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 2018المشهد العسكري ـ فبراير  :مصر
 محمود جمال

 :تمهيد
ص وذلك على النحو 2018تقرير شــــهريص يرهــــد ات  تموها  المشــــهد العســــكري فر مصــــرص   ل فبراير 

 :التالر
 

 :الضباطإعتقال  فر هفوف  :اولا 
 األهكان لرئيس الموالين من المصريص الجيش فر عسكرية قيادة 23ص عن اعتقال كشف مصده عسكريـ 1

تجز على  لفية إع نه الترشــل ل نتباتا  الرئاســية التر ســتجر  المح ص«عنان ســامر» الفري  األســب 
 الذي اليوم ذا  فر العتقال عملية على اشـــرف الحرتيةص المباترا  جهاز» إن :وقال .فر ماهس المقبل

 .«المسلحة القوا  ضد والتحريض التزوير تتهمة العسكرية للنياتة وتحويله عنانص اعتقال فيه ت 
من قيادا  المنمقة العســـــكرية  3وتضـــــ  القيادا  العســـــكرية المعتقلةص ضـــــبا،ا من هت  هفيعةص تينه  

الشماليةص تمحافظة اإلسكندهيةص شمالر الب دص ولواء تاتع لقيادة الحرس الجمهوهيص وت  إيداع الضباط 
ه  لحملة عنان المعتقلين فر احد مقاه الحتجاز التاتعة للجهازص وإ ضــــــــاعه  لتحقيقا  تشــــــــ ن دعم

  .النتباتية
يوماا علر ذمة التحقيقا ص كما  15ـــــــ اهده  النياتة العسكرية قراهاا تتجديد حبس الفري  سامر عنان 2
المدعر العام العســـــــكري فر مصـــــــر التحفم على اموال وممتلكا  هئيس اهكان القوا  المســـــــّلحة قّره 

واهــــــدهص البنك المركزي المصــــــري قراهاا تضــــــّمن  .ص وزوجته واتنائهص ومنعه  من التصــــــّرف فيهااألســــــب 
ل من الفري  المســـــــتدعى ســــــــامر عنانص وزوجته منيرة مصـــــــمفى التحفم على اموال وممتلكا  ك"

كما  ".القاضـــــرص ونجله ســـــميرص واتنتيه مروةص ومرص ومنعه  من التصـــــّرف فيهاص لحين هـــــدوه قراه   ر
الكشــف عن الحســاتا ص والودائعص واألمانا ص والبزائنص وكافة المعام   المتعّلقة تها "تضــمن قراه البنك 
  ".ر مصرص وفروعها تالباهجلد  البنوك العاملة ف

 
 

http://thenewkhalij.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-23-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%BB
http://thenewkhalij.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-23-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%BB
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%87
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 :حراك فر هفوف الضباط :ثانياا 
ضد هاس ترم الدولة المصريةص قبيل  "توترا  غير مسبوقة"الفرنسية عن  "لوموند"ــــــ كشفف هحيفة 1

وذكر  .انتباتا  الرئاســــةص مشــــيرة إلى اّن العســــكريين فر الجيش ليســــوا كتلة واحدة  لف الســــيســــر
يوص اّن العســكريين فر الجيش المصــري تداوا عرف   فاته  تصــفة غير الباحث الفرنســر جان تيير فيل

شــير إلى تشــاشــة هئيس الدولةص وإلى حّدة الصــراعا  من اجل الســلمة واضــاف اّن  .مســبوقةص وتو ما يي
ه ان تكون تكريســـاا للســـيســـرص مع إعادة انتباته المعلن فر ماهس " تصـــوأ النتباتا  المقبلةص التر كان يي

تصــــــــدد التحّول إلى ازمة مفتوحة  فيةص ألّن منظوه الرئاســـــــيا  ايقم ،موحا  البعض المقبلص تر 
1".ونزاعا    رينص حتى على هاس المؤسسة العسكرية  

ـــــــــ كشفف مصاده قريبة من المؤسسة العسكريةص عن وجود حالة من اليض  الشديد دا ل المؤسسة 2
لة منعه من الترشل فر النتباتا  الرئاسية اليض  ل يتعل  تمس "وان  .العسكريةص جراء اعتقال عنان

ولفتف إلى ان  .فقطص ولكن ايضــــــاا التعامل المهين مع قيادي كبير فر الجيشص وإيداعه الســــــجن الحرتر
عنان كان هئيساا ألهكان الجيشص وكل القيادا  الحالية فر المجلس األعلى للقوا  المسلحة كانف تقدم "

حترام وتقدير من الجميعص فكيف يت  إيداعه السجن الحرتر والتعامل له التحية العسكريةص وكان مثاه ا
2".معه تهذه المريقة  

ــــــــــــــ ســـــــاد  المباوف دا ل جهاز الســـــــتبباها  العامةص ولد  تعض المقّرتين من النظام الحالرص من 3
 الجهاز ان العل  مع .الت ثيرا  الســـلبية المنتظرة جراء محاولة إ ضـــاع الجهاز تماماا لســـموة الســـيســـر

لستبباها  الحرتيةص ا ضباط من تعدد والدفع شاملةص تيكلة إعادة   ل من ص"العسكرة“ لـــــ حالياا   اضع
وإن تناك مباوف شــديدة من تييير ما ســمته عقيدة  .ما احدث قلقاا دا ل الجهاز   ل الفترة الماضــية

لنظر عن مســـــ لة الولء للنظام الســـــتبباها  العامةص لناحية حفم التوازن فر الدولة المصـــــريةص تيّض ا
3".الحاك  او شبص الرئيس  

 

                                  
فبراير  15ن، تاريخ الدخول 2018فبراير  04لوموند": انقسامات في الجيش المصري حول دعم السيسي قبيل انتخابات الرئاسة، العربي الجديد، تاريخ النشر  "1

 الرابط م،2018
 الرابط، 2018فبراير  15، تاريخ الدخول 2018فبراير  04غضب داخل الجيش المصري بسبب سجن سامي عنان، العربي الجديد، تاريخ النشر  2
 الرابط م،2018فبراير  23م، تاريخ الدخول 2018فبراير  23يد، تاريخ النشر مخاوف من "عسكرة" االستخبارات العامة: أبعد من سقوط السيسي، العربي الجد 3

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/4/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/3/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/3/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/22/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 :االتفكيك والتركي  دا ل المؤسسة العسكرية :ثالثاا 
تتعيين اللواء  ير  محمد ســــيد احمد تركا   2018لســــنة  65اهــــده الســــيســــرص القراه الجمهوهي هق  

 .هئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لمدة عام تدهجة وزير
واللواء  ير  تركا  كان عضــواا تالمجلس العســكري كونه كان مدير شــئون الضــباط تالقوا  المســلحةص 
 30ولكن تذلك القراه وتعيينه فر المنصــــ  الجديدص يعنر انه ترك منصــــبة العســــكريص ليكون القائد هق  

 ير   مص ويرجل ان  روج اللواء2013يوليو  03الــذي ت  إ راجــه من دا ــل المجلس العســـــــكري من 
ص كما ي تر 2017تركا  من البدمة جاء فر توقيف  روج الفري  حجازي من هئاســة اإلهكان فر اكتوتر 

ايضاا فر ظل مؤشرا  تقول إن تناك قيادا  دا ل المجلس العسكري ل ترغ  فر ان تسيير المؤسسة 
 .العسكرية تالنهج الحالرص وترغ  فر التييير

 

 :السيسر تالبدلة العسكرية :هاتعاا 
هاف   .مص2018فبراير  25يوم األحد المواف   مقر القيادة الموحدة لمنمقة شـــــــرة القناةزاه الســـــــيســـــــرص 

العام للقوا  المســلحة وزير الدفاع  الســيســر ك ا من هئيس الوزهاء المهندس شــريف إســماعيلص والقائد
واإلنتاج الحرتر الفري  اول هـــدقر هـــبحرص وهئيس اهكان حرا القوا  المســـلحة الفري  محمد فريد 
حجازيص ووزير الدا لية اللواء مجدي عبد اليفاهص واللواء محمد المصـــــري قائد القيادة الموحدة لمنمقة 

ا الزي العسـكريص فر هاتع ظهوه له ته تعد توليه منصـ  وظهر السـيسـر   ل الزياهة مرتدي .شـرة القناة
 .م2014هئيس الجمهوهية فر مايو 

 

https://akhbarelyom.com/news/NewDetails/2630169/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83.html
https://akhbarelyom.com/news/NewDetails/2630169/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83.html
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الهجما  التر شنتها جماعة ص تعد م2015يوليو كان اول ظهوه للسيسر مرتدياا البدلة العسكرية كان فر 
من عناهـــر الجماعة  100على نقاط امنيةص ص وتبعها اشـــتباكا  عنيفة اســـفر  عن مقتل  "ولية ســـيناء"
 .عسكرياص حس  ما اعلنته القيادة العامة للقوا  المسلحة المصرية 17و

 ل افتتاحه ص كانف المرة الثانية التر يرتدي   لها الســـيســـر الزي العســـكريص  2015اغســـمس  6وفر 
ص وسط حضوه هسمر وشعبرص شاهك فيه ايضاا عشرا  الزعماء والوفود تفريعة قناة السويس الجديدة

 .الدولية
الوحدا  الباهـــة تاألســـمول فل افتتاح وكان ثالث ظهوه للســـيســـر تالبدلة العســـكرية عند حضـــوهه ح

وا  الباهـــــــة البحرية وهجال الضـــــــفادع ص حيث تاتع عدداا من البيانا  العملية للقالجنوتر تســـــــفاجا
 .البشرية

 :وظهوه السيسر فر ذلك التوقيف تالبدلة العسكرية له عدة دلل  منها
ـــــــ حرهه على ان يظهر انه فر هف واحد تجان  الجيش وانه اتن المؤسسة العسكريةص لذلك استدعر  ـ

ص مع ت كيد قوتهص وان المؤســــســــة 2014البدلة العســــكرية ليظهر تها مرة هاتعة منذ تولية الحك  فر مايو 
العســــــكرية مازالف تدعمه وتقف  لفهص وان ما حدث مع الفري  ســــــامر عنان والفري  احمد شــــــفي  ل  

 .يحدث اي شرخ دا ل المؤسسة العسكرية
ت كيد ان القوا  المســـلحة تر المؤســـســـة التر تحاها وتقف حيال وقوع الدولة المصـــريةص وانها تر  -

تر هاحبة اإلنجاز وليس اي جهة ا ر ص لترسيخ ان اي عمل يت  إنجازه لن يكون من تنفذ المشاهيعص و
 .إل ترعاية المؤسسة العسكريةص ليرسخ عند الموا،نين فكرة ان البلد فر حاجة لرئيس عسكري

قال السفير تسام هاضرص المتحدث تاس  هئاسة الجمهوهيةص إن اهتداء السيسرص للز  العسكريص اثناء  -
ا إلى ان الزياهة كان من احد هســـــــائلها افتتاحه ل قيادة قوا  شـــــــرة القناة لمكافحة اإلهتااص جاء نظرا

 ".2018سيناء "الدع  وهفع معنويا  القوا  المشاهكة فر العمليا  العسكرية وعلى هاسها العملية 
 هـــــــوه الســـــــيســـــــر اثناء الزياهة اعاد  ل ذتان غرفة عمليا  حرا اكتوتر حتى يؤكد على معنر ان -

الدولة المصـــــــرية ا ن تبوف حرا مكتملة األهكانص وفر حالة الحرا ل يكون تناك ك م عن ترنامج 
انتباترص وانه مازال يسوة نفسه للمصريين من تاا محاهتة اإلهتاا وتالتالر يصبل تذا تو مشروعة 

 .م2014النتباترص الذي عمل علية ايضا فر انتباتا  
 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/07/04/gallery-sisi-visit-sinai-visit-army-combat
http://www.akhbarak.net/news/2015/08/06/7006545/articles/19452852/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
http://www.youm7.com/story/2017/1/5/%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-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87/3041825
http://www.youm7.com/story/2017/1/5/%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-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87/3041825
http://www.youm7.com/story/2017/1/5/%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-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%88%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87/3041825
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 :مينيةالحدود المصرية الفلس : امساا 
قام الجيش المصري تإنشاء سواتر هملية مرتفعة على الحدود المصرية مع قماع غزةص تزامنا مع الحملة 

وتحســـــ  الصـــــوهص فإن  ليا  تاتعة  .العســـــكرية الشـــــاملة التر يشـــــنها الجيش منذ ث ثة اســـــاتيع تقريبا
اتر هملية للوحدا  الهندســـية فر الجيش المصـــري عملف على مداه األســـاتيع الماضـــية على إنشـــاء ســـو

  .مرتفعة فر منا،  واسعة من الحدود تين هفل المصرية والفلسمينية
الجيش سرع اعماله فر إنشاء السواتر الرملية وإقامة الحفر الضبمة فر تا،ن األهف تدءاا من منمقة 
تواتة هــــ ح الدين الواقعة وســــط الحدود تين مصــــر وغزةص وامتدادا حتى المنا،  اليرتية من الحدود 

امناا فر ســيناءص  تذا هغ  ان الحدود المصــرية الفلســمينية من اكثر المنا،  .فر اتجاه البحر المتوســط
  .2013والتر ينده فيها وقوع تجما  ضد قوا  حرس الحدود منذ النق ا العسكري عام 

ص تعد 2014المشروع الهندسر الجديد يلير القناة المائية التر كان الجيش قد تدا العمل فيها فر اكتوتر 
زز األمن الفلســـــمينر تواجده فر المقاتلص ع .فشـــــلها فر وقف امتداد األنفاة التجاهية من غزة لســـــيناء

كيلومتراا تناءا على تفاتما  ســــــــاتقة تين حركة حماس  14على ،ول الحدود مع ســـــــيناء تمســــــــافة 
4.والمباترا  المصرية  
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https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 :مصر وليبيا :سادساا 
ص حواهاا مع عقيلة هـــــالل هئيس مجلس النواا الليبر (2018فبراير  12) هـــــحيفة اليوم الســـــاتعنشـــــر  

اثناء اللقاء انه قريبا سيت  تحرير مدينة دهنة الليبية المتواجدة تالشرة الليبر  "عقيلة"تمبرةص وكشف 
رية التى ستنمل  ته  مصر كى ل تفر وتذا سيكون تالتنسي  مع السلما  المصرية ألن العملية العسك

 .مجموعا  إهتاتية إلى األهاضى المصريين فى ظل وجود متمرفين فر دهنة
تذا التصـــــريل اثاه غضـــــ  المجلس األعلر للدولة الليبية وقام تعقد اجتماع تشـــــاوهي موســـــعص واعرا 

ســـمى القيادة وما يي  "عقيلة هـــالل"اعضـــاء المجلس عن اســـتنكاهت  واســـتهجانه  الشـــديد لتصـــريحا  
العامة فر تنيازي والتر تدعو جمهوهية مصــــر إلى التد ل العســــكري فر ليبيا والمســــاتمة فر اقتحام 
مدينة دهنةص مؤكدين اّن تذا التموه البمير يســـــــتدعر تحرك حكومة الوفاة الو،نر واألم  المتحدة 

ا على سيادة الدولة اللي ا سافرا عتبر تعديا ا للقانون الدولر للتصدي لهذه الدعوا  التر تي ا واضحا بية و رقا
ا لقراها  مجلس األمن حول ليبياص كما اكد اعضـــــــاء المجلس األعلى للدولة انه  تصـــــــدد اتباذ  وتحديا
اإلجراءا  القــانونيــة ال زمــة ضــــــــد تعض قراها  مجلس النواا التر اتيبــذ    ل المــدة المــاضـــــــيــة 

 .ة النافذةتالمبالفة لنصوص اإلتفاة السياسر والتشريعا  الليبي
تصـــــــريحا  عقيلة هـــــــالل جاء  فر وقف متزامن مع حملة تقودتا قوا  حفتر علر مدينة دهنهص فر 

مص وتو ما دفع البعض للقول إن تناك تنسي  عملياتر 2018وقف تقوم ته القوا  المصرية تعملية سيناء 
لقوا  المصـــــــرية تين الجان  المصـــــــري والجان  الليبر لبدء العمليا  فر وقف واحدص وحتى تكون ا

متواجدة ومنتشـــــــرة على الحدود اليرتية لتقدي  الدع  لقوا  حفترص وحتى كر ل تســـــــلل المجموعا  
 .المتواجدة تمدينة دهنة الر الدا ل المصري

يؤكد ذلك ان القوا  المصــرية تقوم من فترة تالتنســي  واإلعداد مع الجان  الليبر إلجتياح مدينة دهنة 
ترياا عن فشل السيمرة علر المدينة تعد العديد من عمليا  القصف الجوي التر نفذتها الجوية المصرية 

فإن الجيش المصـــري  إع ميةص تقاهير وتناء علروالمائرا  اإلماهاتية المتواجدة تقاعدة ســـيدي ترانرص 
مص وحدة من القوا  الباهـــــــة المصـــــــرية إلى معســـــــكر لملودة تالقرا من دهنة 2017اهســـــــل فر يونيو 

للمشـــــاهكة فر عملية عســـــكرية تهدف اقتحام المدينةص كما وهـــــلف قوا   اهـــــة من وحدا  المظ   
ليا  العســكرية فر دهنة تلك المدينة والســتبباها  العســكرية المصــرية لمعســكرا  القبة اســتعدادا لعم

http://www.youm7.com/story/2018/2/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1/3645758
http://www.youm7.com/story/2018/2/12/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1/3645758
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/6/2/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 ذكرته تقاهير إع ميةالوحيدة التر ل  تســـيمر عليها قوا  حفتر فر شـــرة ليبياص تذا تاإلضـــافة الر ما 
مص عن ان ضــــبا،اا مصــــريين ســــافروا إلى ليبيا للت كد من  مة محاهــــرة قوا  حفتر 2017فر ديســــمبر 

لمصــريين وضــعوا  مة لقتحام المدينة ولكن تظل مؤجلة لحين ترتي  األوضــاع لدهنةص وان الضــباط ا
 .فر ليبيا

 

 :مصر والسودان :ساتعاا 
ضــــــ  وزيري الباهجية المصــــــري  اا اجتماعاا هتاعيمص تالقاترة 2018فبراير  08عقد يوم البميسص المواف  

ســـــامل شـــــكري والســـــودانر إتراتي  اليندوه وهئيســـــر جهازي المباترا  المصـــــري اللواء عباس كامل 
والســــودانر الفري  اول هكن مهندس محمد عما المولى عباسص ذلك لبحث مســــاه الع قا  الثنائية تين 

 .ن عدد من القضايا اإلقليمية ذا  التتمام المشتركالبلدينص والتنسي  تش 
جمع تين وزير الباهجية المصــري ســامل شــكري ونظيره الســودانر إتراتي  غندوهص  الجتماع لقاءســب  

ل  ير منذ اســــــتدعاء ســــــفير ت ده لد  مصــــــر عبد المحمود عبد الحلي ص اوائل تالقاترةص فر اول زياهة 
ونقل المتحدث تاســــ  وزاهة الباهجية المصــــريةص احمد اتو زيدص على حســــاته الرســــمر  .يناير الماضــــر

 .ص مقمعا مصــــوها للقاء شــــكري مع غندوهص عق  وهــــول األ ير إلى مماه القاترة الدولر"تويتر"تموقع 
كما  .زيدص تفاهــيل اكثر تشــ ن اللقاءص فيما قالف هــحف محلية إنه تناول الع قا  الثنائية ول  يقدم اتو

التقر ايضــــ  فر لقاء منفصــــل مدير المباترا  العامة المصــــرية اللواء عباس كامل مع الفري  اول هكن 
 .مهندس محمد عما مدير جهاز المباترا  السودانر

سامل شكر ص إنه اتف  مع نظيره السودانى إتراتي  اليندوهص  تعد اإلجتماع مباشرة قال وزير الباهجية
على مناقشــــــــة مجمل الع قا  اإلقليمية والدوليةص وان لقاءتما تضـــــــمن ت كيد الع قا  المشـــــــتركة 
وتعزيزتاص والعمل على هفع التنســي  األمنى والســياســى ألعلى مســتو ص كما ت  التفاة على اســتشــراف 

احة وتنشــيط اللجان المشــتركة فى المجال القتصــاد  ومياه النيلص وعدد  فاة اكبر وتحث الفرص المت
إلى ان اللقاء  "شــــــكر "واشــــــاه  .من اللجان األ ر ص وتذليل ا  عقبا  فى مســــــاه الع قا  تين البلدين

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/26/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/26/%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1
http://www.youm7.com/story/2018/2/8/اليوم-اجتماع-لوزيرى-الخارجية-ورئيسى-جهازى-مخابرات-مصر-والسودان-فى/3639853
http://www.youm7.com/story/2018/2/8/اليوم-اجتماع-لوزيرى-الخارجية-ورئيسى-جهازى-مخابرات-مصر-والسودان-فى/3639853
https://arabi21.com/story/1070065/وزير-خارجية-مصر-يلتقي-نظيره-السوداني-بالقاهرة
https://arabi21.com/story/1070065/وزير-خارجية-مصر-يلتقي-نظيره-السوداني-بالقاهرة
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تضمن تعزيز التعاون العسكر ص وعقد اللجنتين العسكرية واألمنية فى القري  العاجلص والتنسي  إلقامة 
5.المشتركة على مستو  هئيسى البلدينص فى العاهمة السودانية اللجنة  

وتعد ايام من اللقاء الرتاعر قام الرئيس عمر البشـــــــير تإقالة مدير المباترا  الســـــــودانر الفري  محمد 
تدلا منهص يشــــــاه إلى ان قو  تمف إقالته من قمة جهاز المباترا   هــــــ ح عبد   قو عماص وتعيين 

ص 2012فر ظروف غامضــــــةص وما لبثف الســــــلما  ان اتهمته تتدتير انق ا فر  2009فر الســــــودان عام 
  .اشهر واعتقلته ثمانية

 

 :مصر والعراة :ثامناا 
قالف مصاده عسكرية فر وزاهة الدفاع العراقيةص إنه قد هده تقرير فنرص يوهر تفسخ عقد مع الجان  

وذلك تســـب  عدم فاعليتها   ل  .المصـــريص ينص على تزويد العراة ت نواع معينة من الذ يرة الحرتية
يا  منها نهاية يونيو الماضــــــرص يعود تاهيخ ص وتعد الكشــــــف عن وهــــــول كم"داعش"المعاهك مع تنظي  

إن العراة لن يكون تحاجة الى تذا "وقال جنرال عراقر فر تيداد  .هنعها الى تسعينيا  القرن الماضر
النوع من الذ يرةص ليس لنتهاء الحرا تل لوجود عيوا تتمثل تِقدم الصــــنعص وســــوء التبزين من دولة 

كل   ل اســــتبدامهص من تينها اهتفاع دهجة حراهة الســــ ح عدا عن كونه تشــــوته مشــــا (مصــــر)المنشــــ  
القراه يشـــــمل  ".تشـــــكل كبير لليايةص او تلكؤ التلقي  او عدم انم ة الذ يرة او انفجاهتا دا ل الســـــ ح

6ص وجميعها هوسية الصنع7RBGذ يرة الس ح المتوسط والبفيف وقاذفا  الـ  . 
 

 :مصر والوليا  المتحدة :تاسعاا 
كشفف مصاده دتلوماسية مصرية ان دوائر سيادية فر القاترةص اعاد  فتل ملف المساعدا  العسكرية 
 195األميركية مع واشنمنص تعدما اتبذ  الباهجية األميركية قراهاا فر اغسمس الماضر تتجميد نحو 

يص معونا  ملياه دولهص وكذلك إعادة تبصـــــــ 1.3مليون دوله من المعونا  العســـــــكرية المقدهة تنحو 
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http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/2/12/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/2/12/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85
http://www.youm7.com/story/2018/2/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/3640508
http://www.youm7.com/story/2018/2/8/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/3640508
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/7/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/7/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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مليون دوله إلى  30مليون دوله ومعونا  اقتصــــادية ا ر  قدهتا  56.7عســــكرية إضــــافية تصــــل إلى 
دول ا ر ص تدعو  عدم إحراز مصــر تقدماا فر ملف حقوة اإلنســانص قبل ان يت  الكشــف عن ان الســب  

  .يا الشماليةاألساسر وهاء القراه األميركرص اكتشاف واشنمن كْسر مصر لقراه العزلة على كوه
ص عبر دوائر دتلوماسية  واشاه  المصاده إلى ان القاترة دعف واشنمن   ل النقاشا  التر جر  ا يراا
وعســـــــكريةص إلى تفهة  ،بيعة التحديا  التر تواجهها فر مكافحة اإلهتااص والوضـــــــع اإلقليمر الراتنص 

7.،البة إعادة المعونة المجمدة مع مْنل المهلة لوقف التعاون  
 مريكيةألا المتحدة الوليا  عرقلة اســـــباا الفرنســـــية "تريبون ل"ر نفس الســـــياة كشـــــفف هـــــحيفة ف

  اهـــة اجزاء تصـــدير ترفض المتحدة الوليا  ان .ومصـــر فرنســـا تين جديدة "هافال" ،ائرا  هـــفقة
SCAL» تصــــاهوخ P  EG» وتســــتند .حديثا اقتنتها التر الفرنســــية الرافال ،ائرا  على لتركيبها لفرنســــاص 
من فر اعتراضــــها على الصــــفقة إلى قانون عمولة الســــ ح الدولر تحجة تجهيز تذه الصــــواهيخ واشــــن

وتينما تحاول فرنسا حاليا التفاوف مع واشنمن للسماح لها تإتمام عملية البيعص  .تقمع من هنع امريكر
إلى فرنســا  ذكر موقع إذاعة فرنســا الدولية ان من اســباا عرقلة واشــنمن لهذه الصــفقة تو توجه مصــر

 .لها "زتونا جيدا"وهوسيا لتسليل جيشها وتراجع اعتمادتا على الوليا  المتحدة تعد ان كانف 
 

 :مصر واليونان :عاشراا 
كريســـــــتوس  /يونس المصـــــــريص قــائــد القوا  الجويــة المصـــــــريــةص تــالفري  ،يــاه  /التقى الفري  ،يــاه 
Chr كريســـــــتودولو i s t os  Chr i s t odoul ou هئيس األهكــان العــامــة للقوا  الجويــة اليونــانيــةص فر   

 القاترةص وناقش الجانبان مشــاهكة القوا  الجوية المصــرية تالمراقبين فر المناوها  الجوية المشــتركة
"  I ni oc hos  2018  "  .المزمع إجراؤتا فر اليونانص   ل شهر ماهس  الجاهي 

ري والجان  التركر والذي زادا  حدته فر تلك جاء  الزياهة ف ظل اجواء متوترة تين الجان  المصـــ
فبراير  5يوم الثنين  "مولود جاويش اوغلو"الفترة تســـــــب  ما هـــــــرح ته مؤ راا وزير  اهجية تركيا 
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تترســي  الحدود البحرية  2013الجاهي تشــ ن عدم اعتراف تركيا تالتفاة المبرم تين مصــر وقبرص عام 
 .تين البلدين

 

 :الدولةعسكرة  :حادي عشر
يتلقر الشــــباا فر تيئتر النياتة اإلداهية وقضــــايا الدولة القضــــائيتين فر مصــــرص محاضــــرا  على يد 
ضــباط جيش وضــباط شــر،ة   ل دوهة الببرة القضــائية األولى التر ســيحصــلون عليها تعد نجاحه  

التر تضــفر المرموقة فر المجتمع المصــري و "عضــو تيئة قضــائية"فر اللتحاة تالهيئتينص ونيل هــفة 
اثنان من األعضــاء فر تيئة النياتة اإلداهية المنوط تها دســتوهياا محاهتة  .على هــاحبها حصــانة  اهــة

الفساد اإلداهي تالدولةص وعضو فر تيئة قضايا الدولة المنوط تها دستوهياا تمثيل الحكومة فر مبتلف 
ا الهيئتان لصــــقل المهاها  والمعاهف المنازعا  تالدا ل والباهجص ذكروا ان الدوهة الســــنوية التر تنظمه

القانونية ألعضائهما الجدد تضمنف ألول مرة تذا العام محاضرا  مكثفة فر مواد ذا  ،بيعة عسكرية 
 .واستراتيجية وامنية

وعندما ســـ ل األعضـــاء الشـــبان عن ســـب  إقحام تذه المواد الدهاســـية فر الدوهة التر من المفترف ان 
قضائية وتدهي  الشباا على يد األعضاء األكبر سناا واألكثر  برةص كانف تبصص لدهاسة التمبيقا  ال

تذه تعليما  من وزير العدل حســام "اإلجاتة على األســئلة من تعض اعضــاء األمانة العامة للهيئتين ت ن 
عبدالرحي ص حتى يعرف اعضـــــاء الهيئا  القضـــــائية الجدد المزيد عن المبا،ر التر تهدد األمن القومر 

من الدا ل والباهجص والدوه الذي يج  ان تؤديه الســلمة القضــائية تهيئاتها المبتلفة مع تاقر  المصــري
 ".السلما  للدفاع عن الدولة

المحاضــــرا  ذا  المبيعة الســــتراتيجية دّهســــها ضــــباط من اكاديمية ناهــــر العســــكريةص التر كانف قد 
صـــــحافيين واإلع ميين والموظفين تدا  منذ ســـــنوا  فر توســـــيع دائرة دوهاتها الدهاســـــية لتشـــــمل ال

اإلداهيين تالمحاك ص وت  تكليفها منذ العام الماضـــــر تإعماء دوها  دهاســـــية مكثفة لبريجر الجامعا  



 
 

 

 المشهد العسكري       11    8012مارس    2

  

فر تقرير موســع نشــر  "العرتر الجديد"المرشــحين ل لتحاة توزاهة الباهجيةص وتو ما ســب  ان كشــفته 
8.باهجية المصرية احمد اتو زيد هسمياا  ا الماضرص ث  اكده المتحدث تاس  ال /اغسمس 4فر   
 

 :التسليل :ثانر عشر
Kaقر  كل  البحر  "المروحيا  البحرية الهجومية  -1 - 52K  Kat r an: 

 
 

Vl ف ديمير كوجين /هـــــرح الســـــيد  adi mi r  Koz hi n ص مســـــاعد الرئيس الروســـــر للتعاون العســـــكري
Kommer   كوميرســـــانف "التقنرص لجريدة  s ant  " الروســـــيةص ان ك ا من هوســـــيا ومصـــــرص القتصـــــادية  

قر  كل   "اهــبحتا فر مرحلة وضــع اللمســا  األ يرة قبل توقيع عقد المروحيا  البحرية الهجومية 
Ka البحر - 52K  Kat r an  " ســـّلل   شـــتقة من مروحيا  الهجوم والســـتم ع المي Ka التمســـاح "المي - 52  

Al l i g a t or شـــــــط ل تفــاة على تجهيز حــاملتر ص وتــالتوازي مع ذلــكص فــإن العمــل يجري تشـــــــكــل ن" 
قّده الزم ء  .المســـــترال ت نظمة التســـــليل والتحك  وإننا نمتلك األفضـــــلية على المنافســـــينص ون مل ان يي

 .وهغ  ان المفاوضــــا  ل  تنته فإن األموه ســــتكون واضــــحة   ل العام الجاهي .المصــــريون تذا األمر
مصـــــر لديها اتتمام تالن تاألنظمة الروســـــيةص  وفيما يبص انظمة الدفاع الجويص فقد هـــــرح كوجين ت ن

Sواكد ان الجان  الروســـــر قد ات  تســـــلي  كامل هـــــفقة انظمة هـــــواهيخ الدفاع الجوي تعيد المد   -

                                  
 الرابطم، 2018فبراير  15م، تاريخ الدخول 2018فبراير  06دروس عسكرية وأمنية ألعضاء هيئتين قضائيتين في مصر، العربي الجديد، تاريخ النشر  8

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/5/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/5/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
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300VM (Ant ey - ص مشـيراا إلى ان المواق  المصـرية 2017للجان  المصـريص   ل العام الماضـر  ( 2500
جري تدهيبه  فر مصـــر على تشـــييل المنظومة ك  اضـــاف مســـاعد الرئيس الروســـر ان المفاوضـــا   .يي
ماا تين الجانبين لشراء المزيد من األنظمة دي  .ماضية قي

 

CZتنادة  -2  :الهجومية 807 

 
 

التشـــيكية المتبصـــصـــة فر هـــناعة  دير التســـوي  لشـــركة تشـــيســـكا زترويوفكاهـــرح اوندهيه توديلص م
CZ األسلحة البفيفةص امس البميسص ان الشركة قامف تتزويد عناهر قوا  المظ   المصرية تبنادة  

807 الماضــرص كما ســيت  تســلي  دفعة إضــافية لصــالل عناهــر قوا  الحرس  2017الهجومية   ل عام  
CZ ألول من العام الجاهيص ع وة على مسدسا الجمهوهي   ل الرتع ا  P- 09. 

مؤكداا احتمالية اإلنتاج المشــــترك لبعض منتجا   2015واضــــاف ان المباحثا  مع مصــــر قائمة منذ عام 
الشــــــركة دا ل مصــــــرص كما اعرا عن فبره تهذه الصــــــفقة وذلك لبدمة تذه البنادة لد  نببة الجيش 

ســـتزيد من قده وقيمة األســـلحة التشـــيكيةص تينما هفض الســـيد المصـــري فر حرتها ضـــد اإلهتاا والتر 
 .توديل اإلفصاح عن قيمة الصفقة والعدد المتعاقد عليه نظراا للسرية التامة
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تعددة المهام ،راز  -3 AW159القط البري "المروحيا  البحرية مي  Wi l dc at :" 

 
 ص اعلنف شـــــــركة ليوناهدو" 2022 - 2018 "  ل مؤتمرتا الصـــــــحفر لعرف  متها التصـــــــنيعية للفترة 

F فينميكانيكا“المعروفة ساتقاا تـــــــــ ) اإليمالية لصناعا  الدفاع والفضاء والميران i nmec c ani c a ص (“ 
ســتهدفة   ل الفترة ســالفة  انها تضــع مصــر ضــمن الدول ذا  األولوية األولى فر هــادها  الســ ح المي

 .الذكر
ســــتهدف ان  البدما  العامة  /تتعاقد على المروحيا  البحرية الشــــركة ادهجف مصــــر ضــــمن الدول المي

تعـددة المهـام ،راز  AW159 القط البري "مي  Wi l dc a t  " لد  تحريا  المملكـة المتحـدةص كوهيا )  تعمـل 
ما للبحرية (الجنوتيةص والفلبين قّد تضـــــــمنة عرضــــــــاا مي ص وكذلك التعاقد على انظمة إلكترونية ا ر ص مي

Type تايجر "ة القتالية تالكامل للنشــ   الصــواهيخ الهجومية المصــرية لســتبدال وتموير األنظم  148  
T i ger  " عاماا إضــــافيةص ايضــــاا ســــتقوم  15المانية الصــــنعص إلى جان  اعمال إ،الة العمر للنشــــ   لمدة  

 .تافتتاح مكت  جديد لممثليها فر العاهمة القاترة 2018الشركة اإليمالية   ل العام الجاهي 
 

Gowiيند جو "كوهفيتا   -4 nd " الشبحية: 
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Mer "اعلن موقع   et  Mr i ne "  البحري الفرنســـــــر المتبصـــــــص ان احواف لوهيان التاتعة لشـــــــركة" 
Nava l  Gr oup "  الفرنسـية لبناء السـفن( شـركةDCNS سـاتقا) ص ت مل فر توقيع عقود تصـديرية جديدةص

Gowiجويند  "وتحديدا كوهفيتا   nd "  الشـــــــبحيةص حيث تجري المفاوضـــــــا  مع عدد من الدولص ومن
ص 4كبياه مســــتقبلرص ومصــــر التر تعاقد  فعليا على  2 + 2ضــــمنها اإلماها  التر تتفاوف على شــــراء 

  رينص ،بقا لعقد نقل التكنولوجيا لترســــــــانة اإلســـــــكندهية البحريةص  3منها وتقوم تبناء  1تســـــــلمف 
 .إضافيين 2وتتفاوف على شراء 

 

 ":103-اك"تنادة  لية هوسية جديدة من نوع -5

 
 

المصـــرية الباهـــة تنادة  لية  "الصـــاعقة"عن اســـتبدام قوا   "هوســـيســـكايا غازيتا"كشـــفف هـــحيفة 
 فر اإلهتاا لمكافحة "2018 – ســــــيناء"ك شــــــنكوف   ل عمليتها  "103-اك"هوســــــية جديدة من نوع 

واوضــحف الصــحيفة الروســية ان القوا  المصــرية تســتبدم تنادة تجومية هوســية من نوع  .ســيناء
 هوسـيسـكايا" واضـافف .الجتماعر التواهـل مواقع على هـوهتا نشـماء تداول ك شـينكوفص "103-اك"

شـــــينكوف التقليدية القديمةص ولكن على ما يبدو ك  "47–اك" تنادة يعتمد المصـــــري الجيش ان ص"غازيتا
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لقوا  المســــلحة المصــــرية هــــاه  تحتاج ا ن لبنادة اكثر عصــــريةص لذلك ت  العتماد على احدث فإن ا
9".103-اك"إهداه لك شينكوف وتو   

 

دمج -6 Iالصاهي المي nt eg r a t ed  Mas t: 
دمج I وهـــــل إلى ترســـــانة اإلســـــكندهية البحرية الصـــــاهي المي nt eg r a t ed  Mas t للكوهفيف الشـــــبحر  

Gowi جووييند "المصـــــــري الثانر ،راز  nd- 2500  " الذي اوشـــــــك تناؤه على النتهاءص ليت  تنصـــــــي   
Panor الصـــــاهي عليهص والذي يتضـــــمن وحدة المســـــتشـــــعرا  البانوهامية والســـــتبباه المدمجة ami c  

Sens or s  & I nt e l l i genc e  PS I M   والتر تحوي مركز القيادة والتحك  والتصـــال  ومســـتشـــعرا
-SMART رئيســــــرالحرا اإللكترونيةص والراداه ال S  MK2  3D  ك   80ك  للمســــــل الجوي و 250البالن مداه

 .للمسل البحري
ود ل البدمة لد  القوا  البحرية المصـــــرية نهاية  " 971 "هق   "الفاتل"الكوهفيف األول يحمل اســـــ  

 ص وذلك2016العام الماضــرص الكوهفيف الثانر تدا  اعمال تناؤه تترســانة اإلســكندهية البحرية فر إتريل 
تناء على اتفاة نقل التكنولوجيا من الجان  الفرنســــر للجان  المصــــريص ومن المقره انضــــمامه البحرية 

ص الكوهفيتين الثالث والراتع ســــــيت  تناؤتما تترســــــانة 2018المصــــــرية فر الرتع األ ير من العام الجاهي 
 .اإلسكندهية

 

 :هفقا  الس ح تين مصر والمانيا -7
ان مصـــر احتلف المرتبة األولى فر اســـتيراد الســـ ح من المانيا تقيمة  ص"تاجيس شـــاو"هـــحيفة كشـــفف 

 "عوديةالمملكة العرتية الســ"ص اهتفعف مصــر عن 2016وتالمقاهنة تعام  .2017م يين يوهو فر عام  "708"
 .من حيث استيراد الس ح األلمانر

 
 

                                  
 م،2018فبراير  16، تاريخ الدخول 2018فبراير  16، روسيا اليوم، تاريخ النشر "2018 –الصاعقة" المصرية تستخدم بنادق روسية جديدة في "سيناء  "9

 الرابط

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%A9/1470665-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2017
https://arabic.rt.com/middle_east/927419-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-2018/
https://arabic.rt.com/middle_east/927419-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-2018/
https://arabic.rt.com/middle_east/927419-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-2018/
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 :التدهيبا  العسكرية :ثالث عشر
 :2018كليوتاترا -1

ا مع العملية الشـــــــاملة ســـــــيناء  فر عدة منا،  تالب دص انملقف  "اإلهتاا"ص التر تســـــــتهدف 2018تزامنا
 .مناوها  تحرية مشـــــــتركة مع فرنســـــــا تالمياه اإلقليمية فر البحر األحمرص واســـــــتمر  لمدة اهتعة ايام

كليوتاترا "ن وشـــاهك فر تلك المناوها  وحدا  من القوا  البحرية المصـــرية والفرنســـيةص وحملف عنوا
فبراير فر نماة البحر األحمرص شرقر الب دص وشاهكف حاملة  23إلى  20واقيمف   ل الفترة من  ص"2٠18

ة تنفيذ عملية المائرا  المسترال فر تذا التدهي ص وكان ال فف للنظر فر تذا التدهي  انه ت  ألول مر
اتراه متكامل على جزيرة فر البحر األحمرص كذلك تنفيذ معركة تصــــــــادمية تين التشـــــــكي   البحرية 

وحضر فعاليا   تام التدهيبا  الفري  محمد حجازي هئيس اهكان الجيش المصري والفري   .المبتلفة
ية فر المحيط الهند ي وعدد من قادة القوا  احمد  الد قائد القوا  البحرية وقائد القوا  الفرنســـــــ

ونشر    ل فترة التدهيبا  هوه لعناهر القوا  المسلحة المصرية اثناء التدهي  يظهرون ص المسلحة
 .تدون س ح

 

 

https://arabi21.com/story/1073132/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://arabi21.com/story/1073132/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
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 :تدهيبا  لعناهر الجيش علر فض المظاترا  -2
تدا الســيســر يتبذ تعض البموا  إلحباط اي محاول  لثوهة غضــ  ضــد نظامهص ليس فقط من   ل 
كبف الحريا  وم حقة المعاهضينص ولكن تناك استعدادا   اهة دا ل المؤسسة العسكرية لمواجهة 
زيادة تذا األمرص تحســــ  مصــــاده  اهــــة كشــــفف عن توجه جديد دا ل المؤســــســــة العســــكرية لناحية 
وقالف  .ا التدهيبا  للمقبلين على اداء البدمة العســكريةص والتر تتعل  تاألســاس تكيفية فض التظاتر

المصــاده إن المقبلين على اداء البدمة العســكرية يتدهتون على فض التظاترا ص وتر ليســف جزءاا من 
واشــــاه  المصــــاده إلى ان عملية التدها على فض التظاترا   .ة فر وقف الســــل مهام القوا  المســــلح

 .اهــبحف تت  عبر  ليا  حديثة واســتبدام تكتيكا  اقرا للشــر،ةص وهتما تر اســالي  من  اهج مصــر
وشــدد  على ان تذا التدهي  يرتبط تشــكل اســاســر تالســيمرة على األوضــاع فر الب د إذا ما  رجف 

 .2011يناير  25واسعص لعدم تكراه ما حدث فر  تظاترا  غاضبة تشكل
 

 :التصريحا  والبيانا  العسكرية :هاتع عشر
اهده المتحدث العسكري للقوا  المسلحةص العقيد تامر الرفاعرص تياناا للرد على تصريحا  المستشاه  -1

دولةص وهـــفها تشـــام جنينةص الرئيس األســـب  للجهاز المركزي للمحاســـبا ص تشـــ ن وثائ  تدين قيادا  تال
ــــــــ  الفري  احتفاظ حول جنينةص تشام المدعو ته هرح ما ضوء فر» إنه :الرفاعر وقال .«األسراه تئر»تـ

ى ســــامر عنان توثائ  وادلة يدعر احتواءتا على ما يدين الدولة وقيادتها ص وتهديده تنشــــرتا مســــتدع
من جرائ ص يســـــــتهدف إثاهة حال اتباذ اي إجراءا  قانونية قبل المذكوهص وتو امر تجان  ما يشـــــــكله 

الشـــــكوك حول الدولة ومؤســـــســـــاتهاص فر الوقف الذي تبوف فيه القوا  المســـــلحة معركة الو،ن فر 
  .«سيناء لجتثاث جذوه اإلهتاا

 الدستوه لها كفلها التر الحقوة كافة ستستبدم انها المسلحة القوا  معه تؤكد الذي األمر وتو» :وتاتع
 جها  إلى األمر ســـــــتحيل وانها وعزتهاص شـــــــرفها على والمحافظة القومر األمن حماية فر والقانون

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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1«المذكوهين قبل القانونية اإلجراءا  لتباذ المبتصــــــــة التحقي  ٠ وتعد البيان مباشـــــــرة ت  إعتقال  .
 .المستشاه تشت  جنينهص ووجهف ته  له من ضمنها إذاعة ا باه كاذتة تضر تاألمن القومر المصري

المســــلحة المصــــريةص على لســــان المتحدث الرســــمرص تامر الرفاعرص التقاهير التر نشــــرتها نفف القوا  -2
األمريكية عن قيام إسرائيل تشن غاها  جوية فر مصر تالتعاون مع الجيش  "نيويوهك تايمز"هحيفة 
القوا  المسلحة المصرية فقط تر التر تقوم "ونقلف مواقع مصرية تصريحا  للرفاعر ت ن  .المصري
1".لميا  ضد التنظيما  اإلهتاتية فر سيناءتالع 1  

ذكر انه فر يوم الســــبف المواف   ص نشــــر  جريدة النيويوهك تايمز مقالا كشــــفف فيه عن 2018فبراير  3يي
وجود تحالف ســـري تين مصـــر وإســـرائيل لتنفيذ ضـــرتا  جوية إســـرائيلية ضـــد العناهـــر اإلهتاتية فر 

  من الجان  اإلسرائيلر غير كافية لدع  الجيش المصري شمال سيناءص وان تذا التحالف وتلك الضرتا
عن التصدي لإلهتااص و ان المائرا  اإلسرائيلية كانف تد ل المجال الجوي المصري تدون اية  "العاجز"

ع ما  تدل على جنســـــــيتها وكانف تتبذ مســــــــاها  معينة تجعلها تبدو وك نها منملقة من القواعد 
 .مائرا  اإلسرائلية نفذ  الر وقتنا تذا مائة ضرتة جوية علر سيناءالمصريةص وكششف التقرير ان ال

ص إ، ة عملية عســـكرية واســـعةص فر وســـط وشـــمال ســـيناءص شـــمال شـــرقر اعلن المتحدث العســـكري -3
 إن :وقال .الب دص ومنا،  ا ر  فر انحاء الجمهوهيةص لتعق  التنظيما  المســلحة والعناهــر اإلجرامية

 اإلهتاا لمجاتهة 2018 ســـــيناء الشـــــاملة العملية اليوم هـــــباح تدا  المســـــلحة للقوا  العاملة قيادةال»
 ووســــط شــــمال فر عملياتها تدا  القانون إنفاذ قوا » إن واضــــاف .«هتاتيةاإل البؤه من الب د وتمهير
 إحكام تهدف النيلص وادي غرا الصـــــــحراوي والظهير ص(يحددتا ل )مصـــــــر تدلتا ا ر  ومنا،  ســـــــيناءص
 المصـــريص الشـــع  البيانص ودعا .«الهتاا تؤه وتمهير المصـــرية للدولة الباهجية المنافذ على الســـيمرة
  .تها مشتبه عناهر اي عن واإلت غ ص«ا  إنفاذ القانونقو» مع للتعاون

 قال المتحدث العســـــكري فر تيان هســـــمر انه تزامناا مع تنفيذ  مة المجاتهة الشـــــاملة للقضـــــاء على-4
العناهر المسلحة واعمال التسلل والتهري  عبر الحدودص وتناءا على معلوما  استبباهاتية مؤكدة تفيد 
تتجمع عدد من العناهـــــر اإلجرامية تســـــتعد للتســـــلل إلى دا ل الحدود المصـــــرية تاســـــتبدام عدد من 

                                  
1 م، 2018فبراير  15م، تاريخ الدخول 2018فبراير  12، مصر العربية، تاريخ النشر «إثارة الشكوك ضد الدولة»المتحدث العسكري: التحقيق مع جنينة  لـ 0

 الرابط
1  الرابط، 2018فبراير  15، تاريخ الدخول 2018فبراير  04، تاريخ النشر 21الجيش المصري ينفي تقرير "التايمز" عن التعاون مع إسرائيل، عربي  1

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1469554-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1469554-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1469869-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A--%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9%C2%A0-%D9%84%D9%80%D9%80%D9%80-%C2%AB%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%C2%BB
https://arabi21.com/story/1069146/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://arabi21.com/story/1069146/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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العامة للقوا   ســـــــياها  الدفع الرتاعر على التجاه الســـــــتراتيجر اليرتر وتناء على اوامر من القيادة
المســـلحة اقلعف تشـــكي   من القوا  الجوية لســـتم ع المنمقة الحدودية واكتشـــاف وتتبع األتداف 

ســــــاعة الماضــــــيةص وقد اســــــفر  العملية عن  24المعادية وت كيد إحداثياتها والتعامل معها على مداه ال 
1. ائرسياها  دفع هتاعر محملة تكميا  من األسلحة والذ 10استهداف وتدمير  2  

اســـــــتعرف اللواء اهكان حرا ياســـــــر عبد العزيزص ممثل تيئة عمليا  القوا  المســـــــلحةص اإلجراءا   -5
 2018فبراير  9ص اعتباها من هـــــــباح يوم الجمعة المواف  2018المتبذة   ل العملية الشـــــــاملة ســـــــيناء 

واكد اللواء اهكان  .تالتعاون الكامل تين القوا  المســــلحة والشــــر،ة المدنية وجميع مؤســــســــا  الدولة
حرا ياســـر عبد العزيزص تبصـــيص قمع تحرية تعمل كقوة إســـناد وت مين للســـاحل ضـــد مصـــاده التهديد 
الباهجرص وت مين مصـــاده الثروا  تالمياه اإلقليمية والقتصـــادية المصـــريةص إلى جان  حماية األجان ص 

ه اإلهتاتيةص ومنع اي عمليا  تســلل او وتقدي  الدع  المباشــر للقوا  اثناء تنفيذ عمليا  المداتما  للبؤ
1.دع  لوجستر للعناهر اإلهتاتية 3  

نفى المتحدث العســــكريص العقيد اهكان حرا تامر الرفاعرص هــــحة ما يت  تداوله على إحد  وســــائل  -6
و،ال  وسائل اإلع م تتحري  .اإلع م تش ن قصف ،ائرة حرتية تالبم  نقمة عسكرية تمدينة العريش

وقالف  .ت  تناوله تشـــ ن العمليا  العســـكرية تشـــمال ســـيناءص تحســـ  ما نقلف مواقع محليةالدقة فيما ي
وســائل إع م مصــريةص الث ثاءص إن ،ائرا  حرتية اســتهدفف كمينا عســكريا على مد ل حر الزتوه فر 

  .مدينة العريشص عن ،ري  البم 
مقمع فيديو عبر حســــــاته تموقع نشــــــر العقيد تامر الرفاعرص المتحدث العســــــكري للقوا  المســــــلحةص  -7

ص للقوا  البحرية   ل ت مينها حقل ظهر للياز المبيعرص واألتداف الحيوية "تويتر"التدوينا  القصــيرة 
تنفذ  "2018ســـيناء "وتزامنا مع العملية الشـــاملة  .والســـتراتيجية فر عم  المياه القتصـــادية المصـــرية

تداف الحيوية والســــتراتيجية فر عم  المياه القتصــــادية القوا  البحرية عديدا من المهام لت مين األ

                                  
1 رباعي محملة بالذخائر واألسلحة، الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، تاريخ سيارات دفع  10القوات الجوية تحبط محاولة الختراق الحدود الغربية وتدمر  2

 الرابطم، 2018فبراير  16م، تاريخ الدخول 2018فبراير  15النشر 
1 فبراير  16م، تاريخ الدخول 2018فبراير  15، البوابة نيوز، تاريخ النشر القوات المسلحة: تخصيص قطع بحرية لتأمين مصادر الثروات بالمياه اإلقليمية 3

 الرابطم، 2018

http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/
http://www.albawabhnews.com/2946551
http://www.albawabhnews.com/2946551


 
 

 

 المشهد العسكري       20    8012مارس    2

  

ميل تحر ص لحماية المقدها   1200البالصـــــة لمصـــــرص على امتداد المســـــرح البحريص وتمول يصـــــل إلى 
 .القتصاديةص وت مين الستثماها ص تعزيزا ل من والقتصاد القومر

ة تر األولى فر إجراءا  تســـلي  نشـــر  الســـعودية قواتها على جزيرتر تيران وهـــنافيرص فر  مو -8
وا الجزيرتين إلى المملكةص القوا  الســـعودية حلف محل قوا  متعددة الجنســـيا  والمراقبين الذين كان

  .متمركزين فر الجزيرة
ذكر تقرير لموقع ستراتفوه ووهلدفيو ان مصر قامف تنشر قوا  عسكرية لت مين حدودتا اليرتية مع  -9

وذكر التقرير انه جر   .و،نر الليبر تقصـــــف معاقل اإلهتاتيين تالقرا من دهنةليبياص مع قيام الجيش ال
 .التنسي  تين السلما  فر البلدين قبل ان تبدا القوا  الليبية حملتها على معاقل اإلهتاتيين

حذه من ظاترة تســــرا الوثائ  الســــرية تالقوا  المســــلحة-10  /تســــري  من دا ل المباترا  الحرتية يي
 .فيديو

اكد اعضـــــاء لجنة الحواه الو،نر تجنوا الســـــودان على دوه مصـــــر ليس فقط إقليميا ولكن دولياص  -11
وقال جين ديفيد  .وعلى قدهة الجيش المصـــــــري الذي يعد من اعظ  الجيو  األفريقية وفر المنمقة

ان الجيش الســـــودانر الجنوتر ل يزال فر  اوكير هئيس لجنة األمن والدفاع تالبرلمان جنوا الســـــودان
و من مرحلة التكوينص ول يزال يحتاج للت تيل ليستميع حماية الدولةص والجيش المصري جيش قوي وت

اعظ  الجيو  فر المنمقة وفر افريقياص وله قدها  قتالية عاليةص ونمل   برة مصـــــــر لتنمية جيش 
 .جنوا السودان

ان وزير الدفاع الكوهي ســوف  يون يو تشــول /اعلن ســفير كوهيا الجنوتية الجديد لد  مصــر الســيد -12
ي هـــــدقر هـــــبحرص ســـــبتمبر يصـــــل مصـــــر فر زياهة هســـــمية قريباص هداا على زياهة وزير الدفاع المصـــــر

1.واضاف تشول ان ت ده تدع  التعاون مع مصر فيما يتعل  تمجال تصدير الس ح للقاترة .الماضر 4  
 
 
 

                                  
1  الرابط، 2018فبراير  27، تاريخ الدخول  2018فبراير  21وزير الدفاع الكوري يزور مصر قريًبا، بوابة فيتو، تاريخ النشر  4

https://www.youtube.com/watch?v=guRABtQN3ZI
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2630692/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2630692/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2630692/1/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85.html
http://www.vetogate.com/3078139
http://www.vetogate.com/3078139


 
 

 

 المشهد العسكري       21    8012مارس    2

  

 قراها  عسكرية : امس عشر
فبرايرص قراه الفري  اول  13فى عددتا الصـــــاده هـــــباح يوم الث ثاءص تتاهيخ  نشـــــر  الجريدة الرســـــمية

تش ن إعادة تشكيل  13لحةص وزير الدفاع واإلنتاج الحرتىص هق  هدقى هبحىص القائد العام للقوا  المس
وتضــــــمن القراه تشــــــكيل لجنة  .لجنة شــــــئون مدير  واعضــــــاء اإلداها  القانونيةص تجهاز البدمة العامة
 .1973لسنة   47من قانون هق   17شئون ومدير  اعضاء اإلداها  القانونية المنصوص عليها تالمادة 

 

 :عسكراقتصاد ال :سادس عشر
اعلن عبد الفتاح الســيســر عن عزمه ،رح مشــروع نفذته القوا  المســلحة لإليجاه إلى القماع الباصص 

الف هوتة زهاعيةص تواسمة الشركة  100جاء ذلك   ل تدشين الجيش المرحلة األولى لمشروع زهاعة 
  المســـــــلحةص تمدينة الو،نية للزهاعا  المحمية التاتعة لجهاز مشـــــــروعا  البدمة الو،نية التاتع للقوا

 .(شمال غرا)الحمام تنماة قاعدة محمد نجي  العسكرية تمحافظة مرسى ممروح 
فيه ناس كتير تتقول احنا تنافس القماع الباص فر المشـروعا ص القماع الباص "حيث قال السـيسـر 

 ســـــــنين عشـــــــان ينفذص واحنا عملنا الصـــــــوا اتوص واللر عايز ييجر 4مش تيعرف ينفذ زينا وتيحتاج 
1".يست جرتا من القوا  المسلحة يتفضل ييجر معندنا  مشكلة 5  

 

 :الزياها  العسكرية :ساتع عشر
 التفاهيل الشبص

محمد سعيد العصاه وزير -1
1.اإلنتاج الحرتر 6  

ص قام تزياهة الر الصين التقى   لها مع زوتو 2018فبراير  06
GCL)جونجشان هئيس مجلس إداهة مجموعة  Gr oup)  الصينية

وتشمل مجموعة  .تمقرتا تمدينة سوزاتو تالصينوذلك 
(GCL Gr oup)   الصينية عدة شركا  تعد من كبريا  الشركا

                                  
1  الرابطم، 2018فبراير  15م، تاريخ الدخول 2018فبراير  08، تاريخ النشر 21السيسي يعرض مشروعا نفذه الجيش لإليجار.. ونشطاء يعلقون،عربي  5
1 م، 2018فبراير  15م، تاريخ الدخول 2018فبراير  06اون مع الصين في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، بوابة األخبار، تاريخ النشر العصار يبحث التع 6

 الرابط

http://www.youm7.com/story/2018/2/13/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3647315
https://arabi21.com/story/1070350/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86
https://arabi21.com/story/1070350/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2618174/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.htmlhttps:/akhbarelyom.com/news/newdetails/2618174/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
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العالمية المتبصصة فر مجال هناعة الواح الماقة الشمسية 
ا من الرمال  .تجميع مراحلها تدءا

1.عبد الفتاح السيسر -2 7 ص سيرجر ناهيشيكن مدير جهاز المباترا  2018فبراير  13 
 الباهجية الروسية

 هعبد الفتاح السيسر يرافق -3
1.وزير الدفاع هدقر هبحر 8  

الفري  اول جوزيف فوتيل قائد القيادة  :2018فبراير  15
 .المركزية األمريكية

وزير الدفاع هدقر -4
1هبحر 9  

الفري  اول جوزيف فوتيلص قائد القيادة  :2018فبراير  15
 المركزية األمريكية

محمد فريد هئيس األهكان -5
 حجازي

الفري  اول جوزيف فوتيلص قائد القيادة  :2018فبراير  15
 المركزية األمريكية

ر فزياهة إلر الكلية الحرتية ومشاهكة الملبة  :م2018فبراير  19 السيسر يرافقه وزير الدفاع-6
 .التدهيبا  الصباحية

هئيس اللجنة المصرية  -7
المعنية تالملف الليبر اللواء 

 حرا محمد الكشكراهكان 

 – 16 الفترة   ل الليبر الجيش وفد استقبل :م2018فبراير  20
 استكمال تعد القاترة المصرية العاهمة فر الجاهي فبراير 20

وحيد المؤسسة العسكرية فر الجول  تت الباهة المناقشا 
لة الساتقة تما فر ذلك مناقشة كافة القضايا الباهة تإعادة تيك

 .العسكرية المؤسسة 
وزير الباهجية سامل -8

2شكري ٠  
زاه وزير الباهجية سامل شكريص الكلية  :م2018فبراير  21

الجويةص حيث استقبله اللواء ،ياه اهكان حرا تشام ،ويلة 
 :مدير الكليةص القى شكري محاضرة امام ،لبة الكلية تعنوان

                                  
1  الرابطم، 2018فبراير  15م، تاريخ الدخول 2018فبراير  13للسيسى، بوابة األخبار، تاريخ النشر « بوتين»مدير مخابرات روسيا ينقل تحيات  7
1 م، 2018فبراير  15م، تاريخ الدخول 2018فبراير  15قائد القيادة المركزية األمريكية يشيد بجهود مصر في مكافحة اإلرهاب، المصري اليوم، تاريخ النشر  8

 الرابط
1  الرابطم، 2018فبراير  18م، تاريخ الدخول 2018فبراير  15ركان يلتقيان قائد القيادة المركزية األمريكية، اليوم السابع، تاريخ النشر وزير الدفاع ورئيس األ 9
2 م، 2018فبراير  22م، تاريخ الدخول 2018فبراير  21يزور الكلية الجوية ويلقي محاضرة عن السياسة الخارجية، بوابة األخبار، تاريخ النشر « شكري  »0

 الرابط

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2623143/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2623143/1/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89.html
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1259474
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%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%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/3650913
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%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%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/3650913
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2628055/1/%C2%AB%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1.html
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ص "يونيو 30تموير السياسة الباهجية المصرية تعد ثوهة "
استعرف   لها التموها  التر ،را  على سياسة مصر 
الباهجية فر مرحلة ما تعد استرداد استق لية القراه الو،نر 

 .2018يونيو  30عق  ثوهة 
السيسر يرافقه وزير -9

2.الدا لية مجدي عبد اليفاه 1  
زاه السيسرص كلية الشر،ةص وتفقد التدهيبا   :2018فبراير  23

 .الصباحية للم ا
لفري  محمد فريد حجازي ا-10

والفري  احمد  الد قائد 
القوا  البحرية وقائد القوا  
الفرنسية فر المحيط 

2.الهندي 2  

حضوه المرحلة النهائية للتدهي  المصري  :2018فبراير  24
 ". 2018كليوتاترا  "الفرنسر المشترك 
 

 
 

                                  
2 فبراير  27م، تاريخ الدخول 2018فبراير  23صور.. الرئيس السيسي يزور كلية الشرطة ويتفقد التدريبات الصباحية للطالب، اليوم السابع، تاريخ النشر  1

 الرابطم، 2018
2 م، تاريخ الدخول 2018فبراير  24اليوم السابع، تاريخ النشر " )فيديو وصور(، 2018كليوباترا “رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة النهائية لـ  2

 الرابط م،2018فبراير  27
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