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 تطورات المشهد العسكري المصري مصر: 
 محمود جمال

 

على النحو  وذلكم، 2018المؤسسة العسكرية خالل شهر يونيو لعام يتناول هذا التقرير أهم التطورات التي شهدتها 
 التالي:

 

 المؤسسة العسكرية: بنيةأواًل: 
 تغيير وزير الدفاع وقائد القوات الجوية: -1

م، بتعيين الفريق محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري 2018يونيو  15عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الموافق قام 
اللواء أركان حرب محمد عباس حلمي هاشم قائد للقوات  وزيرًا للدفاع بداًل من الفريق أول صدقي صبحي، وتعيين

مدني وهو منصب وزير الطيران المدني، وكذلك الجوية بداًل من الفريق يونس المصري والذي تم تعيينه في منصب 
قام السيسي بتعيين اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية بداًل من اللواء مجدي عبد الغفار. وأصدر السيسي قراًرا 

م بتعيين الفريق أول صدقي صبحي مساعًدا للسيسي لشئون الدفاع، كما أصدر 2018لسنة  2٧1جمهورًيا رقم 
بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، مستشاًرا للسيسي لشئون  2٧2مهورًيا رقم السيسي قراًرا ج

 1األمن ومكافحة اإلرهاب.
وبخروج صدقي صبحي ويونس المصري من تشكيلة المجلس العسكري لم يتبقى سوي ثالثة قيادات متواجدين في 

محمد فريد رئيس األركان الحالي  السيسي بإقالتهم وهم:م، لم يقوم 2013يوليو  03تشكيلة المجلس الحالي منذ 
اللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة ، لدستورية والقانونية ممدوح شاهينمساعد وزير الدفاع للشئون ا، و حجازي 

 الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية.

                                  
م، 2018يونيو  19م، تاريخ الدخول 2018يونيو  15مستشارين للرئيس، بوابة األخبار، تاريخ النشر « إسماعيل وصبحي وعبد الغفار»قرار جمهوري بتعيين  1

 الرابط

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684943/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3


 
  

 

 المشهد العسكري        2   2018 يوليو 9
 

 

 تعيين قائد جديد إلدارة شئون أفراد القوات المسلحة: -2
بعد تعيين اللواء أركان حرب خيرت بركات مدير إلدارة شئون األفراد بالقوات المسلحة المصرية السابق في منصب 

دارة شئون الضباط بالقوات إم، أصبح مدير 2018رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في فبراير من عام 
 .المسلحة فارغاً 

بتعيين اللواء أركان حرب عبد الناصر حسن ، ن إدارة شئون األفرادالسيسي قام بعد قراره بخروج اللواء بركات م
كان قبيل تولية المنصب الجديد العزب مديرًا إلدارة شئون الضباط بداًل منه، وجدير بالذكر فإن اللواء "عبد الناصر" 

 2كلية القادة واألركان.ل اً مدير 
 

 السيسي والمخابرات العامة: -3
عباس كامل مدير مكتب السيسي والذي أوكل له مهمة قائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات قام السيسي بتعيين اللواء 

م، بعد إقالة اللواء خالد فوزي من رئاسة الجهاز، كرئيس لجهاز المخابرات بشكل رسمي وعين 2018في يناير 
 3اللواء ناصر فهمي نائبا لرئيس الجهاز

 

 استبعاد اللواء محمد سليمان الزملوط: -4
، قام السيسي بتعينه لفترة 2016استبعاد اللواء محمد سليمان الزملوط من قيادة المنطقة الشمالية في ديسمبر بعد 

م، بتعيين الزملوط كمحافظ للوادي الجديد، 201٧وجيزة كرئيس لهيئة البحوث العسكرية، ثم قام السيسي في فبراير 
ط من محافظة فقد قام السيسي باستبعاد الزملو ، هزة األمنيةموقع البوابة نيوز التابع لألج هولكن وبناء على ما نقل

 4.هتعيين اللواء نادر الجنيدي بداًل منالوادي الجديد و 
 

 نقل العميد شريف العرايشي: -5
أصدر وزير الدفاع الفريق محمد زكي قرار بحق العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي، نائب رئيس أركان 

لجيش المصري، والقاضي بنقله من عمله بسيناء إلى وظيفة مستشار عسكري في قطاع تأمين شمال سيناء با

                                  
 الرابط، 2018يونيو  19، تاريخ الدخول 2016ديسمبر  22أكاديمية الشرطة تستقبل مدير كلية القادة، اليوم السابع، ( 2)
 الرابط م،2018يونيو  28م، تاريخ الدخول 2018يونيو  28، الشروق تاريخ النشر «المخابرات العامة»عباس كامل رئيسا لـ 3
 الرابطم، 2018يوليو  02م، تاريخ الدخول 2018يوليو  01باألسماء.. حركة المحافظين الجدد.. وأداء اليمين خالل ساعات، البوابة نيوز، تاريخ النشر  4

https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/s7wfal/slmn/p2/story/2016/12/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3022488
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/s7wfal/slmn/p2/story/2016/12/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3022488
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28062018&id=7648aa1b-43cf-488b-9efb-24d7b93f2bad
http://www.albawabhnews.com/3171946
http://www.albawabhnews.com/3171946
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المنطقة العسكرية بدمياط. قرار النقل جاء بعد ساعات من قرارات أصدرها العميد العرايشي من شأنها التخفيف من 
لة منذ أكثر ة شامحدة الحصار المفروض على مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكري

 5.من أربعة أشهر"
 

 الجنراالت والوظائف العليا:  -6
بتكليف اللواء طيار طارق فوزى، رئيسا للشركة المصرية  أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، قراراً 

للمطارات، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية اإلدارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات 
 6والمالحة الجوية خلفًا للطيار محمد سالم مصيلحى.

 

 ثانيًا: اجتماع العقبة:
المتخصصة في شؤون األمن "إنتجلنس أونالين" أن "قمة استخبارية" عقدت في العقبة مجلة األمنية الفرنسية نشرت ال

  األردنية وجمعت رؤساء أجهزة االستخبارات في كل من: إسرائيل، السعودية، مصر، األردن، والسلطة الفلسطينية.
ن نتنياهو، حضره كل من: رئيس كاًل من ملك األردن عبد هللا الثاني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميجمع االجتماع 

جهاز الموساد، يوسي كوهين، ورئيس االستخبارات السعودية، خالد بن علي الحميدان، ومدير المخابرات العامة 
المصرية، عباس كامل، ورئيس المخابرات األردنية، عدنان عصام الجندي، ومدير المخابرات العامة في السلطة 

مجلة أن كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنير، الفلسطينية، ماجد فرج". وبينت ال
 ومبعوثه إلى المنطقة جيسون غرينبالت هما اللذان بادرا إلى تنظيم هذا اللقاء.

                                  
، 2018يوليو  02، تاريخ الدخول 2018يوليو  01نقل نائب رئيس األركان بشمال سيناء.. أسباب معلومة ونتائج مجهولة، العربي الجديد، تاريخ النشر  5

 الرابط
يونيو  29م، تاريخ الدخول 2018يونيو  28لمصرية للمطارات، اليوم السابع، تاريخ النشر رؤساء جدد للقابضة لمصر للطيران وميناء القاهرة وا 3تكليف  6

 الرابطم، 2018

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/6/30/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
https://www.youm7.com/story/2018/6/28/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-3-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3852161
https://www.youm7.com/story/2018/6/28/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-3-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3852161
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المجلة أن اللقاء يمثل محاولة للتأثير على موقف السلطة الفلسطينية من الخطة األميركية للتسوية، المعروفة وأشارت 
صفقة القرن" إلى جانب بحث ترتيب مسألة خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن ماجد فرج “بـ 

 ٧يحظى بقبول كبير لدى اإلدارة األميركية.
 

 : العالقات المصرية األمريكية:ثالثاً 
تعزيز التعاون والتنسيق أكد السيسي، على أهمية العالقات االستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة، الحرص على 

مع اإلدارة األمريكية حيال القضايا ذات االهتمام المشترك، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق 
جاء ذلك خالل لقاء السيسي وفدًا من أعضاء مجلس  األوسط، وسعى الدولتين إلى إعادة األمن واالستقرار إليها.

يل عيسى، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل القائم النواب األمريكي برئاسة النائب دار 
 8بأعمال رئيس المخابرات العامة، باإلضافة إلى القائم بأعمال السفير األمريكي بالقاهرة.

الدعم األمريكي لمصر، خالل »، خالل لقائه وفد الكونجرس، إن «سامح شكري »وزير الخارجية، من جانبه قال 
وأضاف، وفق بيان «. الماضية، ال يعكس خصوصية العالقة بين البلدين، وال يحقق المصالح المشتركة الفترة

القاهرة دائما ما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الواليات المتحدة، مزيدًا من الدعم في »للخارجية للمصرية، أن 
من عدم استقرار ونزاعات مسلحة وانتشار  مواجهة التحديات المتزايدة، السيما في ظل ما يشهده الشرق األوسط

الوفد األمريكي أكد على أن مصر أحد أهم الدول في منطقة الشرق »وأشار البيان إلى أن  «.لتنظيمات إرهابية
األوسط من حيث القيمة االستراتيجية للواليات المتحدة، وأن المصلحة األمريكية تقتضي تعزيز وتقوية العالقة وتقديم 

 9«.م لهاالدعم الالز 

                                  
يونيو  29م، تاريخ الدخول 2018يونيو  28يل والسعودية ومصر واألردن والسلطة الفلسطينية، العربي الجديد، تاريخ النشر لقاء يجمع قادة استخبارات إسرائ ٧

 الرابط م،2018
يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018مايو  31مكافحة اإلرهاب تتم وفق استراتيجية متكاملة، بوابة األخبار، تاريخ النشر «: النواب األمريكي»السيسي لوفد  8

 الرابطم، 2018
م، 2018يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018يونيو  01انتقادات مصرية لتراجع المعونات األمريكية، مصر العربية، تاريخ النشر  9

 الرابط

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/6/28/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679228/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679228/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1478039-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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التقي وزير الدفاع صدقي صبحي بوفد أعضاء الكونجرس األمريكي برئاسة النائب داريل عيسى رئيس لجنة كما 
تناول اللقاء العالقات المصرية األمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجاالت ، و الرقابة واإلصالح الحكومي

 10بمنطقة الشرق األوسط.تقرار المختلفة وإرساء دعائم األمن واالس
 

 : مصر والسودان:رابعاً 
م، الفريق أول صالح 2018يونيو  03استقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يوم األحد الموافق 

 قوش، رئيس جهاز األمن والمخابرات السوداني، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية.
نقل للسيسي تهنئة الرئيس السوداني، « قوش»راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  وقال السفير بسام

أن اللقاء تناول بحث العالقات الثنائية الوثيقة « راضي»وأضاف  .عمر البشير، بمناسبة بدء فترته الرئاسية الثانية
 بين البلدين، وسبل تعزيزها في ضوء التحديات اإلقليمية الحالية.

 

 عليق: ت
هذا اللقاء هو األول من نوعه الذي يجمع بين السيسي والفريق صالح قوش الذي عين مؤخرا رئيساً لجهاز المخابرات 
السودانية بداًل للفريق أول محمد عوض. ويأتي اللقاء في فترة يصفها البعض بأنها تعاد فيها فتح صفحات جديدة 

بعض التوترات الخاصة ببعض الملفات العالقة بين الجانبين ومن بين الجانب المصري والجانب السوداني إلزالة 
أهمها ملف حاليب وشالتين، وملف جماعة اإلخوان المسلمين المتواجد بعض أفرادها داخل األراضي السودانية، 

 وملف سد النهضة.
 

 : مصر واليمن:خامساً 
للواء الركن طاهر علي العقيلي رئيس هيئة التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، با

. تناول اللقاء تطورات األوضاع يونيو الماضياألركان العامة للجيش اليمني، والوفد المرافق له الذي زار مصر خالل 
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط والجهود اإلقليمية والدولية المبذولة تجاه األزمة اليمنية وتطرق اللقاء إلى عدد 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء تعزيز آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكال البلدين.  من
                                  

يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018مايو  31وزير الدفاع يلتقي وفدًا من أعضاء الكونجرس األمريكي، بوابة األخبار، تاريخ النشر  10
 الرابطم، 2018

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679179/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679179/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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من جانبه أشاد رئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمني، بجهود مصر وقواتها المسلحة في دعم ومساندة بالده 
 11عائم األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.من خالل العديد من المواقف المشرفة، وسعيها الدائم إلرساء د

 

 : االجتماع الثالثي بين مصر واألردن وفلسطين:سادساً 
م، لمدارسه التطورات التي تشهدها 2018مايو  31خرج االجتماع الثالثي الذي عقد بالقاهرة يوم الخميس الموافق 
على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء االنقسام الفلسطيني،  الساحة الفلسطينية، بمشاركة أردنية مصرية فلسطينية، بالتأكيد

وسبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع االقتصادي بالضفة 
وكانت كل من القاهرة وعمان والسلطة الفلسطينية تداعت لعقد اجتماع تشاوري حول التصعيد  المحتلة والقطاع.

حضره كل من وزراء خارجية مصر واألردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة األخير 
 12رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثالث.

تم عمل المعبر كالمعتاد في  2018 -6 -5وفي سياق منفصل أعلنت إدارة معبر رفح البري أن الثالثاء الموافق 
الجانب الفلسطيني بإيقاف  2018 -6 -4طات المصرية أبلغت يوم االثنين الموافق كال االتجاهين. وكانت السل

العمل في معبر رفح بكال االتجاهين أمام حركة المسافرين. وقالت إدارة المعبر الفلسطيني في بيان صحفي، إن 
"المعبر سيبقى  "المعبر توقف عن العمل بسبب خلل فني في كوابل االتصاالت بالمعبر المصري"، مشيرة إلى أن

 13متوقفا لحين إصالح الخلل".
 

 : اجتماع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بنيجيريا:سابعاً 
شاركت مصر بوفد ممثل عن وزارة الدفاع في االجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي 

وتضمنت أجندة االجتماع بحث  .2018يونيو  22إلى  20، خالل الفترة من «أبوجا»عقد في العاصمة النيجيرية 
سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة اإلرهاب عبر تقديم الدعم 
المتبادل في كافة المجاالت، وتبادل التجارب والخبرات في مجاالت األمن والدفاع، وإطالق جهود التنمية، وبحث 

                                  
 الرابطم، 2018يونيو  08م، تاريخ الدخول 2018يونيو  0٧الفريق محمد فريد يلتقي رئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمني، بوابة األخبار، تاريخ النشر  11
يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018مايو  31، تاريخ النشر 21اجتماع القاهرة: ندعو لتفعيل المصالحة وتمكين الحكومة بغزة، عربي 12

 الرابطم، 2018
 الرابطم، 2018يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018يونيو  04، تاريخ النشر 21مصر تعيد فتح معبر رفح الثالثاء بعد توقفه عن العمل لخلل فني، عربي  13

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2682250/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2682250/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://arabi21.com/story/1098185/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://arabi21.com/story/1098185/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://arabi21.com/story/1099143/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-
https://arabi21.com/story/1099143/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-
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لمسجلة في مجال محاربة اإلرهاب عبر التضامن المشترك بين دول التجمع. وأكد اللواء أح توطيد المكتسبات ا
محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق محمد ذكي، وزير الدفاع دعم مصر 

الدعم والتعاون المستمر  للدول األعضاء في تجمع الساحل والصحراء في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز
 14مع الدول األعضاء لدحر اإلرهاب ودعم جهود األمن واالستقرار بالمنطقة.

 

 : التسليحثامناً 
 :MiG- 29Mالمقاتلة  -1

 
مصرية أحادية المقعد، لحظة إقالعها من مطار "  MiG- 29M للمقاتلة 2018مايو  30لقطة حديثة بتاريخ 

 15ُيذكر أن القوات الجوية المصرية كانت قد تسلمت  .روسيا االتحاديةبموسكو في  " Zhukovsky جوكوفسكي
مقاتلة تم التعاقد عليها عام  46، وذلك من أصل 201٧ُمعدلة بحلول نهاية عام  MiG- 29M/M2مقاتلة 
2015. 

                                  
م، 2018يونيو  25م، تاريخ الدخول 2018يونيو  24لصحراء بنيجيريا، بوابة األخبار، تاريخ النشر مصر تشارك في اجتماع وزراء دفاع دول الساحل وا 14

 الرابط

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2688491/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 بورسعيد ":الكورفيت الشبحي المصري الثاني "  -2

 
 جوويندلمصري الثاني " بورسعيد" طراز "الشبحي ا للكورفيتظهرت في بداية الشهر المنصرم لقطات جديدة 

Gowind- 2500 "  مراسم "، وينتظر 9٧6لذي حصل رسميا على الترقيم " في ترسانة اإلسكندرية البحرية، وا
الكورفيت  .تدشينه وإنزاله للمياه. ومن الُمقرر أن يتبعه خالل العامين القادمين الكورفيتين الثالث والرابع من نفس الفئة

" ودخل الخدمة لدى القوات البحرية المصرية نهاية  9٧1األول تم بناؤه في فرنسا، ويحمل اسم " الفاتح " رقم " 
، وذلك طبقًا التفاق 2016الكورفيت الثاني بدأت أعمال بنائه بترسانة اإلسكندرية البحرية في إبريل  .العام الماضي

في مصر،  4كورفيتات من أصل  3نقل التكنولوجيا من الجانب الفرنسي للجانب المصري الذي نّص على بناء 
، بعد 2018و الرابع من العام الجاري ومن المقرر انضمامه ألسطول القوات البحرية المصرية خالل الربع الثالث أ

 االنتهاء من تجارب اإلبحار وإعداد وتجهيز طاقمه الُمخصص لقيادته وتشغيله.
 

 :TKMSمصر تتفاوض على بناء فرقاطات مع شركة " تيسين كروب  -3

 

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1506800996099031/1506799302765867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/pcb.1506800996099031/1506799302765867/?type=3&theater
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في قطاع بناء السفن الحربية بأن مصر تتفاوض على بناء فرقاطات مع شركة " تيسين  مسؤول ألمانيصرح 
الثقيلة  MKS 180 األلمانية لبناء السفن، ولكن إلغاء الحكومة الفيدرالية عقد بناء فرقاطات " TKMS كروب

األلمانية، ُيمّثل ضربة ثقيلة للشركة، وسيتسبب في عواقب منها إمكانية أن تتحول مصر للجانب لصالح البحرية 
لم تخسر فقط عقدًا مع الحكومة  TKMS وصرح المسؤول األلماني بأن شركة .الفرنسي لبناء الفرقاطات المطلوبة

أضاف قائال: " ال توجد بحرية مليار يورو، بل ستخسر أيضا فرص التصدير للخارج، حيث  3.5األلمانية قيمته 
 ." في العالم ُتقدم طلبات تعاقد لشركة غير ُمزّودة لقواتها البحرية من نفس جنسيتها

 

 تعقيب: 
  -F126 المعروفة أيضا بـ - MKS 180ال توجد أية تفاصيل عن المفاوضات المصرية، وهل تخص فرقاطات 

زات؟ وإذا حّولت البحرية المصرية أنظارها للجانب الفرنسي، أم نوع آخر من الفرقاطات؟ وماهية المواصفات والتجهي
هل سيكون الخيار األخير؟ أم ستكون هناك خيارات أخرى كإيطاليا أو كوريا الجنوبية؟ ولكن الخبر في حد ذاته، 
 يثبت بما ال يدع مجااًل للشك، أن البحرية المصرية ماضية في تنفيذ ُمخطط قوي للتحديث والتطوير، وتبحث عن

 كافة الخيارات الُمتاحة، وسنسمع أخبارا جيدة في الفترة القادمة.
 

 فرقاطات جدد لصالح البحرية المصرية: 4مناقصة دولية لشراء   -4

 
األلمانية لبناء السفن، عقب  TKMS عن األزمة الجارية داخل شركة تيسين كروب األلمانية FAZ تحدثت صحيفة

لصالح البحرية األلمانية، والذي يعد تهديدًا مباشرًا  MKS 180 بإلغاء عقد بناء فرقاطاتقرار الحكومة األلمانية 
لسمعة الشركة وفرص حصولها على عقود تسليح من الخارج، وأضافت الصحيفة أن مصر تجري حاليًا مناقصة 

لشركة األلمانية من فرقاطات جدد لصالح البحرية المصرية، وأن هذا القرار يثير مخاوف ا 4دولية للحصول على 
  .أن تتحول مصر للجانب الفرنسي لبناء الفرقاطات

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1515125051933292/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1515125051933292/?type=3&theater
https://ar-ar.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1524555007656963/?type=3
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األلمانية، نقالً عن أحد مديري الشركة األلمانية، أن مصر بالفعل  Handelsblatt فيما ذكرت صحيفة هاندلسبالت
كة بدأت مفاوضات مع تيسين كروب و وصلت المباحثات لمراحل جيدة جدًا، حيث يقدر الجانب المصري الشر 

األلمانية بنجاح، و لكن  209األلمانية و يعتبرها مورد للسالح جدير بالثقة و ذلك بعد إبرام صفقة غواصات التايب 
يجدر بالذكر أن هيئة األركان . ما زالت الشركة تخاف من أن يؤثر القرار على االختيار النهائي للبحرية المصرية

 Juan Carlos العسكرية البحرية اإلسبانية خالل زيارة الحاملة اإلسبانية قد أعلنت عن خطتها لترويج الصناعات
I و الفرقاطة Blas de Lezo  من فئة فرقاطات الدفاع الجوي F100 Álvaro de Bazán  للقاعدة البحرية

باإلسكندرية األسبوع الجاري ، حيث من المقرر أن يعرض الجانب اإلسباني إمكانيات القطعتين الحربيتين على 
الخبر مهم للغاية نظرًا ألن المناقصة تزيد من المنافسة وتضمن لمصر الحصول على  . ين المصريينالمسؤول

 أفضل العروض من كافة الشركات المشاركة وااللتزام بكافة المواصفات المطلوبة من قبل الجانب المصري 
 

 الصاروخي:تقديم خدمات الدعم الفني والهندسي لصالح رادارات اإلنذار المبكر والدفاع   -5

 
  Lockheedعن منح شركة لوكهيد مارتن US Marine Corps مكتب سالح مشاة البحرية األمريكيةأعلن  

Martin  ًمليون دوالر، لتقديم خدمات الدعم الفني و الهندسي لصالح رادارات اإلنذار  3.44بقيمة  األمريكية عقدا
العاملة لدى قوات الدفاع الجوي المصري، على أن تجرى  AN/TPS- 59(V)3 المبكر و الدفاع الصاروخي

ة رادارات هو األحدث في فئ AN/TPS- 59(V)3الرادار  . 2023أعمال الصيانة و الدعم داخل مصر حتى عام 
المخصصة لإلنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية واألهداف الجوية ويتميز  AN/TPS- 59الكشف ثالثي األبعاد 

 Ultra Highالعاملة في نطاق الترددات فوق العالية  AESAبهوائيات مطورة ذات نمط المسح اإللكتروني النشط 
Frequency كم ضد الطائرات والصواريخ الجوالة. 555بالستية وكم ضد الصواريخ ال ٧40، ويمتلك قدرة رصد 

https://ar-ar.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1522183001227497/?type=3
https://ar-ar.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1522183001227497/?type=3
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 بنسختها المسلحة: Patrollerمصر ترغب في الحصول على الطائرة الفرنسية بدون طيار   -6

 
  201٧وجب التنويه بأن الخبر نشرته صحيفة ال تريبون الفرنسية منذ شهر سبتمبر 

، و التي  Patrollerالفرنسية أن طائرة االستطالع و المراقبة بدون طيار La Tribune صحيفة ال تريبون ذكرت 
 شركة ساجيمما زالت في مراحل التطوير و االختبار، أصبحت على وشك الحصول على الضوء األخضر من قبل 

SAGEM  و أكدت الصحيفة أن هناك العديد من الدول  201٧الفرنسية إلتاحة تصديرها إلى الخارج بنهاية عام ،
وفي حوار أجرته الصحيفة مع فيليب بيتيتكولين،  . التي أبدت اهتمامًا بالطائرة و باتوا قريبين من توقيع عقود شرائها

لفرنسية التي تتبع لها شركة ساجيم المصنعة، أكد الرئيس التنفيذي بأن ا Safran الرئيس التنفيذي لشركة سافران
تطوير الطائرة جاري على ما يرام رغم تأخره بشكل بسيط، موضحًا أن الشركة لن تسمح بعرضها لصالح الجيش 

ها فيها وتسليم الفرنسي أو للتصدير إال عند اكتمال اختبارها نهائيًا، وذلك الحترام وتقدير الثقة التي وضعها زبائن
 .الطائرة بالشكل الذي وعدت به

وأضافت صحيفة ال تريبون أن الشركة حاليًا تقوم بالتسويق للطائرة في مختلف المعارض الدولية وتأمل أن يكون 
للطائرة آفاق واعدة في ظل وجود منافسة شديدة في مجال الطائرات بدون طيار، أما عن المباحثات مع الدول فهي 

يًا لحين إتاحة الطائرة للتصدير، وأكدت الصحيفة أن الجيش الفرنسي بخالف الدول المهتمة بالطائرة متوقفة حال
يرغبون في الحصول عليها بنسختها المسلحة، وباألخص مصر باإلضافة إلى بولندا وبعض الدول في الخليج 

 وأمريكا الجنوبية.

https://ar-ar.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/1521773164601814
https://ar-ar.facebook.com/EGYDEFPORTAL/posts/1521773164601814
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 ": Eurosatory 2018فعاليات معرض "   -٧

 
" الدولي للسالح الُمقرر إقامة فعالياته  Egypt Defense Expo EDEXفي إطار أعمال التسويق لمعرض " 

" األوروبي  Eurosatory 2018بالقاهرة في ديسمبر القادم، قام الفريق المسؤول بالمشركة في فعاليات معرض " 
ي باريس، وقام أعضاؤه بزيارة أجنحة شركات " ف 2018يونيو  15  - 11الدولي للسالح، والتي ُأقيمت في الفترة " 

الصناعات الدفاعية المختلفة، ومنها الجناح األلماني، اإلسباني، األسترالي، والفرنسي، حيث أكدت شركات " تاليس 
Thales  رينو للمركبات " ،"Renault Trucks و" سافران ،Safran .على مشاركتها في المعرض المصري " 

 

 في جنوب أفريقيا: NCACCطنية لمراقبة األسلحة التقليدية تقرير اللجنة الو  -8
في جنوب أفريقيا تقريرها السنوي لصادرات جنوب أفريقيا  NCACC نشرت اللجنة الوطنية لمراقبة األسلحة التقليدية

 .، والتي استحوذت المركبات المدرعة على النسبة األكبر منها201٧من السالح لعام 
مليون دوالر وقد سبق أن  1.2( مركبة لكشف وإزالة األلغام بقيمة 2المصري تسلم عدد )وذكر التقرير أن الجيش 

 Critical Solutions International أعلنت وزارة الدفاع األمريكية عن تلك الصفقة التي تم منحها لشركة
لسعودية واألردن، لصالح مصر وا Husky 2G األمريكية، إلنتاج مركبات كشف وإزالة األلغام من الجيل الثاني

الجنوب أفريقية، ولكن تدخل معها  DCD Protected Mobility وتعد المركبات في األساس من إنتاج شركة
 .الشركة األمريكية كشريك في اإلنتاج والتسويق
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( محطات جدد للتشويش اإللكتروني واإلعاقة الالسلكية بقيمة 6كما أشار التقرير إلى تسلم الجيش المصري عدد )
مليون دوالر، ويلعب سالح الحرب اإللكترونية المصري دورًا رئيسيًا في أعمال التنصت واعتراض االتصاالت  3.1

الالسلكية للعناصر اإلرهابية بشمال سيناء، بخالف اإلعاقة الالسلكية على شبكات االتصاالت لمنع التواصل بين 
، ت الناسفة المربوطة على شرائح االتصاالتالعناصر وأي جهات خارجية داعمة، وكذلك تحجيم تفجير العبوا

مليون  1.3مم بقيمة  40عيار  Milkor( قاذف قنابل 612وأضاف التقرير أن الجيش المصري تسلم أيضًا عدد )
 15دوالر.

 

 : التدريبات العسكرية:تاسعاً 
 أمريكي مشترك:  -تدريب مصري  -1

من فئة مدمرات "   81USS Winston S. Churchill (DDG( " المدمرة األمريكية " وينستون تشرشلنفذت 
 ENS El Suez (FFG بحريًا ُمشتركًا مع الكورفيت المصري " السويس تدريباً  " Arleigh Burke أرلي بيرك
، وذلك في البحر األحمر، في إطار تعزيز العالقات " Descubierta من فئة كورفيتات " ديسكوبيرتا " (946

والتنسيق  التدريب ترّكز على أعمال المالحة واالتصاالت .العسكرية البحرية بين القوات المسلحة المصرية واألمريكية
 بين الجانبين في العمليات العسكرية وعمليات اإلغاثة اإلنسانية.

 

 فرنسي مشترك: –تدريب مصري  -2
للمهندسين بالجيش  3e RGخاصة بتدريباته مع الكتيبة  صوًرا قالت إنها للجيش الفرنسيمصادر تابعة نشرت 

 المصري حول مكافحة العبوات الناسفة قبل التحاق العناصر المصرية ببعثة األمم المتحدة بجمهورية مالي.
 

 للتدريب البحري المصري اإلسباني المشترك:  -3
يب مشترك استمر لعدة أيام بنطاق المياه نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والقوات البحرية اإلسبانية تدر 

اإلقليمية المصرية بالبحرين المتوسط واألحمر. شارك في التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية الحديثة والمتطورة 

                                  
 الرابطم، 2018يونيو  28م، تاريخ الدخول 2018يونيو  2٧أفريقية، موقع الدفاع واألمن العربي، تاريخ النشر الجيش المصري أكبر مشتر لألسلحة الجنوب  15

https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1515172685261862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.354222674690208.1073741828.353276948118114/1515172685261862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/photos/pcb.653524541697247/653524228363945/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AJA.Egypt/photos/pcb.653524541697247/653524228363945/?type=3&theater
http://sdarabia.com/?p=59811
http://sdarabia.com/?p=59811
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ألمانية  41والفرقاطة جوويند والغواصة « أنور السادات»من الجانبين شملت حاملة المروحيات طراز ميسترال 
« خوان كارلوس»من مصر، بجانب حاملة الطائرات اإلسبانية « السويس»والقرويطة « الظافر»قاطة الصنع، والفر 

 16بالس دي ليزو .»والفرقاطة اإلسبانية 
 

 قبرصي مشترك:  -يوناني  –تدريب مصري  -4
" نفذت القوات البحرية والجوية المصرية واليونانية التدريب المشترك " ميدوسا  2018يونيو  29  - 23في الفترة " 

التدريب أنطلق من القاعدة  .2018" في إطار برنامج التعاون العسكري الُمشترك بين البلدين للعام الجاري  6
شهد الفريق محمد زكي، وزير الدفاع البحرية باإلسكندرية وتم تنفيذه في نطاق البحر المتوسط وشمال الدلتا و 

 1٧م، المرحلة الرئيسية للتدريب.2018يونيو  28المصري ونظيراه اليوناني والقبرصي، الخميس الموافق 
: تدريب ميدوزا هو تدريب سنوي ضمن األجندة التدريبية للجيش المصري يقام بين الجانب المصري والجانب تعليق

ام تشارك دولة قبرص في ذلك التدريب في توقيت تشهد العالقات القبرصية التركية اليوناني ولكن وألول مرة هذا الع
نوعًا من التطور بسبب مشكلة ترسيم الحدود المائية وعمليات المسح المتكررة التي تقوم بها شركات لصالح دولة 

مؤخرًا أن السفن  قبرص في منطقة شرق المتوسط للتنقيب علي الغاز وهذا الذي ترفضه تركية باستمرار ويذكر
 الحربية التركية اعترضت سفن تابعة لشركات كانت تقوم بعمليات مسح للتنقيب علي الغاز لصالح دولة قبرص.

 

 بيان عملي لسيناريو إدارة األزمات:  -5
شاركت مديرية التضامن االجتماعي بمحافظة مرسى مطروح، في البيان العملي لسيناريو إدارة األزمات، بالتعاون 

"، للتدريب على بيان بحدوث زلزال. حضر تنفيذ البيان العملي، رئيس أركان الدفاع 28مع القوات المسلحة "صقر 
للواء عالء أبوزيد، والمستشار العسكري للمحافظة، الشعبي اللواء أركان حرب أيمن دياب، ومحافظ مرسى مطروح ا

وذلك للوقوف على جاهزية المحافظة للحد من آثار النكبات والكوارث، باإلضافة إلى استعراض المديرية لكافة 

                                  
يونيو  20م، تاريخ الدخول 2018يونيو  19البحرية المصرية واإلسبانية تنفذان تدريب مشترك بالبحرين المتوسط واألحمر، بوابة األخبار، تاريخ النشر  16

 الرابط م،2018
 29م، تاريخ الدخول 2018يونيو  28، المصري اليوم، تاريخ النشر وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يشهدون أكبر التدريبات المشتركة بالبحر المتوسط 1٧

 الرابطم، 2018يونيو 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686554/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1303388
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1303388
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اإلجراءات العاجلة منها واآلجلة، ودفع مصاريف اإلعاشة اليومية لكل فرد من أفراد األسرة المتضررة، والعمل على 
 18االستقرار النفسي لها.    توفير

 

 : تقارير وبيانات أجنبية:اً عاشر 
 الخارجية البريطانية توجه نصائح للمواطنين قبل الذهاب إلى مصر:  -1

وجهت وزارة الخارجية البريطانية عدة نصائح للمواطنين الذي يرغبون في قضاء عطلة الصيف في مصر، حتى 
جاء هذا ضمن دليل إرشادي صادر عن الوزارة يتضمن خريطة أمنية  .يتجنبوا من مجموعة "المخاطر األمنية"

 19تكشف المخاطر الصحية واألمنية التي تهدد السياح البريطانيين في كل دول العالم.

 
 

2-  "MEE:يكشف دور وزير الدفاع المصري الجديد باالنقالب " 
وزير الدفاع المصري الجديد في االنقالب  نشر موقع "ميدل آيست آي" تقريرا، يكشف فيه عن الدور الذي قام به

كشف الموقع عن أن وزير الدفاع المصري الجديد هو من خان و  على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
الرئيس السابق، وقام شخصيا باعتقال محمد مرسي، وذلك أثناء االنقالب الذي قام به وزير الدفاع السابق عبد 

 الفتاح السيسي.
عن أستاذ الدراسات األمنية واالستراتيجية في معهد الدوحة للدراسات العليا عمر عاشور، قوله إن  نقل الموقعو 

عملية التعديل الوزاري "تعكس عملية تدعيم سلطة السيسي، وإضعاف األجنحة األخرى من النظام"، وأضاف: 

                                  
 الرابطم، 2018يونيو  28الدخول  م، تاريخ2018يونيو  2٧تنفذ بياًنا عملًيا على إدارة األزمات بمرسى مطروح، بوابة األخبار، تاريخ النشر « التضامن »18
 0٧م، تاريخ الدخول 2018يونيو  06في مصر.. عليكم بهذه النصائح، مصر العربية، تاريخ النشر «: البريطانيين»ذا صن لـ 19

 الرابط م،0182يونيو 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2690015/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2690015/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1478503-%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD
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أقوى من أي ضابط عسكري "ستعود مصر للشكل القديم الذي كان فيه الضباط العسكريون في مؤسسة الرئاسة 
  ."يقود الجيش

وبحسب ما قال مدير وحدة الشؤون العسكرية في المعهد المصري للدراسات محمود جمال، أن استبعاد صبحي 
يتناسب مع سياسة السيسي، التي تقوم على استبعاد الجنراالت األقوياء من الهيكل العسكري، أضاف "جمال" أن 

مقرب من “، أما زكي فهو 2013من الذين عزلهم السيسي منذ تموز/ يوليو  33صبحي هو الضابط العسكري رقم 
  ."السيسي

، وكان ترفيع 201٧قال جمال: "خطط السيسي لعزل صبحي منذ التغييرات الكبرى في قادة الجيش في أكتوبر و 
إلشارة إلى أن عزل ويختم "ميدل آيست آي" تقريره با  ."زكي في يناير من العام ذاته تحضيرا على ما يبدو لهذا

صبحي كان في أكتوبر مع قائد القوات المسلحة الجنرال محمود حجازي، الذي نظر إليه في وقتها على أنه مذبحة 
 للقادة العسكريين، بحسب جمال.

 

 اإلسبانية:« الموندو»تقرير صحيفة  -3
تقريرا، تحدثت فيه عن ازدهار نشاط الجيش المصري في القطاع االقتصادي  اإلسبانية« الموندو»صحيفة نشرت 

منذ اعتالء عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وبعد أن نشر الجيش المصري مخالبه في جميع القطاعات، بنسق 
ونقلت  في بالده.« عسكرة األمة»متسارع، ونحو مجاالت غير متوقعة، اعتبر البعض أن السيسي يسعى إلى 

الصحيفة عن شانا مارشال، خبيرة العلوم السياسية في مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة جورج واشنطن، أن 
 قائمة الشركات التي يحكم عليها الجيش المصري قبضته طويلة.»
 

 عشر: القرارات العسكرية: الحادي
يوليو  1اعتبارًا من  %15ة، بواقع بزيادة المعاشات العسكري 2018لسنة  98أصدر السيسي، القانون رقم  -1

 20ونشر القرار بالجريدة الرسمية. ، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.2018

                                  
يونيو  25م، تاريخ الدخول 2018يونيو  23بعد موافقة مجلس النواب، تاريخ النشر  %15السيسي يقر زيادة المعاشات العسكرية  20

 الرابط م،2018

http://rassd.com/426161.htm
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2688172/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-15%E2%80%8E%E2%80%8E-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88
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 266م، على قرار السيسي رقم 2018يونيو  24وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة، يوم األحد الموافق  -2
بجميع أنحاء البالد لمدة ثالثة  2018لسنة  168رقم بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية  2018لسنة 

 2018.21 /٧ /14أشهر، تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 
باعتبار وزارة اإلنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة  2018لسنة  244أصدر السيسي قرار رقم  -3

 22من قانون الخدمة المدنية.. 20و 1٧رة اإلشراقية بها أحكام المادتين وال تسري على الوظائف القيادية واإلدا
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قرار رئيس   -4

ة بأصحاب أسوً  2018يوليو  1اعتباًرا من  %15مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 
 23المعاشات المدنية على مستوي الدولة..

كشف اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، انه تم التصديق على تطوير شهادة المعاملة التجنيدية   -5
 24لتكون بحجم الكارينية الشخصي، وذلك تيسيرا على المواطنين، الحاملين للشهادة.

اع السابق قبل رحيله من منصبة " على تأجيل تجنيد الطلبة الدارسين بكلية صدق صدقي صبحي " وزير الدف  -6
، الصادر في عدد 2018لسنة  92علوم ذوي اإلعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق. جاء ذلك في نص القرار رقم 

 25الجريدة الرسمية.

                                  
 الرابطم، 2018يونيو  25م، تاريخ الدخول 2018يونيو  24البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ، مصر العربية، تاريخ النشر  21
 م،2018يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018مايو  31قرار جمهوري باعتبار وزارة اإلنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، الشروق تاريخ النشر  22

 الرابط
يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018يونيو  04، مصر العربية، تاريخ النشر %15دفاع النواب توافق على زيادة المعاشات العسكرية  23

 الرابط م،2018
يونيو  22م، تاريخ الدخول 2018يونيو  20ألول مرة.. شهادة التجنيد في حجم الكارينية الشخصي، بوابة األخبار، تاريخ النشر  24

 الرابطم، 2018
يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018يونيو  05وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم ذوي اإلعاقة جامعة الزقازيق، اليوم السابع، تاريخ النشر  25

 الرابط م،2018

http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1479733-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A1
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1479733-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A1
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052018&id=73e6e318-6721-4d18-9bf4-573a97fb8c37
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052018&id=73e6e318-6721-4d18-9bf4-573a97fb8c37
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052018&id=73e6e318-6721-4d18-9bf4-573a97fb8c37
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1478298-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-15
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686783/1/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686783/1/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2018/6/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B0%D9%88%D9%89/3821655
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من المجندين مرحلة أكتوبر  صدق الفريق محمد زكي وزير الدفاع الجديد على اإلعالن عن قبول دفعة جديدة  -٧
. جاء ذلك خالل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف 2018يونيو  25، والذين تم استقبالهم في 2018

 26باب مصر لتأدية الخدمة العسكرية.عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، لقبول دفعة جديدة من ش
فع لجنة تجنيديه لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء صدق الفريق محمد زكي وزير الدفاع على د  -8

وحتى  23عامًا(، وذلك خالل المدة من  30محافظة مطروح، الذين تخلفوا عن التجنيد وتجاوزوا سن االمتناع )
ي تخص ، وتقوم اللجنة بتسليم شهادات المعاملة التجنيدية، والرد على كافة االستفسارات التجنيدية الت2018/6/28

 2٧المواطنين وشباب التجنيد.
صدق الفريق محمد زكى وزير الدفاع المعين حديثًا على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد   -9

إناث( من الحاصلين على الثانوية العامة )علمي علوم( أو األزهرية )علمي(  –الصحية للقوات المسلحة )ذكور 
، وذلك بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد 201٧/2018، 201٧ /2016خريجي العام الدراسي 

الصحي إناث بأحمد جالل جاء ذلك خالل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب مجدي أمين، مدير 
 28إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

اإلنتاج الحربي على اإلعالن عن قبول صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و   -10
دفعة جديدة لاللتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية األزهرية والشهادات المعادلة 

 .29وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها

                                  
م، 2018يونيو  22م، تاريخ الدخول 2018يونيو  20وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة، بوابة األخبار، تاريخ النشر  26

 الرابط
ق على لجنة لتسوية المواقف التجنيدية ألبناء مطروح، المصري اليوم، تاريخ النشر  2٧ م، 2018يونيو  22م، تاريخ الدخول 2018يونيو  21وزير الدفاع ُيصدِّ

 لرابطا
م، 2018يونيو  26م، تاريخ الدخول 2018يونيو  25لحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية ذكور وإناث، اليوم السابع، تاريخ النشر القوات المس 28

 الرابط
يوليو  02م، تاريخ الدخول 2018يونيو  30، بوابة األخبار، تاريخ النشر «2018أكتوبر »اإلعالن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية  29

 الرابطم، 2018

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2686769/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1301567
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1301567
https://www.youm7.com/story/2018/6/25/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB/3847202
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2691282/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2691282/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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أنه تم مد فترة تلقي أعمال مسابقة تصميم أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أح تامر الرفاعي،   -11
ميدالية تذكارية برونزية، تقديًرا لما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطوالت وتضحيات للقضاء على 

 30اإلرهاب وتأمين حدود الدولة على كل االتجاهات االستراتيجية.
 

 عشر: البيانات والتصريحات والفاعليات العسكرية: الثاني
« الدفاع»وقالت  .ت وزارة الدفاع، ما تردد على مواقع التواصل االجتماعي، حول نشوب حريق هائل بمبناهانف -1

 31إن ما تردد حول وقوع حريق في مبناها أخبار مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة.
حربي، إن الهيئة تولى قال المهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج ال  -2

اهتماًما كبيًرا بالمشاركة في تنمية المجتمع المصري، من خالل المشاركة في مشروعات اإلنتاج المدنية. وأضاف 
مصنًعا لإلنتاج الحربي، وشركة مقاوالت باإلضافة إلى مركز لألبحاث وقطاع  1٧، أن الهيئة لديها «عبد المجيد»

أن الهيئة تستغل الطاقة الفائضة عن المنتجات الحربية لصالح الدولة ولصالح  لتدريب الكوادر الشبابية، موضًحا
 32مشروعات تعود بالنفع على المجتمع المصري.

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة   -3
للمؤتمرات حضرها د. محمد مختار جمعة، وزير األوقاف وعدد من السادة الوزراء ومحافظ القاهرة، في إطار 

 33استمرار احتفال مصر والقوات المسلحة بعيد الفطر المبارك.

  

                                  
يونيو  0٧يخ الدخول م، تار 2018يونيو  04مد فترة تلقى أعمال مسابقة تصميم ميدالية تخليًدا لبطوالت مكافحة اإلرهاب، بوابة األخبار، تاريخ النشر  30

 الرابط م،2018
 الرابط م،0182يونيو  14، تاريخ الدخول 2018يونيو  12وزارة الدفاع تنفي وقوع حريق بمبناها، الشروق، تاريخ النشر  31
 م،2018و يوني 14م، تاريخ الدخول 2018يونيو  13نستغل الطاقة الفائضة عن حاجتنا لصالح مشروعات الدولة، الشروق، تاريخ النشر «: اإلنتاج الحربي »32

 الرابط
م، 2018يونيو  19م، تاريخ الدخول 2018يونيو  16القوات المسلحة تواصل تكريم أسر الشهداء لليوم الثاني على التوالي، بوابة األخبار، تاريخ النشر  33

 الرابط

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680657/1/%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12062018&id=0d8ea89d-3dc3-4b09-9a58-76e956e67f12
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=05ec31ec-a6b6-4eea-8c4f-ff71eee27b9b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=05ec31ec-a6b6-4eea-8c4f-ff71eee27b9b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=05ec31ec-a6b6-4eea-8c4f-ff71eee27b9b
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2685403/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88
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 عشر: اقتصاد الجيش: الثالث
منعطفًا جديدًا وجّديًا، بعدما أصدر رئيس  لجزيرة الوراق في الجيزة دخل مشروع االستغالل الحكومي المصري   -1

الوزراء، شريف إسماعيل، قراراً بإسناد مشروع عمالق لتغيير المعالم السكنية في الجزيرة تمامًا، وإقامة مشروع سكني 
معات العمرانية" التابعة لوزارة اإلسكان. وتعتبر هذه الخطوة األولى الرسمية بعد جهود هيئة المجت“جديد عليها لـ 

امتدت منذ عام تقريبًا لتهيئة األوضاع في الجزيرة، مما تسّبب في أزمة طويلة تدّخل فيها الجيش إلقناع أهالي 
وفي هذا اإلطار، قال  الشرطة.الجزيرة بالرحيل عنها وتعويضهم بمساكن أخرى، بعد مشادات استمرت أسابيع مع 

مصدر حكومي مصري إّن جميع الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر أو تسّجل قطعًا من األراضي لصالحها 
هيئة المجتمعات"، تمهيدًا الستالم األراضي المملوكة من األهالي وكذلك لرجال “في جزيرة الوراق، ستسّلمها لـ 

ظام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويضات المالية أو العقارية بوحدات سكنية األعمال، كمحمد أبو العينين، بن
 34أخرى في مناطق قريبة، مشيرًا إلى أن التسمية المبدئية للمشروع هي "حورس"..

وحدائق ترفيهية على مساحات كبيرة بالقاهرة؛  ومنشآت حيوية وعسكريةتردد الحديث مؤخرا عن بيع مبان أثرية   -2
بحجة نقلها للعاصمة اإلدارية الجديدة. وتزايدت التكهنات عن بيع مقر "الكلية الحربية" بمصر الجديدة، ومنطقة 

بمدينة نصر، ومستشفى "العباسية لألمراض العقلية" بوسط القاهرة، وأرض "أرض المعارض" و"قاعة المؤتمرات" 
 "مسرح البالون" و"مطار إمبابة" وحديقتي "الحيوان" و"األورمان" بالجيزة. 

وقع وزيرا الدولة لإلنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور   -3
مصطفى مدبولي بروتوكول تعاون الستغالل فائض الطاقات اإلنتاجية المتاحة بشركات اإلنتاج الحربي. يأتي ذلك 

ة بالدولة والتي تتبنى تنفيذها وزارة اإلسكان والمجتمعات للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمي
 35العمرانية.

شهد اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية لإلنتاج  -4
، إلى أن االتفاقية «العصار»وأشار  للخرسانة الجاهزة اإلماراتية، بمقر ديوان عام الوزارة.« الفالح»الحربي، وشركة 

                                  
يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018نيو يو  05شركة جديدة بين الجيش والحكومة إلدارة جزيرة الوراق... والمستثمرون في الطريق، العربي الجديد، تاريخ النشر  34

 الرابطم، 2018
م، 2018يونيو  0٧م، تاريخ الدخول 2018يونيو  06العصار ومدبولي يوقعان بروتوكول تعاون في تنفيذ المشروعات القومية، بوابة األخبار، تاريخ النشر  35

 الرابط
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https://arabi21.com/story/1099485/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/6/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/6/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2681483/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88
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تهدف إلى التعاون في مجال إنتاج الخرسانة سابقة التجهيز وعالية اإلجهاد بكافة مواصفاتها الفنية، وكذلك دراسة 
 36إنشاء كيان مشترك لإلنتاج والتوريد لصالح جميع المشروعات بجمهورية مصر العربية.

لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مذكرة تفاهم وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة  -5
مع أحد أكبر الشركات الصينية المتخصصة إلنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين 

 3٧المصري والصيني. 
يس مجلس إدارة شركة إكسبت التقى اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي بـ "توم بوسارت" رئ -6

لالستدامة المتكاملة وهى إحدى الشركات الهولندية العاملة في مجال إنشاء الصوب الزراعية، حيث ناقش الطرفان 
إمكانية التعاون المشترك في مجال إنشاء الصوب الزراعية وفقا ألحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في هذا 

الكاتب مستشار السيسي وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية ) وزارة الدفاع  المجال، بحضور الدكتور هاني
 –وزارة الكهرباء   –وزارة الزراعة  –جامعة القاهرة   -وزارة الصناعة   -وزارة االستثمار   -وزارة اإلسكان  -

 38أكتوبر(. 6جامعة 
الوزير، على رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان عرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل   -٧

مصطفى مدبولي، خالل اجتماعه معه، الموقف التنفيذي لوحدات اإلسكان االجتماعي والمرحلتين األولى والثانية 
، في تصريحات صحفية على هامش االجتماع، بدء «الوزير»وأكد  .«دار مصر»من مشروع اإلسكان المتوسط 

يونيو الجاري حتى آخر  30وحدات اإلسكان االجتماعي إلى وزارة اإلسكان تباعا، بداية من  الهيئة الهندسية تسليم
 39ديسمبر المقبل.

الدفاع مهمة التصرف في مبالغ مالية حصلت عليها  أن السيسي أسند لوزارة كشفت مصادر حكومية مصرية  -8
مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دوالر، لتطوير المنظومة التعليمية، بما في ذلك إنشاء عدد من المدارس 

 بنك المعرفة المصري.“الجديدة وتدشين منصات إلكترونية للتعليم عن بعد وما يسمى بـ 

                                  
 الرابطم، 2018يونيو  14اريخ الدخول م، ت2018يونيو  12تشهد توقيع اتفاقية تعاون إلنتاج الخرسانة الجاهزة، الشروق تاريخ النشر « اإلنتاج الحربي »36
 الرابطم، 2018يونيو  14م، تاريخ الدخول 2018يونيو  12بروتوكول تعاون مصري صيني لالستفادة من الرمال السوداء، بوابة األخبار، تاريخ النشر  3٧
 الرابطم، 2018يونيو  28م، تاريخ الدخول 2018يونيو  2٧ندية لتطوير الصوب الزراعية، اليوم السابع، تاريخ النشر العصار" يلتقى إحدى الشركات الهول "38
يونيو  28م، تاريخ الدخول 2018يونيو  2٧سليم وحدات اإلسكان االجتماعي بنهاية ديسمبر، الشروق تاريخ النشر تتعهد بت« الهندسية للقوات المسلحة »39

 الرابط م،2018

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/6/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/6/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12062018&id=1bcb7b45-14dd-4826-aa84-c50021936462
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12062018&id=1bcb7b45-14dd-4826-aa84-c50021936462
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684026/1/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684026/1/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://www.youm7.com/story/2018/6/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3849661
https://www.youm7.com/story/2018/6/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3849661
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27062018&id=4878acbb-790f-4dcb-8e64-c43517836002
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 )ترتيب زمني( (2018)يونيو قادة المؤسسة العسكرية  زياراتلقاءات و ملحق: 
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