2

" S41 "  " 755/5455طرازmod " أثناء عبورها " قناة كيل Kiel Canal "  األلمانية من بحر البلطيق إلى بحر

في خليج  " Perry طراز " بيري " Alexandria (F911) اإلسكندرية" الشمال، حيث تلتقي بالفرقاطة المصرية

المطل على بحر الشمال، لترافقها في رحلة عودتها إلى القاعدة البحرية باإلسكندرية، والتي يبدأ  " Jade " ياده

" تجارب التشغيل واإلبحار استعدادا  S42هذا وقد بدأت الغواصة الثانية "  .مسارها من المحيط األطلنطي

 32لتسليمها لمصر خالل االشهر القليلة القادمة.

غواصات باإلضافة لعدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي  4على بيع ألمانيا  تل أبيب وافقت -2

ب من تل أبي الموافقة على الصفقة خالل حكم اإلخوان المسلمين للبالد. ألمانيا كانت قد طلبت قبل سنوات

السماح لها ببيع غواصات وسفن لمصر من منطلق االحتياجات االقتصادية لحوض بناء السفن في مدينة كيل 

األلمانية، لكن في البداية تحفظت المنظومة العسكرية اإلسرائيلية، وفي وقت الحق غير رئيس الحكومة 

  بنيامين نتنياهو رأيه وأبلغ برلين بموافقته.

                                  
 الرابط/  S41 "للغواصة المصرية األولى 7102مارس  72لقطات متعددة بتاريخ الثالثاء 32 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1120827654696369/1120822101363591/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1120827654696369/1120822101363591/?type=3&theater
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للمطلب األلماني يعد تغيرا كبيرا في الموقف اإلسرائيلي، فرغم معاهدة السالم مع مصر،  قرار االستجابة

تحفظت إسرائيل على حصول جارتها من الجنوب على غواصات وسفن مضادة للغواصات، يمكن أن تستخدمها 

 33القاهرة حال تغير النظام المصري".

في محاولة منها لسد العديد من  ،ع شركاء أجنبييننيجيريا لرفع كفاءة قواتها الجوية بالتعاون م ىسعت -8

التي تؤثر بالسلب على قدرته على التصدي لألعمال ، والثغرات التي يعاني منها السالح الجوي النيجيري

قد بدأت ، وإستقرار منطقة دلتا النيجرو الحفاظ على أمن، واإلرهابية لجماعة " بوكو حرام " شمال شرق البالد

عن ، وداخل حول مدى جاهزية القوات المسلحة النيجيرية للتصدي فعليًا لتلك التهديداتالتسا الت في ال

  . ما تحتاج إليه من إهتمام بالغو موقف القوات الجوية من ذلك

 مروحياتو من خالل بحث شراء منصات طائرات ،القوات الجوية النيجيرية تعكف االن على إيجاد حلول للتطوير

 حيث ،عالوة على تدريب الطيارين واألطقم الفنية ،المعدات الالزمة للدعم الفنيو الغيارتوفير قطع ، وجديدة

شركات الدفاع لعدة دول من و بدأ قيادات السالح الجوي النيجيري في عقد إجتماعات مع وفود القوات الجوية

 الصيانةو العمرةقد اتفقت نيجيريا مع مصر على الحصول على خدمات ، واإلماراتو السعوديةو بينها مصر

التي ، واألمريكية المتقادمة " C-130H Hercules " الدعم الفني ألسطول طائرات النقل العسكري التكتيكيو

   .34باإلضافة لتدريب األطقم الفنية النيجيرية على ذلك ،طائرات 8تملكها نيجيريا بعدد 

 ،أن وفدًا عسكريًا من القوات الجوية المصرية قد قام بزيارة لمقر القوات الجوية النيجيرية ،الجدير بالذكر

تقديم المزيد و من المتوقع أن تشهد الزيارة مزيد من التعاون العسكري بين البلدين، و7552مارس  75بتاريخ 

 من الدعم المصري لصالح سالح الجو النيجيري .

، الُمصنعة لمدفع ( Samsung Techwinالمعروفة سابقا بـ  " Hanwha Techwin " شركة تقوم -5

، بترويج وتعزيز صادرات المدفع لكل من مصر " K9 Thunder الرعد 5الهاوتزر الُمجنزر ذاتي الحركة " كيه 

واستراليا، وذلك بعد نجاحها في الفوز بعقود تصدير جديدة لكل من الهند وفنلدنا واستونيا، في االونة 

الماضي ان هناك عقودا ُمحتملة لتصدير المدفع لكل  7552وكانت المصادر الكورية قد ذكرت في يونيو  .االخيرة

 .من مصر وفنلندا والنرويج والدانمارك

                                  
 الرابطغواصات ألمانية/  4قناة إسرائيلية: نتنياهو يوافق على شراء مصر 33 
 الرابطزيارة وفد القوات الجوية المصرية لمقر القوات الجوية النيجيرية بمدينة " أبوجا " عاصمة نيجيريا/ 34 

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%A9/1398296-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-4-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%A9/1398296-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-4-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://imgur.com/a/5pnxQ
http://imgur.com/a/5pnxQ
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أعلن مجلس األمن الفيدرالي األلماني برئاسة ميركل، عن موافقته عن تزويد القوات الجوية المصرية  -55

، باإلضافة الى " AIM-9 Sidewinder باك الجوي طراز " سايدويندرجو حراري لالشت-صاروخ جو 335بعدد 

الحكومة االتحادية األلمانية لم تعلن عن أية تفاصيل تتعلق بقيمة الصفقة،  .رأسًا باحثًا عن االهداف 35

تم تصنيفها كرابع أفضل زبون لألسلحة األلمانية بعقود  7552ولكن ذكرت الصحف األلمانية ان مصر في عام 

 35مليون يورو. 455غت قيمتها بل

 .دعمت وزارة الداخلية مديرية أمن شمال سيناء بعربات جديدة العتراض إشارات تفجير العبوات الناسفة-55

وذكر مصدر أمنى أن عربات جديدة حديثة مخصصة باعتراض إشارات تفجيرات العبوات الناسفة وصلت العريش 

وتستخدم فى مقدمة األرتال األمنية العتراض إشارات تفجيرات  من وزارة الداخلية لتنظم ألسطول المدرعات،

 .36العبوات عن بعد

احتفلت القوات المسلحة بانضمام ثالث طائرات متعددة المهام من مقاتالت الجيل الرابع طراز "رافال"  -57

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

ديد من التعاون في مجاالت التسليح إطار اتفاق الشراكة االستراتيجية مع دولة فرنسا والذي يشمل الع

 والصناعات العسكرية المختلفة .

 

                                  
 الرابط صاروخ " سايدويندر " حراري من ألمانيا/ 331المصرية ستحصل على  القوات الجوية35 
 الرابطجديدة العتراض إشارات تفجير العبوات الناسفة بشمال سيناء/ عربات 36 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1109899775789157/?type=3&theater
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032017&id=0a8eba96-18d2-4e86-a69f-6edde3f74659
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032017&id=0a8eba96-18d2-4e86-a69f-6edde3f74659
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 تدريبات وفعاليات عسكرية:تاسعًا: 

 
 

" بين القوات المسلحة المصرية والبحرينية، والذي 7اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك "حمد -5

األنشطة والفعاليات تضمنت أعمال االستطالع البحري استمر علي مدار عدة أيام واشتمل علي العديد من 

 37لألهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيالت بحرية.

                                  
 الرابط" واستمرار التدريب مع اإلمارات/ ٢ختام مناورة "حمد37 

http://gate.ahram.org.eg/News/1422828.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1422828.aspx
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( والتى نفذت للمرة الثانية على 7اختتمت فعاليات المناورة التعبوية المشتركة المصرية اإلماراتية )زايد  -7

من القوات البحرية والجوية والوحدات  أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، وشاركت فيها عناصر

حضر ختام  38الخاصة ووحدات التدخل السريع وعدد من العناصر التخصصية من القوات المسلحة لكال البلدين.

الفعاليات الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولى عهد أبو ظبى والفريق حمد الرميثى رئيس اركان 

لواء أح أحمد وصفى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية والسفير القوات المسلحة االماراتية وال

 المصرى باإلمارات وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين.

أعلن رئيس أركان القوى الجوية السودانية، صالح الدين عبد الخالق سعيد، انطالق المناورات الجوية  -3

يوما، وستجرى  52الفتا، أن هذه التدريبات ستستمر لمدة  ،(١األزرق  المشتركة بين السودان والسعودية، )الدرع

بالقاعدة الجوية العسكرية بمنطقة "مروي" بالوالية "الشمالية"، الحدودية مع مصر. وقال سعيد، في 

تصريحات للصحافيين، بالمقر الرئيسي للقوات الجوية السودانية، بالخرطوم، أن الهدف من هذه التدريبات 

كة، رفع قدرات الطيارين والطائرات السودانية والسعودية، إلى جانب دعم عالقات التعاون العسكري المشتر

                                  
 الرابط(/ 7انتهاء فعاليات التدريب المصرى اإلماراتى )زايد 38 

http://www.youm7.com/story/2017/3/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-2-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3168882
http://www.youm7.com/story/2017/3/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-2-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3168882
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وأوضح   .بين البلدين، وتوحيد المفاهيم القتالية باستخدام أنواع متعددة من الطائرات في مهام مختلفة

 ٠٥٤كري من الجانب السوداني وعس ٠٤٤سعيد، أن إعداد القوات المشاركة من الجانبين في هذه التدريبات يبلغ 

من الجانب السعودي، الفتًا، إلى أن هذه التدريبات ستجرى بقاعدة العقيد ِعَوض خلف اهلل الجوية العسكرية، 

 39بمنطقة "مروي" الواقعة بالوالية "الشمالية".

مناورة مشتركة أكدت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية مشاركة سالح الجو التابع لدولة اإلمارات العربية، في -4

وذكرت "هآرتس" أن المناورة تشارك فيها دول أخرى،  .إلى جانب سالح الجو اإلسرائيلي، تنظم حاليا في اليونان

وشددت المراسلة العسكرية للصحيفة، جيلي كوهين، على أن مشاركة اإلمارات العربية في مناورة تشارك فيها 

وأشارت المراسلة إلى  ." تقيم عالقات دبلوماسية مع تل أبيبإسرائيل يعد أمر استثنائيا "على اعتبار أنها ال

أنه إلى جانب اإلمارات وإسرائيل واليونان، تشارك كل من الواليات المتحدة وإيطاليا وعدة دول أخري وقالت إن 

م،، منوهة إلى أنها 7552مارس 75ستنتهي الخميس الموافق  "INIOHOS 2017" المناورة التي أطلق عليها

وأضافت الصحيفة أن سالح الجو اإلماراتي يشارك بطائرات نفاثة  ."Act With Awareness" شعاررفعت 

 40".51-" و"أف52-"، في حين تشارك إسرائيل بطائرات من طرازي "أف52-من طراز "أف

 تلقت القاهرة طلًبا من رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، لتدريب ضباط الجيش اللبناني، حسب وكالة-1

وقالت الوكالة إن "رئيس وزراء لبنان سعد الحريري طلب خالل لقائه  .أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية

بالسيسي أن تساعد مصر في تدريب ضباط الجيش اللبناني، وأبدى السيسي استعداد مصر لذلك وأعطى 

اللبناني وإمداده بالقوة  وأضاف: "نحن هدفنا األساسي دائما هو تقوية الجيش ."توجيهاته في هذا الشأن

العسكرية؛ ألنه أن األوان أن يتحكم لبنان في مصيره هو وحده، ومع الوقت كلّما كان الجيش مسلحا أكثر ومدربا 

أكثر كلما سيكون هناك تفاعل أكثر مع الناس ألن الجيش هو لحمة وطنية من اللبنانيين من كل الطوائف 

ن يرسل عادة ضباطا لمصر للتدريب، وهذا األمر ساعد لبنان في مكافحة وأشار الحريري إلى أن لبنا ."والمذاهب

 .41اإلرهاب

انطلقت فعاليات األسبوع الثقافي العسكري الصيني الذي تستضيفه مصر، ويتضمن العديد من األنشطة  -2

دارة وزيارة إوالفعاليات الثقافية والفنية وتنظيم زيارات ميدانية وعروض ثقافية بعدد من الكليات العسكرية 

                                  
 الرابطات عسكرية مشتركة مع السعودية على الحدود مع مصر/ السودان يجري مناور 39 
سرائيل معا بمناورة.. تل أبيب مهتمة بدور أبو ظبي/ 40   الرابطاإلمارات وا 
 الرابطالحريري يطالب السيسي بتدريب مصر لضباط الجيش اللبناني/ 41 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703261023070823-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703261023070823-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
http://arabi21.com/story/994294/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://arabi21.com/story/994294/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1389434-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1389434-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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الموسيقات العسكرية وعدد من المتاحف والمزارات السياحية العسكرية، كما تضمنت الفعاليات زيارة الوفد 

 العسكري الصيني لعدد من المراكز التخصصية التابعة إلدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

 

 مشاركات عسكرية خارجية:عاشرًا: 

ي أنها ما زالت تحافظ على مواقعها في منطقة الجفرة وسط الجنوب الليبي أعلنت سرايا الدفاع عن بنغاز-5

وأنها مصممة على مواصلة قتال قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. في حين أعلن مجلس شورى ثوار بنغازي 

رت وأوضحت السرايا في بيان أنها اضط .وفاة القائد العسكري جالل مخزوم متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام

بعد قصف جوي نفذته طائرات حربية أرسلت لحفتر عن طريق مصر لالنسحاب من مواقع كانت تسيطر عليها 

وكانت  .في الهالل النفطي حفاظا على سالمة أفرادها، وحرصا على الخزانات والموانئ من قصف هذه الطائرات

ي من قوات حفتر في الثالث من السريا قد انتزعت السيطرة على العديد من المواقع بمنطقة الهالل النفط

 42الشهر الجاري.

وات األميركية الموجودة عسكري إضافي إلى الشرق األوسط لتعزيز الق 755قررت الواليات المتحدة إرسال -7

 43.بالمنطقة

التدخل العسكري في التعامل مع ملف  ًانه ليس واردإقال السفير خالد البقلي امين مجلس االمن القومي  -3

، "وعمرنا مابنتكلم على مواجهة عسكرية" والسيسي قال إنه كان أمامنا خياران، وبالتالي اخترنا سد النهضة

 .44التعاون، وهذا علي حد قولة

 

 القرارت العسكرية:حادي عشر: ال

، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين 7552لسنة  515قرار رقم الأصدر السيسى،  -5

منح معاش استثنائي على  المادة األولي نصتحقين عنهم. وبالقوات المسلحة والمست والمجندين السابقين

                                  
 الرابطسرايا بنغازي تتراجع عن الهالل النفطي إلى الجفرة/ 42 
 الرابطعسكري إضافي إلي الشرق األوسط/  711الواليات المتحدة ترسل 43 
 الرابطخالد البقلي: ليس وارد التدخل العسكري في التعامل مع سد النهضة/ 44 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/16/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/16/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703271023074852-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703271023074852-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86/
http://www.elwatannews.com/news/details/1947371
http://www.elwatannews.com/news/details/1947371
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ذكورين بعد مقداره خمسمائة جنيه لكل من ضباط الصف المتطوعين والجنود المجندين السابقين الم

 45.والمنتهية خدمهتم

نية جمعية المحاربين أعلن السيسي خالل الندوة التثقيفية الخامسة والعشرين  أنه سيتم مضاعفة ميزا -7

 46القدماء اعتبارًا من الشهر القادم من ميزانية القوات المسلحة.

قرارات لوزارة الدفاع واإلنتاج الحربي بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين  3نشرت الجريدة الرسمية  -3

امعة بني سويف، للدراسة بكل من كلية الطب البيطري جامعة المنيا، وكلية العلوم الصحية التطبيقية ج

 47والمدرسة المصرية األمريكية الدولية الخاصة للغات باإلسكندرية.

، بتأجيل تجنيد الطلبة 7552لسنة  15رقم  ،قرار صدقى صبحى وزير الدفاع ،نشرت الجريدة الرسمية -4

 7552لسنة  12الملتحقين للدراسة بكلية األلسن باألقصر جامعة جنوب الوادى. كما نشرت الجريدة القرار رقم 

 48بتأجيل تجنيد طلبة كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وذلك فى الخمس أقسام بالكلية.

أناب وزير الدفاع صدقي صبحي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور علي -1

 .49قبر الجندي المجهول بمناسبة االحتفال بالذكرى لتحرير طابا

، 7552الدفاع صدقي صبحي، على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو  صدق وزير-2

 50مارس الجاري. ٠٢اعتبارا من يوم، األحد، الموافق 

أكد اللواء محيي الدين كمال عبدالعليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، على ضرورة معادلة -2

والمعاهد العليا الخاصة من إدارة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات والمعاهد الشهادات لخريجي الكليات 

 51غير المعادلة.

أكد اللواء محي الدين كمال، مدير إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي، أنه تيسيًرا -8

ية بالخارج فقد صدرت التعليمات على األبناء في الخارج وحتى يمكنهم تسوية أوضاعهم الوظيفية واالجتماع

عاما كحد 75بإمكانية تجديد جوازات سفر الشبان المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن اإللزام حتى بلوغهم سن 

                                  
 الرابطجنيه/  511باط الصف والمتطوعين بالجيش قرار جمهورى بمنح معاش استثنائى لبعض ض45 
 الرابطبية بلندن/ السيسي يقرر مضاعفة موازنة جمعية المحاربين القدامى.. ويدين العملية اإلرها46 
 الرابطبشأن تأجيل التجنيد/ « الدفاع»قرارات لـ 3الجريدة الرسمية تنشر 47 
 الرابطالرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد طالب ألسن األقصر/ الجريدة 48 
 الرابطوزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول/  49 
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أقصى ال يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم 

وأضاف مدير التجنيد والتعبئة، أن من تجاوز سن الثالثين عاما يتم  .دتلك السن لتحديد موقفهم من التجني

دوالر وبشرط عدم تجاوزهم  188تجديد جواز سفره لمدة سبع سنوات لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها 

 .52عاما لحين وصول اللجان العسكرية الخاصة بالتسوية للمتخلفين 41سن الـ 

يس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن السيسى كلف الهيئة الهندسية وأجهزة كشف اللواء كامل الوزير رئ-5

فدان فى العاصمة اإلدارية الجديدة يشمل المجلس القومى للشهداء  15الجيش بتنفيذ كيان متكامل على 

 53والمصابين، باإلضافة لبعض المنشآت الخدمية واإلدارية والترفيهية.

مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، مجلس النواب، بإصدار طالب اللواء ممدوح شاهين  -55

قانون لتعيين جميع المجندين المصابين من القوات المسلحة والشرطة فى الجهاز اإلدارى للدولة بمختلف 

المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية وتوفير فرص عمل لهم لضمان حياة كريمة لهم، على أن يتم مراعاة 

 .54أسر الشهداء

 

 التصريحات والبيانات العسكرية:ثاني عشر: ال

أكد رئيس هيئة مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلية، إيتان بن دافيد، أن ما وصفها بإنذارات خطيرة، وردت من  -5

، ودعا بن دافيد شبه جزيرة سيناء، تفيد بأن تنظيم "داعش" ينوي ارتكاب اعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين.

صدر من مكتبه، المواطنين اإلسرائيليين إلى االمتناع قدر اإلمكان عن زيارة سيناء في الفترة الحالية،  في بيان

وأضاف رئيس الهيئة لمكافحة اإلرهاب التابعة لديوان رئيس  مناشدا من يتواجد فيها مغادرتها على الفور.

وأشار إلى أنه في حال  ئيل في هذه المرحلة.الوزراء أن ال نية إلغالق معبر طابا الحدودي الدولي بين مصر وإسرا

 55تقرر اتخاذ مثل هذه الخطوة فستتم بالتعاون والتنسيق التام مع السلطات المصرية.

ألف دوالر تقريبا(  721العبري عن تخصيص جيش االحتالل اإلسرائيلي مليون شيكل )” wallaكشف موقع " -7

ل. وقرر االحتالل إقامة وحدة جديدة من المستعربين تابعة لمنع تهريب المخدرات من سيناء إلى داخل إسرائي
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لحرس الحدود، فضال عن شراء موتسيكالت رباعية العجالت ذات سرعات كبيرة، وسيارات الطرق الوعرة لمطاردة 

 56عصابات التهريب.

ى ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، أن قضية "الكتائب المختلطة" فى الجيش اإلسرائيل-3

تحولت لقضية رأى عام، وأثارت جدالً واسعاً خالل الفترة السابقة، وقالت الصحيفة العبرية، إنه حسب معطيات 

جديدة، تبين أن طلب البنات الخدمة فى الوحدات القتالية حطم رقمًا قياسيًا هذا العام، وأوضحت يديعوت أن 

ل" التى تخدم على الحدود مع مصر، و"بردليس" الجيش يوجه المجندات المحاربات إلى ثالث كتائب، هى "كيركا

 57و"اريوت هيردين" على الحدود األردنية.

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أبرز جهود قوات حرس الحدود -4

 53/3/5275.58 - 7/ 75فى حماية حدود البالد على كافة ااتجاهات ااستراتيجية خالل الفترة من 

 58مارس، والذى أسفر عن مقتل  58، أنه بالتحري عن نتائج القصف الجوى يوم قال العقيد تامر الرفاعي -1

فرًدا تكفيرًيا شديد الخطورة وإصابة آخرين، تبين مقتل المدعو سالم سلمى الحمادين الشهير بـ"أبو أنس 

ن أبرز قيادات التنظيم بشمال سيناء األنصاري" من قبيلة "السواركة" أحد مؤسسى تنظيم بيت المقدس وم

 59والمسئول عن تسليح وتدريب العناصر متأثرًا بجراحة نتيجة القصف الجوى المشار إليه.

أنه بناء على المعلومات التى توفرت، وضعت  جيش الثالث الميدانى،أكد اللواء محمد رأفت الدش،  قائد ال -2

فة محاور التحرك من وإلى الجبل، ومحاصرة الجبل، واستمر خطة اقتحام جبل الحالل، وقامت القوات بغلق كا

أيام، وتابع قائد الجيش الثالث الميدانى: تم اكتشاف ميدانين للرماية خاص بالعناصر الخارجة  2الحصار  لمدة 

اكتشاف نماذج ألكمنة و مغارات، ومخازن بالجبل، خاصة بالعناصر اإلرهابية، 8كهف و 78عن القانون، واكتشاف 

صة بالجيش وكيفية الهجوم عليها، واكتشاف وضبط مخازن أسلحة مختلفة، ومواد تستخدم فى تصنيع خا

العبوات الناسفة، وورش لتصنيع العبوات،وأجهزة لكشف األلغام ومخازن مالبس خاصة بالعناصر اإلرهابية 

 60والتكفيرية والتنظيمات المسلحة.
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السيسى، يتواصل هاتفيا عبر شبكة داخلية بكافة الضباط، أكد الدش، قائد الجيش الثالث الميدانى، أن  -8

وذلك أثناء القيام بعمليات المداهمة، حيث يجرى االتصال بقائد الجيش، ويتم استخدام تقنية حديثة 

 أن كال من الفريق يستطيع بها التواصل مع كافة الضباط قبل تنفيذ العمليات الكبرى. وأضاف اللواء الدش،

والفريق محمود حجازى، رئيس األركان، يجرون اتصاالت بالضباط مع كل عملية،  ،زير الدفاعأول صدقى صبحى، و

 61باإلضافة إلى الزيارات المتكررة والدائمة للرفع من الروح المعنوية.

 

 قتصاد الجيش:ثالث عشر: ا

شركة كادكو التابعة لألمير  بشراءجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع المصرية،  قام -5

 .ألف دوالر 25مليون جنيه، تساوي نحو  5.71قيمة الصفقة تبلغ  .السعودي الملياردير الوليد بن طالل في مصر

يذكر أن شركة كادكو شركة مصرية تابعة لمجموعة المملكة القابضة السعودية، التابعة للوليد بن طالل، 

وتملك  .ألف فدان تحت االستصالح 51آالف فدان تمت تنميتها، و ويتعلق مشروعها في توشكى بزراعة عشرة

 .62 .5558كادكو وتدير المشروع الزراعي في األراضي التي اشتراها األمير الوليد في توشكى بجنوب مصر عام 

شهد اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية -7

إلنتاج الحربي، وشركة أكاديمية مصر للقيادة، والذي يهدف إلى تفعيل التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير ل

 63قطاع نقل الركاب من خالل التعليم الفني فيما يخص قيادة المركبات بكافة أنواعها.

بعة لوزارة اإلنتاج رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات اإللكترونية التا -وّقع اللواء مجدي محمدين -3

الحربى، بروتوكول تعاون مع شركة إس إنرجي التابعة لمجموعة سامسونج الكورية والتي تعد أكبر شركة إلنتاج 

 755ألواح الطاقة الشمسية في العالم، وذلك إلنشاء مصنع إلنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة بنها بقدرة 

 .64ميجاوات في السنة
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