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 مصر: تطورات المشهد العسكري

 محمود جمال

 تمهيد:

 :م، عدة تطورات، يمكن تناولها على النحو التالي7102شهدت المؤسسة العسكرية خالل شهر أغسطس 

 

 المساعدات األمريكية:

مليون دوالر مساعدات عن مصر، وتأجيل منح مالية للجيش المصري قدرها  7.52قررت الواليات المتحدة حجب 

مليون دوالر، جراء إخفاق مصر في تحقيق تقدم في حقوق اإلنسان وعدم االلتزام بالمعايير الديمقراطية  .07

ن وزارة ، هذا ما ردت علية القاهرة في بيان رسمي صادر ع1بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين

الخارجية وأعربت فيه عن أسفها لقرار الواليات المتحدة االمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى اطار 

برنامج المساعدات االمريكية لمصر، سواء من خالل التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق االقتصادى من 

ان هذا اإلجراء يعكس سوء تقدير البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى، واعتبرت مصر 

لطبيعة العالقة االستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق 

ألهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات االقتصادية واالمنية التى تواجه الشعب 

له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية  المصرى، وخلط لألوراق بشكل قد تكون

  . االمريكية

رّجحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تكون العالقات القائمة بين القاهرة وبيونغ يانغ، باإلضافة إلى انتهاكات و

األميركية لمصر، حقوق اإلنسان في مصر، وراء قرار إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وقف دفع المساعدات 

وبحسب الصحيفة األمريكية، ترتبط مصر بعالقات وطيدة مع كوريا  وتأجيل دفع المساعدات العسكرية5

مع إسرائيل أجرى طيارو كوريا الشمالية تدريبات  0721الشمالية منذ سبعينيات القرن المنصرم، وقبل حرب 

 إلى كوريا الشمالية5لنظرائهم المصريين، واتهمت مصر الحقا بتقديم صواريخ سكود 

                                  
 الرابط ،0202أغسطس  02، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02مصرالعربية مليون دوالر مساعدات عن مصر،  092رويترز: أمريكا تحجب 1 

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%A9/1457499-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B2--%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-290-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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وكشفت تحقيقات األمم المتحدة أنها حصلت على دليل بوجود عالقات تجارية لكوريا الشمالية لم يتم اإلبالغ 

الدفاع الجوي المحمولة،  المشفرة، وأنظمةعنها مع الشرق األوسط وإفريقيا في مجاالت االتصاالت العسكرية 

  .والصواريخ الموجهة بالقمر الصناعي

، ذكرت لجنة باألمم المتحدة أن ميناء بورسعيد المصري استخدمته شركات ووكالء شحن تعمل .710وفي 

الصحيفة أن الواليات المتحدة ربما تضغط على  األسلحة، ورأتكواجهة لكوريا الشمالية، وضالعة في تهريب 

 2مصر على خلفية عالقاتها المدنية والعسكرية مع كوريا الشمالية5

 

 رية الروسية:العالقات المص

قالت وزارة "الدفاع الروسية"، إن وحدات من قوات اإلنزال الجوي الروسية والمصرية ستجري، الشهر الجاري، في 

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم،  ."7102-األراضي الروسية تدريبات عسكرية مشتركة تحت اسم "حماة الصداقة 

قان عمليات اإلنزال الجوي المشترك، والقيام بالمناورة في أن المظليين الروس والمصريين سيتدربون على إت

وأضافت "الوزارة الروسية"، أن التدريبات  .منطقة تنفيذ المهمة، إضافة إلى االستيالء على منطقة جبلية

"، ستجري في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وفقا لخطة التعاون الدولي لوزارة الدفاع المصرية-"الروسية 

 الروسية5

" العسكرية المشتركة األخيرة بين المظليين الروس والمصريين جرت في 7102-مناورات "حماة الصداقة

األراضي المصرية، في أكتوبر الماضي، حيث تدرب عسكريو البلدين على اإلنزال المشترك، وتنفيذ مهام 

 3االستطالع، واقتحام المدن، وغيرها من المهام العسكرية5

 

 عديل الدستور:المؤسسة العسكرية وت

من الدستور على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات المسلحة،  712تنص المادة 

 وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور"5 

                                  
 02، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02نيويورك تايمز تكشف عالقة كوريا الشمالية ونجيب ساويرس بحجب مساعدات أمريكية عن مصر، مصر العربية 2 

 الرابط، 0202اغسطس 
 الوطن ،"0202 -روسيا تعلن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر "حماة الصداقة 3 

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%A9/1457581-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1457581-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.elwatannews.com/news/details/2466777


 

 

 تطورات المشهد العسكري المصري 3  9 سبتمبر 7102

 

ومن بين  الممنوح لوزير الدفاع5وتعددت التقارير حول تعديل هذه المادة، بهدف إلغاء التحصين 

السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة أن يتم إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح ثالثة أسماء، 

وسعى السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية  يقوم الرئيس باالختيار من بينها لمن سيتولى منصب وزير الدفاع5

الفريق محمود حجازي الذي يتولى منصب رئيس األركان، داخل  إلى تعظيم صالحية ووضع صهره 7102عام 

الجيش، على حساب وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، إذ اختصه بالمسؤولية عن عدد من الملفات 

  4البارزة، وفي مقدمتها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي5

بتصريحات وضعها متابعون حينها في إطار سعيه إليجاد مسافة وفي شهر إبريل من العام الماضي، خرج صبحي 

بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، حيث قال: "إنني أدعو المصريين جميعا لاللتقاء على كلمة سواء تعلي 

مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار، لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر 

أجل بناء المستقبل األفضل لألبناء واألحفاد بإرادة حرة ال تعرف اإلمالءات أو المغريات،  ونصون عزتها، من

 ."وتفرق بين الحق والباطل والغث والسمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم

 

 " مكافحة إرهاب:888الوحدة "

 
 .بالقوات المسلحةمكافحة إرهاب " التي أنشئت حديثا  888الشعار الرسمي للوحدة " 

                                  
 الرابط ،0202أغسطس  02، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02زير الدفاع، العربي الجديد السيسي يخطط لرفع التحصين عن منصب و 4 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-
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عناصر  والتدريب، تضمنمكافحة إرهاب، هي وحدة خاصة نخبوية، عالية التسليح والتجهيز  888الوحدة 

ُنخبوية من وحدات القوات الخاصة وبعض األسلحة األخرى كالمروحيات الهجومية، ُتنفذ مهام مكافحة اإلرهاب، 

ومنابع اإلرهاب للقضاء عليها وتطهيرها، وال تدخل في ُمتمثلة في أعمال اإلغارة على مقرات ومراكز القيادة 

مواجهات او معارك ُمطّولة كقوات التدخل السريع التي ُتعادل جيشا صغيرا في حجمها ولها اختصاصات أوسع 

 نطاقًا5 

، هي قوات نخبوية ذات تشكيل خاص، Rapid Deployment Forces RDFأما قوات التدخل السريع 

ُمتقّدم، ُتقارب الفرقة حجمًا، وتتكون من وحدات مشاة ميكانيكية، ومدرعة، وصاعقة،  وتسليح نوعي، وتدريب

وشرطة عسكرية، ومدفعية ميدانية، ومقذوفات موجهة مضادة للدبابات، ودفاع جوي، وملحق عليها وحدات 

طارئة، من المظالت والقوات الجوية، وهي ُمخصصة للتدخل والتعامل الفوري مع التهديدات المفاجئة وال

ضد مليشيات وتنظيمات مسلحة( داخل وخارج  )القتالوالالتناظرية  نظامية(ضد قوات  )القتالالتناظرية منها 

 الدولة5

" قتال هي وحدة خاصة نخبوية، ُمختصة بتنفيذ العمليات الخاصة للصاعقة 777"ـوبالنسبة للوحدة ال

Special Operations Unitفي وقت السلم والحرب5 ، خلف خطوط العدو، وُتنفذ مهامها 

 Internationalقتال، فهي وحدة خاصة نخبوية لمقاومة اإلرهاب الدولي  222أما بخصوص الوحدة 

Counter-Terrorism Unit الواقع ضد مصالح جمهورية مصر العربية، داخل وخارج الدولة، وهي ،

طائرات وجميع وسائل المواصالت وال الُمختصة بتحرير وإنقاذ الرهائن الُمحتجزين داخل المنشآت والسفن وال

 ُتشارك في الحرب نظرًا لطبيعة مهامها5

 

 التسليح:

 :(0211/  717)الثانية من طراز  الغواصة-0

تم بناؤها بترسانة شركة  والتى (0211/  717)تسلمت القوات المسلحة المصرية ثانى غواصة حديثة من طراز 

"تيسين كروب" بمدينة "كيبل" األلمانية، حيث قام الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية برفع العلم 

خالل مراسم االحتفال بتسليم الغواصة إلى و 5المصرى على الغواصة، إيذاًنا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية5

                                  
أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  20من ألمانيا، موقع وزارة الدفاع المصرية  (0222/  029)البحرية المصرية تتسلم الغواصة الثانية من طراز 5 

 الرابط ،0202

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29855
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نة كيل األلمانية، وقع الفريق بحري / أحمد خالد، قائد القوات البحرية القوات البحرية المصرية اليوم بمدي

األلمانية، والذي  TKMSالمصرية، ممثال عن القوات المسلحة المصرية برتوكول تعاون مع شركة تيسن كروب 

جود ن ويهدف إلى فتح مجاالت تعاون جديدة بين الجانبين المصري واأللماني، بينما أشارت المصادر األلمانية ع

 مستقباًل5أخبار غير مؤكدة عن نية مصر للحصول على المزيد من الغواصات األلمانية 

 

 ": T-98 Kombatالمدرعة "  المركبة-7

خالل أسابيع،  " T-98 Kombat " أعلنت الهيئة العربية للتصنيع أنها ستبدأ عملية إنتاج المركبة المدرعة

وأضافت الهيئة أن رئيس مجلس إدارة  .)إستونيا(بالتعاون مع إحدى الدول األوروبية  %21بنسبة تصنيع محلي 

المدرعة ستساعد األمن على  قائال:مصنع قادر إلنتاج المدرعات، المهندس / عبد الصادق عبد الحليم، صرح 

" يتم  T-98 Kombatالمركبة المدرعة "  .ألدوار العلياإقتحام المناطق الضيقة والتعامل مع اإلرهابيين في ا

" بدولة إستونيا، إحدى  Talinn" في مدينة " تالين  Combat Armoring Groupإنتاجها من قبل شركة " 

 6جمهوريات اإلتحاد السوفيتي السابقة، والعضوة باإلتحاد األوروبي وحلف شمال األطلنطي حاليا5

 

 ":7. طائرات "كا-1

 .0أعلن المدير العالم لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوجينسكي، يوم الثالثاء، أن بالده ستقوم بتوريد 

التمساح" إلى مصر قبل نهاية العام الحالي5 وقال بوجينسكي: "في شهر أغسطس  7.مروحية من نوع "كا 

وأضاف: "تم  سبوتنيك الروسية5 " إلى مصر، بحسب وكالة7.مروحيات "كا  1نخطط لتوريد الدفعة الثانية من 

 .0توريد المروحيات الثالث األولى، ويجري تدريب الخبراء المصريين الستخدامها5 وبشكل عام من المقرر توريد 

"5 كانت مصر قد أبرمت اتفاقية بشأن هذه المروحيات 7102" إلى صاحب الطلب في عام 7.مروحية من نوع "كا 

 7لمروحيات هى األنسب لحاملة الطائرات المروحية "ميسترال"5لدعم سالحها البحري5 وتعد هذه ا

 

 

                                  
، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02خالل أسابيع، المنتدي العربي للعلوم العسكرية  Kombat " -" T 98الهيئة العربية للتصنيع ستبدا إنتاج المركبة المدرعة6 

 الرابط، 0202أغسطس  00
 لرابط، ا0202أغسطس  02، تاريخ الدخول 0202أغسطس  00، الشروق «التمساح 10كا »مروحية من طراز  01روسيا: تزويد مصر بـ7 

https://forums.arabmilitary.com/egyarmy/14227-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%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-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9-t-98-kombat-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
https://forums.arabmilitary.com/egyarmy/14227-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%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-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9-t-98-kombat-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22082017&id=8d6a66cd-a38c-4871-9358-987a991ebaff
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22082017&id=8d6a66cd-a38c-4871-9358-987a991ebaff


 

 

 تطورات المشهد العسكري المصري 6  9 سبتمبر 7102

 

 بين مصر وكوريا الجنوبية على إنشاء مصنع إلنتاج قذائف المدفعية: اتفاق-2

 
 

الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية أبرز منتجاتها العسكرية خالل  Hanwha Techwinعرضت شركة 

فعاليات المؤتمر الكوري السنوي للعلوم العسكرية والتكنولوجيا بداية شهر يونيو الماضي وقد ظهرت عدة 

تتناول الوضع الحالي للمدفع في السوق العالمي  K9 Thunderصور من جناح الشركة لمدفع الهاوتزر 

تظهر في  بها5الخاصة  Fuzesالمستقبلي له باإلضافة555 لعرض مجموعة من القذائف والطابات والمخطط 

دولة ما بين دول يجرى التسويق للمدفع بها كالواليات المتحدة وأخرى وقعت بالفعل عقود شراء أو  00الصورة 

راء اإلختبارات والتقييم نقل تقنية لمكونات المدفع مثل تركيا وبولندا وفنلندا والهند ودول في مرحلة إج

 7102واإلمارات والنرويج عام  7112وأستراليا عام  7112و 7111العملي للمدفع مثل أسبانيا وماليزيا عامي 

مم في إطار المناقصة  ..0باإلضافة إلى مصر والتي بدأت مؤخراً أول تجارب عملياتية لمدفع الثاندر الكوري عيار 

دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا وجنوب  2زر جديدة تتنافس فيها الدولية للتعاقد على مدافع هاوت

في  K9 Thunderبجانب اإلختبارات التي تجريها مصر لمدفع الهاوتزر و أفريقيا للحصول على عقد تصدير 5

 الوقت الحالي تم اإلشارة في الصورة على وجود اتفاق بين مصر وكوريا الجنوبية على إنشاء مصنع إلنتاج

من  7117مم داخل مصر والتي بدأت بالفعل المباحثات بشأنها منذ عام  ..0القذائف الخاصة بالمدفع عيار 

خالل توقيع مذكرة التفاهم للتعاون العسكري بين وزارة اإلنتاج الحربي والشركة الكورية آنذاك وسيكون لهذا 
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من المقرر توقيع  محليًا واإلكتفاء منها، ..0المصنع دورًا هامًا في إنتاج مختلف أنواع قذائف المدفعية عيار 

 8بعد إنتهاء كافة التجارب العملياتية له خالل العام الجاري 5 7108العقد النهائي للمدفع الكوري مطلع عام 

 

 مصرية لتزويد القاهرة بمنظومات للدفاع الجوي:-روسية مباحثات-.

، صرح رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية " Army 2017 " على هامش فعاليات معرض السالح الدولي الروسي

التقني، السيد / دميتري شوجاييف، بأن روسيا تبحث مع مصر تزويدها بأنظمة للدفاع -للتعان العسكري

وقال شوجاييف: " المسائل الخاصة بتزويد مصر بمنظومات  .الجوي، دون أي تحديد النواع هذه المنظومات

" لألنظمة اإللكترونية والمعدات  Rostecوكان رئيس شركة " روستيك  ".اقشتها حالياالدفاع الجوي، يجري من

الدفاعية، السيد / سيرجي شيميزوف، قد صرح في فبراير الماضي، بأن روسيا تعرض على مصر الحصول على 

 S-400 Triumph5ومنظومات  S-300VM Antey-2500المزيد من انظمة 

 

 المشتركة:خامسًا: التدريبات العسكرية 

 ":1اليرموك تدريبات "-0

شاركت فيه عناصر من القوات الجوية  والذي( 1اختتمت فعاليات التدريب المصرى الكويتى المشترك )اليرموك 

وقد تضمنت المرحلة الرئيسية  المصرية والكويتية واستمر على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية5

لمصرى قائد القوات الجوية المصرية واللواء الركن طيار عبد اهلل للتدريب، والتى شهدها الفريق يونس ا

الفودرى قائد القوات الجوية الكويتية، تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات التى تهدف إلى دعم وتعزيز 

التعاون والتنسيق بين القوات الجوية من الجانبين، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات 

ة مشتركة ضد األهداف المعادية، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة ونقل وتبادل جوي

 9الخبرات وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة5

 

                                  
، 0202أغسطس  00مم داخل، المنتدري العربي للعلوم العسكرية  011على إنشاء مصنع إلنتاج قذائف المدفعية عيار  وكوريا الجنوبيةاتفاق بين مصر 8 

 الرابط ،0202طس أغس 02تاريخ الدخول 
، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02( بحضور قائد القوات الجوية المصرى والكويتى/ موقع وزارة الدفاع المصرية 2انتهاء فعاليات التدريب المشترك )اليرموك 9 

 الرابط ،0202أغسطس 02

http://defense-arab.com/vb/threads/116971/
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29859
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 تدريب "ميدوزا":-7

والقوات ، فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك، بين القوات البحرية 7102أغسطس  0بدأت، يوم الثالثاء 

"5وحسب بيان المتحدث العسكري المصري، فإن 7102الجوية لكل من مصر واليونان، والملقب بـ"ميدوزا 

التدريب بدأ بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية، تضم حاملة الطائرات الميسترال "أنور 

واستمر التدريب المشترك بين جيشي (، 20السادات"، والفرقاطة طراز فريم "تحيا مصر"، والغواصة طراز )

البلدين عدة أيام، على سواحل البحر المتوسط، وشمل تنفيذ عديد من األنشطة، منها قيام الجانبين بتخطيط 

وشهد رئيس أركان حرب القوات  10وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، لصقل مهارات القادة والضباط5

هيئة األركان اليونانى الفريق أول إيفانجلوس أبوستوالكس المرحلة المسلحة الفريق محمود حجازى ورئيس 

 الرئيسية للتدريب5

 

 :Ka-52 تدريب تشغيل وصيانة مروحيات التمساح-1

عبر موقعها الرسمي، أن أول دفعة من أطقم  Russian Helicoptersأعلنت شركة المروحيات الروسية 

وا تدريباتهم العملية داخل مركز تدريب الطيران للشركة، المهندسين والفنيين المختصين المصريين قد أنه

 Ka-52الروسية، وذلك في إطار تنفيذ أول عقد تصدير لمروحيات التمساح  Arsenyevبمدينة أرسينييف 

Alligator 511الهجومية لصالح مصر 

 

 طلبة الكلية البحرية اليونانية يتدربون مع البحرية المصرية:-2

ب الصيفي للكلية البحرية اليونانية، انطلقت سفينة اإلمداد والتموين " بروميثيوس في إطار برنامج التدري

HS Prometheus  وعلى متنها طلبة البحرية اليونانية، في رحلة تدريب عملي، إلى اإلسكندرية بجمهورية "

 12بجمهورية مالطاValetta 5مصر العربية، وبعدها فاليتا 

 

                                  
 الرابط، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202اغسطس  20بدء فعاليات التدريب البحري الجوى المشترك بين مصر واليونان، اليوم السابع 10 
اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202اغسطس  02، جريدة النصر العسكري  Ka-52اكتمال تدريب أول دفعة من مهندسي تشغيل وصيانة مروحيات التمساح11 

 الرابط ،0202
 الرابط، 0202اغسطس  00تاريخ الدخول ، 0202أغسطس  01طلبة الكلية البحرية اليونانية يتدربون مع البحرية المصرية، بوابة الدفاع المصرية 12 

http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-2017/3348882
http://www.youm7.com/story/2017/8/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-2017/3348882
http://www.garidat-alnasr.com/index.php/news/show/military-victory/6057/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD-Ka-52
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1248138408631959/1248110385301428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1248138408631959/1248110385301428/?type=3&theater
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 رجية:سادسًا: اللقاءات والزيارات الخا

م، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات 7102أغسطس  71غادر القاهرة يوم االحد الموافق -0

المسلحة، متجًها إلى العاصمة اليابانية طوكيو فى زيارة رسمية يجرى خاللها مباحثات هامة مع كبار المسئولين 

ت العسكرية بين القوات المسلحة لكال بالقوات المسلحة اليابانية تستهدف دعم آفاق التعاون والعالقا

 13البلدين5

 

 تعقيب: 

زيارة رئيس أركان القوات المسلحة لليابان، ُتعد أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول عسكري مصري بهذا 

المنصب لطوكيو، وبعد قرار اليابان رفع الحظر عن صادرات السالح للخارج بعد أن تم فرضه لنصف قرن منذ 

من قدرات تكنولوجية ذاتية وخبرات ، لتبدأ خطواتها األولى في السوق العالمي للسالح، وبما تملكه 0722عام 

، مكنتها من إنتاج أفضل انظمة التسليح المتحدة(بتعاون عسكري تقني كامل مع الواليات  )مدعومةهائلة 

 شاملة الدبابات والطائرات والسفن والغواصات وأنظمة الرادار واإلتصاالت والحرب اإللكترونية5

اجتماعا في المنامة، ويعد هذا ثاني اجتماع من نوعه، بعد  أنهى رؤساء استخبارات الدول المقاطعة لقطر-7

، حسب وسائل إعالم مصرية لم تكشف يوليو الماضي 2اجتماع سابق في العاصمة المصرية القاهرة يوم 

 تفاصيل اللقاء5

 " دولة، في فعاليات معرض السالح الدولي الروسي 11تشارك مصر بوفد عسكري رفيع المستوى ضمن -1

Army 2017 "  " هذا وذكرت جريدة " إزفيستيا  ." 7102أغسطس  72- 77الُمقام في موسكو في الفترة

Izvestia  الدولي5" الروسية أنه من المقرر عرض أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المعرض 

 

 اللقاءات والزيارات الداخلية:

السوداني، وذلك بحضور الفريق أول السيسي الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف وزير الدفاع  استقبل-0

صدقي صبحي وزير الدفاع، وسفير السودان بالقاهرة5 وذكر السفير عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء التباحث 

                                  
أغسطس  00، تاريخ الدخول 2020أغسطس  02الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة يغادر إلى طوكيو، موقع وزارة الدفاع المصرية 13 

 الرابط ،0202

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29864
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حول سبل االرتقاء بالتنسيق العسكري واألمني بين البلدين، حيث تم االتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية 

 14والتنسيق بين الجانبين على الحدود5 المشتركة، بهدف تعزيز التعاون

التقى السيسي، بوزير الدفاع التشادي بشارة عيسى جاد اهلل، بقصر االتحادية في مصر الجديدة، الذي زار -7

 أكد حرص مصر في الفترة محل الرصد مع وفد عسكري، ووفًقا للسفير عالء يوسف، فإن وزير الدفاع التشادي

بالده على تكثيف التعاون العسكري والتنسيق مع مصر في مجال مكافحة اإلرهاب وتأمين وإحكام السيطرة 

على الحدود واالستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجاالت، خاصةً في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهها 

احل من عدم استقرار ومحاوالت التنظيمات اإلرهابية الدولتان، أخًذا في االعتبار ما تشهده ليبيا ومنطقة الس

 15استغالل الوضع الراهن للتمدد واالنتشار5

السيسي، مع اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي5 وصرح السفير عالء يوسف  اجتمع-1

جراءات التي تم تنفيذها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خالل االجتماع عرض الخطوات واإل

في إطار خطة تطوير وزارة اإلنتاج الحربي والشركات التابعة لها، وتعزيز دورها في المساهمة في المشروعات 

القومية التي تنفذها الدولة وتلبية احتياجات السوق المحلى، مع الحفاظ على دورها األساسي في تطوير 

 165المسلحة المنتجات العسكرية وتلبية احتياجات القوات

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع الوطنى  صبحيوزير الدفاع صدقى  استقبل-2

زار مصر في الفترة محل الرصد، وعقد الجانبان لقاء تناول أخر المستجدات  الذيالسودانى والوفد المرافق له 

تقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات على الساحتين المحلية واإلقليمية وانعكاساتها على األمن واالس

 17والموضوعات ذات االهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكال البلدين فى العديد من المجاالت5

بالفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة األركان المشتركة  صبحيالتقى وزير الدفاع صدقى -.

ر مصر في الفترة محل الرصد، تناول اللقاء تطورات األضاع على الساحتين زا الذياألردنية والوفد المرافق له 

العربية واإلقليمية وانعكاساتها على األمن واالستقرار بمنطقة الشرق األوسط، وكان الفريق محمود حجازى 

                                  
، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  00السيسي يستقبل وزير الدفاع السوداني: مصر ال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، المصري اليوم 14 

 الرابط
 الرابط، 0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202اغسطس  20السيسي يلتقي وزير الدفاع التشادي اليوم، الوطن 15 
 الرابط ،0202أغسطس  02، تاريخ الدخول 0202اغسطس  02مال شركات اإلنتاج الحربي خالل عامين، الوطن السيسي يتسلم نتائج أع16 
 02لمصرية لوطنى السودانى، موقع وزارة الدفاع االفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى يستقبل وزير الدفاع ا17 

 الرابط، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1180472
http://www.elwatannews.com/news/details/2381165
http://www.elwatannews.com/news/details/2381165
http://www.elwatannews.com/news/details/2452185
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29863
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29863
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ن ارئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة األرك

المشتركة األردنية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر األمانة العامة لوزارة 

وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة العديد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك فى ضوء العالقات  الدفاع5

ل دعم وتعزيز آفاق التعاون العسكرى العسكرية المتميزة التى تجمع القوات المسلحة لكال البلدين وسب

 18والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجاالت5

بالفريق أول أم هيون سيون قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية والوفد  صبحيوزير الدفاع صدقى  التقى-2

طورات األوضاع التى تشهدها المنطقة والتحديات تناول اللقاء ت .زار مصر في الفترة محل الرصد الذيالمرافق له 

 هذا اإلقليمية والدولية الراهنة، والجهود الرامية نحو تحقيق السالم وحفظ األمن واالستقرار داخل المنطقة5

وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الفريق أول أم هيون سيون قائد 

 19رية الجنوبية والوفد المرافق له5القوات البحرية الكو

التقي وزير الدفاع المصري صدقى صبحى بالفريق بشاره عيسى جاد اهلل الوزير المفوض من رئاسة -2

الجمهورية، والمكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد، والوفد المرافق له، 

ناول اللقاء تطورات األوضاع علي الساحتين المحلية واإلقليمية الذى زار مصر في الفترة محل الرصد، ت

وانعكاساتها علي األمن واالستقرار داخل القارة اإلفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية التى تمر بها 

 االمنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى واألمنى بين البلدين فى العديد من المجاالت، كم

 20قام الجانبان المصرى والتشادى بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك5

الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية باألزمة  التقى-8

لرصد االليبة، مع غسان سالمة المبعوث الدولي الجديد لدى ليبيا والوفد المرافق الذي زار البالد في الفترة محل 

 21ضمن جولة في دول المنطقة ببداية مهمته الرسمية5

                                  
اع المصرية رئيس هيئة األركان األردنى، موقع وزارة الدف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان18 

 الرابط، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02
، 0202أغسطس  22لبحرية الكورية الجنوبية، وزارة الدفاع المصرية وزير الدفاع واإلنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان قائد القوات ا \19 

 الرابط ،0202أغسطس  00تاريخ الدخول 
 00، تاريخ الدخول 0202اغسطس  20وابة االهرام صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع التشادي لمناقشة تطورات األوضاع بالساحتين المحلية واإلقليمية، ب20 

 الرابط ،0202أغسطس 
 الرابط ،0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02الفريق محمود حجازى يلتقى غسان سالمة المبعوث األممى لدى ليبيا، اليوم السابع 21 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29858
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29858
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29851
http://gate.ahram.org.eg/News/1559203.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/13/%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-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/3365995
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استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، -7

على مدار ثالثة أيام، وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراته، وتمت اللقاءات والمشاورات بشكل منفرد مع 

 22حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة5 كل وفد على

محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، اللواء الركن محمود فريحات رئيس هيئة األركان  استقبل-01

المشتركة األردني، ووفد رفيع المستوى مرافق له؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال 

 23صناعات العسكرية والمدنية وتكنولوجيا التصنيع5ال

أجرى الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، جلسة مباحثات ثنائية -00

مشتركة مع بشارة عيسى وزير الدفاع التشادى، فى سبيل تعزيز عالقات التعاون المشتركة فيما بين 

 24الجانبين5

سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة،  عبد العزيزة العربية للتصنيع، برئاسة الفريق الهيئ أعلنت-07

م5 وذكرت الهيئة، في بيان أن الوفد 7102اغسطس  70تفاصيل زيارة الوفد العسكري النيجيري، للهيئة يوم 

واالطالع  حرص على تفقد مصنع قادر للصناعات الُمتطورة التابع للهيئة، حيث تفقد أحدث خطوط اإلنتاج

على القدرات التصنيعية بالمصنع وُمنتجاته الُمتميزة مثل العربة الُمدرعة فهد بطرازاتها الُمتعددة والتي 

 25تحظى بشهرة واسعة نظًرا لجودتها واستخداماتها الُمتنوعة5

 " دولة، في فعاليات معرض السالح الدولي الروسي 11مصر بوفد عسكري رفيع المستوى ضمن  شاركت-01

Army 2017 “ "5 7102أغسطس  72- 77والذي أقيم في موسكو في الفترة من" 

 

 أمن الحدود المصرية:

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنه بناًء على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر اإلجرامية -0

وبأوامر من القيادة العامة  .الغربىواالستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على االتجاه االستراتيجى 

                                  
 ،0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202اغسطس  22تفاصيل اجتماع اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة حجازي ووفدي برقة ومصراتة، بوابة األهرام 22 

 الرابط
 ،0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02يستقبل رئيس األركان األردني لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية، الشروق « العصار23 »

 الرابط
 الرابط، 0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  22يلتقي وزير دفاع تشاد: مستقبلنا مشترك، المصري اليوم « العربية للتصنيع»رئيس 24 
 الرابط، 0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  00، الوطن "العربية للتصنيع" تعلن تفاصيل زيارة وفد عسكري إفريقي لـ"ورش المدرعات25 "

http://gate.ahram.org.eg/News/1559598.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1559598.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1559598.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082017&id=694702fe-13d4-4a20-b484-59d06784f67e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082017&id=694702fe-13d4-4a20-b484-59d06784f67e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14082017&id=694702fe-13d4-4a20-b484-59d06784f67e
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1171702
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1171702
http://www.elwatannews.com/news/details/2444577
http://www.elwatannews.com/news/details/2444577
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للقوات المسلحة أقلعت تشكيالت من القوات الجوية الستطالع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع األهداف 

سيارات دفع رباعى محملة بكميات من األسلحة  7المعادية والتعامل معها، ونجحت القوات فى رصد وتدمير 

م القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية والذخائر والمواد المهربة، فيما تقو

وفى توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات من الجيش الثانى الميدانى  .ومالحقة وضبط العناصر اإلجرامية

وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة النطالق 

ية وتخزين األسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط العناصر التكفير

 26الحدودى بمنطقة رفح بشمال سيناء5

أغسطس قاعدة تدريب جديدة على الحدود  02وزير الدفاع اإلسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" يوم األربعاء  افتتح-7

وتكلفت القاعدة الجديدة التي  لحدود تضّم جنود ومجندات،وحدات من حرس ا 2اإلسرائيلية المصرية، لتدريب 

ألف دوالر أمريكي(، وستضم للمرة  202مليون و 02)مليون شيكل  21كتائب مشاة خفيفة نحو  2تهدف لتدريب 

 األولى تدريب ودورات تدريبية على القيادة للكتائب الحدودية، "كركال" و"أريوت هيردين" و"باردلس"، و"هبكعا"5

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه حتى اليوم اضطرت فرق المجندين الجدد في تلك الكتائب لتلقي  وبحسب

أغسطس( ستضم  02نحال" و"جوالني"، لكن ابتداء من دورة التجنيد الحالية )“كـ التدريبات لدى ألوية أخرى 

 جتياز دورة الضباط5القاعدة الجديدة مئات المقاتلين والمقاتالت بدء من مرحلة التجنيد وصوًلا إلى ا

 

                                  
، 0202أغسطس  00لمواد المتفجرة على الحدود الغربية، موقع وزارة الدفاع المصرية سيارات دفع رباعى محملة باألسلحة والذخائر وا 9القوات الجوية تدمر 26 

 الرابط ،0202أغسطس  00تاريخ الدخول 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29865
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 الحوادث العسكرية:

بمحافظة  فوق منطقة زراعية في السنبالوين F-7مقاتلة طراز  م، طائرة7102أغسطس  00يوم  سقطت-0

الدقهلية، وذلك نتيجة لعطل فني، كما جاء في بيان المتحدث العسكري، واستشهد قائدها النقيب طيار / 

محمد عادل شبل، لم تكن حادثة سقوط الطائرة الحربية المصرية في محافظة الدقهلية هي األولي من نوعها 

ري في كل مرة تكون بنفس الشكل وترجع سنوات، ومبررات الجيش المص 1بل هي الحادثة الخامسة في أقل من 

 النحو التالي: علىأنه نتيجة خلل فني! وكانت الحوادث الخمس  علىاألمر 

أعلن المتحدث العسكري عن سقوط إحدى الطائرات العسكرية أثناء تنفيذ تدريب  7102ديسمبر  08فى -

ضابطان -ط "ضابطان مصريان مشترك )مصري / إماراتي( ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من أربعة ضبا

 ."إماراتيان

من عناصر القوات الجوية إثر تحطم طائرتهم بالقرب  2أعلن الجيش المصري مقتل  .710أغسطس  01فى -

 من واحة سيوة 

تحطمت طائرة تدريب عسكرية مصرية في منطقة فايد باإلسماعيلية وقتل طاقمها وهما  7102يناير  78في -

 عبد العزيز فرج والنقيب طيار محمود فؤاد محمد مرسيالرائد طيار محمد جمال 

 أعلن المتحد العسكري عن سقوط طائرة عسكرية في "أبو حماد" بمحافظة الشرقية5 7102أبريل  2في -

سقطت طائرة مقاتلة فوق منطقة زراعية في السنبالوين بمحافظة الدقهلية، وقتل  7102أغسطس  07في -

 دل شبل5قائدها النقيب طيار / محمد عا

لواء بالمخابرات الحربية مصرعه وأصيبت زوجته وضابط باألمن الوطني وابنته إثر انقالب سيارة في  لقي-7

يقودها  82( بالكيلو 177العين السخنة5 وتبين بالفحص أنه اثناء سير سيارة رقم )ب ل ف  طريق القطامية

اللواء صالح الشاذلي، الضابط في المخابرات الحربية، في االتجاه القادم من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر 

وإصابة زوجته والرائد هاني صالح اإلطار األمامي، مما ادى إلى انقلب السيارة5 أسفر الحادث عن مصرع السائق، 

 27سنوات5 .، ”نور” والشاذلي، ضابط بقطاع األمن الوطني، 

 

 

                                  
صابة نجله ضابط في األمن الوطني في 27   02، تاريخ الدخول 0202أغسطس  00حادث سير، المصري اليوم مصرع لواء في المخابرات الحربية المصرية وا 

 الرابط، 0202أغسطس 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1180820
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1180820
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 قرارات عسكرية:

من السيسى كونه القائد األعلى للقوات المسلحة واصلت مصر تقديم شحنات من المساعدات  بتوجيهات-0

أوامره بإقالع طائرة نقل عسكرية من طراز  صبحيلدعم دولة جنوب السودان، حيث أعطى وزير الدفاع صدقى 

 28" وعلى متنها شحنة جديدة من المواد الغذائية المهداة من الشعب المصرى إلى دولة جنوب السودان0115"سى 

أصدرت القوات المسلحة، بيانا بشأن الخدمات التي تقدمها إدارة التجنيد والتعبئة، لدعم أبناء الوطن -7

خارج، والتي تتمثل في دفع لجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية المقيمين في الداخل وال

للمواطنين بالمحافظات والمناطق النائية من أبناء شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح وحاليب وشالتين 

 29وأبورماد ووادي العالقي، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بدون مقابل مادي5

على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة  صبحيوزير الدفاع صدقى  صدق-1

أغسطس  72لالنضمام لصفوف القوات المسلحة اعتباًرا من يوم السبت الموافق  األثر( )قصاصىوكذا األدالء 

ارى مدير إدارة التجنيد عقده اللواء أشرف عطية عبد الب الذي، جاء ذلك خالل وقائع المؤتمر الصحفى 7102

 30والتعبئة5

 

 تصريحات عسكرية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات صحفية؛ عن إلحاق الدبلوماسيين الجدد بالكلية -0

الحربية لمدة ستة أشهر، كفترة تأهيل5 ومن المقرر، بحسب المتحدث، أن يبدأ تطبيق هذا النظام العام الحالي، 

اإلناث سيكون مبيتهّن بمعهد التمريض للقوات المسلحة5 وبرر أبو زيد ذلك بأنه لصقل موهبة مبينا أن 

الدبلوماسيين، واالطالع على المخاطر التي تتعرض لها البالد وأهم ما يواجه األمن القومي المصري، وفق 

 31قوله5

                                  
، تاريخ الدخول 2020أغسطس  00بتوجيهات السيسى استمرار تدفق الجسر الجوى لنقل المساعدات المصرية لدولة جنوب السودان، وزارة الدفاع المصرية 28 

 الرابط ،0202أغسطس  00
 الرابط، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  01القوات المسلحة: لجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين، الوطن 29 
  02، تاريخ الدخول 0202اغسطس  02قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى األثر لالنضمام لصفوف القوات المسلحة، موقع وزارة الدفاع المصرية 30 

 الرابط، 0202أغسطس 
 الرابط ،0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  01 00، عربي"بسياق عسكرة الدولة بمصر: الديبلوماسيون يدرسون بـ"الحربية31 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29867
http://www.elwatannews.com/news/details/2425808
http://www.elwatannews.com/news/details/2425808
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29869
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29869
http://arabi21.com/story/1027905/%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الجريدة الرسمية، خطابا من محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الحالي، موجها إلى المهندس  نشرت-7

، بشأن اتفاقية توقيع الحدود البحرية5 شدد 7102أبريل  8شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 

أو تخطيط أو تنفيذ محمدبن سلمان في خطابة على أنه "لن يتم استخدام جزيرتي )تيران وصنافير(، في دعم 

أي عمل عسكري، مع قصر الوجود األمني في الجزيرتين على األجهزة األمنية غير العسكرية، بما في ذلك حرس 

 32الحدود"5

الدول الكبرى  ضمن تصنيفعمليات حفظ السالم عن تبوء مصر المرتبة الثالثة عالميًا  أعلنت إدارة-1

وفردا ضمن قوات  ضابطا 277، حيث بلغ عدد القوات المشاركة المساهمة بقوات شرطية خالل الفترة الحالية

 33البلدان5حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة فى عدد من 

 

 اتفاقيات عسكرية:

" التي تشمل العديد من مجاالت  7108-7102التعاون البحري لعام "  وقعت كال من مصر، وقبرص، إتفاقية

االتفاقية وقعها وفد عسكري مصري رفيع المستوى، زار  .العمليات البحرية ومنها عمليات البحث واإلنقاذ

ة أيام، وذلك في إطار تعزيز العالقات العسكرية بين الجانبين، وبعد زيار 1العاصمة القبرصية، نيقوسيا لمدة 

خالل فترة الزيارة، إلتقى الوفد .وزير الدفاع القبرصي / كريستوفوروس فوكايدس لمصر في إبريل الماضي

المصري، بعدد من المسؤولين العسكريين القبارصة، من وزارة الدفاع وهيئة االركان العامة للحرس الوطني، 

 ومركز التنسيق لإلنقاذ المشترك الجوي والبحري5

 

 إقتصاد العسكر:

النصف ساعة األولى من جلسة المفاوضات الثانية بين الجيش وأهالي جزيرة الوراق، مشادات من  شهدت-0

 011جانب األهالى مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد إصرار األخير على أخذ 

له5 كان رّد األهالى أن تلك المساحة  ق كحرٍمرايتم بناؤه فوق جزيرة الو الذيمتر غرب المحور  011شرق ومتر 

ال يزيد حرمها فى كثير من األحيان  الذيالتى يتفاوض حولها الجيش كبيرة، مدللين بعدد من الكبارى والدائرى 

                                  
 الرابط، 0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  02ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء: لن نضع قوات عسكرية على تيران وصنافير، الوطن 32 
 الرابط، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202أغسطس  21مصر تحصد المركز الثالث عالميًا فى قوات حفظ السالم بسبب تأهيل قواتها، اليوم السابع 33 

http://www.elwatannews.com/news/details/2431772
http://www.elwatannews.com/news/details/2431772
http://www.youm7.com/story/2017/8/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/3354453
http://www.youm7.com/story/2017/8/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/3354453
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غادر اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السرادق المقام في جزيرة  أمتار5 01و .ـ عن ال

لقاء األهالي واالتفاق على لقاء آخر األسبوع المقبل5 وهتف األهالي: "مش هنمشي مش هنمشي5 الوراق، بعد 

 «5الجزيرة مش للبيع»وضع أهالى الجزيرة الفتة مدون عليها:  الذيفى الوقت 

تقرر إسناد ترميم قصر البارون إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، التي كلفت بدورها شركة -7

مليون جنيه مصري، ليصبح  0015218المقاولون العرب، للبدء في الترميم خالل العام المقبل، بتكلفة تبلغ 

 34القصر متحفًا ومزارًا سياحيًا5

" بالتعاون مع إدارة المهندسين  AMCشركة " عمار مصر لإلستشارات الهندسية وإدارة المشروعات  تعمل-1

لقوات المسلحة، كإستشاري هندسي لمشروع إنشاء المباني الخاصة العسكريين التابعة للهيئة الهندسية ل

 8مباني منها مبنيين وزاريين و 01بالمقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية في العاصمة اإلدارية، والمكّون من 

 مباني إدارية ثمانية األضالع5

القات العامة، وذلك عقب المخابرات العامة المصرية مع شركة أمريكية جديدة مختصة في الع تعاقدت-2

« ADCO»أن شركة « بي آر ويك»، وقالت مجلة «فيبر شيندويك»أيام من فسخ تعاقدها السابق مع شركة 

ألف دوالر تكلفة سنوية،  711ألف دوالر بشكل ربع سنوي، بما يعني مليون و 111أبرمت تعاقدها الجديد مقابل 

ية األمريكية أمام وسائل اإلعالم وأصحاب المصالح وذلك لقاء التسويق للعالقات االستراتيجية المصر

 35االقتصادية في الواليات المتحدة وفي وسائل التواصل االجتماعي5

 

                                  
 الرابط، 0202أغسطس  00، تاريخ الدخول 0202يوليو  20من قصر مهجور لـ مزار سياحي، مصرالعربية « البارون »الجيش..  بأمر34 
، 0202اغسطس  00، تاريخ الدخول 0202اغسطس  20سنوًيا، مدي مصر  مليون دوالر 0.0المخابرات العامة تتعاقد مع شركة أمريكية للعالقات العامة بـ35 

 الرابط

http://www.masralarabia.com/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1455859-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4---%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/1455859-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4---%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86--%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://www.madamasr.com/ar/2017/08/01/news/u/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83/

