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 جزيرة سياحية  47الجيش يضع يده على 

 على بيزنس الصيدليات في مصر يسيطرالجيش 

 الجيش ينشئ شبكة اتصاالت العاصمة اإلدارية

 سقائد القوات البحرية السابق رئيسًا لهيئة قناة السوي

  حسين رئيس هيئة الرقابة اإلداريةالدين شريف  لواء لا

 :يف ملف عسكرة الدولةتطورات هامة 

 البحر المتوسط فى يوناني –مصري بحرى تدريب 

 اتزيار 8المشهد العسكري يرصد عسكرية  ات واستقباالتزيار

على دعم البحرية المصرية أمريكاكواليس موافقة   
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م، عدة تطورات، كان في 2019شهدت املؤسسة العسكرية خالل شهر أغسطس لعام 

 له 
ً
 بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا

ً
 جمهوريا

ً
مقدمتها إصدار السيس ي قرارا

 
ً
 جمهوريا

ً
ملشروعات محور قناة السويس واملوانئ البحرية. كما أصدر السيس ي قرارا

 لهيئة قناة السويس أسامة منير  بتعيين الفريق  
ً
ربيع قائد القوات البحرية السابق رئيسا

ا للفريق مهاب مميش.
ً
 خلف

 رقم 
ً
 جمهوريا

ً
، بتجديد تكليف شريف سيف  2019لسنة  424كما أصدر السيس ي قرارا

الدين حسين خليل "قائد املنطقة الجنوبية السابق وأحد أعضاء املجلس العسكري 

عمال رئيس هيئة الرقابة اإلدارية ملدة عام، اعتباًرا من " للقيام بأعلى قائمة االستدعاء

، بتعيين عمرو عادل  2019لسنة  425. كذلك أصدر السيس ي، القرار رقم 2018- 30-8

علي حسني إبراهيم، نائًبا لرئيس هيئة الرقابة اإلدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتباًرا 

 .2019- 8-24من 

متًرا تحت  14دولة، والذي يقع على عمق ماه "عقل الكما كشف السيس ي عما أس

 مليار جنيه، ويتم العمل به منذ سنتين.  25ويتكلف  رض،أل ا

إطار سياسات العسكرة شهد شهر أغسطس تنامي الصراع نحو سيطرة الجيش  وفي

على بيزنس الصيدليات في مصر، وقيام الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء شبكة اتصاالت 

جزيرة صغيرة بالبحر    47يدة، وصدور قرار السيس ي، بتخصيص دارية الجدالعاصمة اإل 

األحمر، داخل املياه اإلقليمية املصرية، لصالح القوات املسلحة، كمناطق ذات أهمية 

 استراتيجية، ولالستغالل السياحي.

 من التدريبات العسكرية املشتركة، منها: تدريبات  كذلك
ً
شهد شهر أغسطس عددا

فرنس ي مشترك،  –مصر روسيا وبالروسيا، وتدريب مصري بين  2019ة حماة الصداق

،  2019« باملنطقة املركزية العسكرية، وتدريب تحية النسر 3واملشروع التكتيكي »فجر 

صيني مشترك، وانطالق فعاليات  – ري يوناني مشترك، وتدريب مص –وتدريب مصري 

".Eager Lion 2019تمرين "األسد املتأهب 

 المعهد المصرى للدراسات 

 المشهد العسكرى
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 تعيين قائد القوات البحرية السابق رئيسًا لهيئة قناة السويس:-1

 تعقيب: 

أغسطس  17قرار بتعيين »مميش« مستشاًرا للرئيس لـ»محور قناة السويس«.. و»ربيع« خلفًا له، بوابة األخبار، تاريخ النشر  1

 الرابطم، 2019أغسطس  31م، تاريخ الدخول 2019
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2896726/1/قرار%20بتعيين%20%20مميش%20%C2%A0مستشارًا%20للرئيس%20لـ%20محور%20قناة%20السويس%20..%20و%20ربيع%20%20خلفًا%20له
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 التجديد للواء أركان حرب شريف الدين حسين:-2

 تعقيب: 

 ظهور اللواء محمد أمين نصر:-3

م، تاريخ الدخول 2019أغسطس    27السيسي يجدد تعيين رئيس الرقابة اإلدارية.. وعمرو إبراهيم نائبًا، بوابة األخبار، تاريخ النشر   2

 الرابط م،2019أغسطس  31
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2901703/1/الرئيس-السيسي-يجدد-تعيين-رئيس-الرقابة-الإدارية..-وعمرو-إبراهيم-نائبًا
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2901703/1/الرئيس-السيسي-يجدد-تعيين-رئيس-الرقابة-الإدارية..-وعمرو-إبراهيم-نائبًا
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 تعقيب: 

 ضم رئيس الهيئة الهندسية إلدارة منطقة قناة السويس االقتصادية -4

 31م، تاريخ الدخول 2019أغسطس  27بروتوكول تعاون إلنشاء متحف جديد بالعاصمة اإلدارية، بوابة األخبار، تاريخ النشر  3

 الرابطم، 2019أغسطس 
أغسطس  22ضم رئيس الهيئة الهندسية ومستشار الرئيس إلدارة منطقة قناة السويس االقتصادية، اليوم السابع، تاريخ النشر  4

 الرابطم، 2019أغسطس  31م، تاريخ الدخول 2019
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 تعقيب: 

 السيسي يكشف عن »عقل الدولة«:-1

 الجيش والسيطرة ىلع بيزنس الصيدليات يف مصر-2

أغسطس   31م، تاريخ الدخول  2019أغسطس    01عقل الدولة«: كثير من البيانات قليل من المعلومات، مدى مصر، تاريخ النشر   »5

 الرابط م،2019
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 العربية للتصنيع تنشئ شبكة اتصاالت العاصمة اإلدارية الجديدة:-3

 مصر والواليات املتحدة:-1

 31م، تاريخ الدخول 2019أغسطس  28، تاريخ النشر 21هل يسعى الجيش للسيطرة على بيزنس الصيدليات في مصر؟، عربي  6

 الرابطم 2019أغسطس 
م، تاريخ الدخول 2019أغسطس  28المتحدث العسكري ينفي امتالك القوات المسلحة لسلسلة صيدليات، الشروق، تاريخ النشر  7

 الرابطم، 2019أغسطس  31
م، تاريخ الدخول 2019أغسطس  17العربية للتصنيع« تنشئ شبكة اتصاالت العاصمة اإلدارية الجديدة، الشروق، تاريخ النشر  »8

 الرابطم، 2019أغسطس  30
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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082019&id=399346de-cc9b-4539-a187-ac6af3ab75e2
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19082019&id=322f6250-77ac-42e2-835a-4f4a858f4425
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 مصر وليبيا:-2

م، تاريخ الدخول 2019يوليو   31وزير الدفاع يعود للقاهرة بعد زيارة رسمية للواليات المتحدة األمريكية، مصراوي، تاريخ النشر   9

 الرابط م2019أغسطس  31
 الرابطم، 2019أغسطس  31م، تاريخ الدخول 2019أغسطس  04السيسي يلتقي بخليفة حفتر، مدى مصر، تاريخ النشر  10
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/7/31/1610699/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/7/31/1610699/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/7/31/1610699/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://madamasr.com/ar/2019/08/04/feature/سياسة/الأحد-4-أغسطس-تأييد-التحفظ-على-أموال-م/
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 مصر وفرنسا:-3

 مصر والسودان:-4

أغسطس  31م، تاريخ الدخول 2019أغسطس  05ديد، تاريخ النشر محاور لمباحثات خليفة حفتر في القاهرة، العربي الج   114

 الرابطم، 2019
 م،2019أغسطس  31خول م، تاريخ الد2019أغسطس  02حميدتي يستعد لتسليم مطلوبين لمصر، العربي الجديد، تاريخ النشر  12

 الرابط
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https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/8/4/4-محاور-لمباحثات-خليفة-حفتر-في-القاهرة
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/8/1/حميدتي-يستعد-لتسليم-مطلوبين-لمصر-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/8/1/حميدتي-يستعد-لتسليم-مطلوبين-لمصر-1
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 مصر والصين:-5

 مصر والعراق:-6

 مصر وأكرانيا:-7

م، 2019أغسطس  06يستقبل قائد القوات البحرية وكبار مسئولي شركة هاتشيسون بورتس الصينية، الوفد، تاريخ النشر  السيسي 13

  الرابطم، 2019 أغسطس 30تاريخ الدخول 
م، تاريخ 2019أغسطس  04اتفاق مصري عراقي أردني على التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب، بوابة األخبار، تاريخ النشر  14
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 طائرات الرافال الفرنسية.-7

 :2019تدريبات حماة الصداقة -1

 فرنسي مشترك: –تدريب مصري -2
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 « باملنطقة املركزية العسكرية:3املشروع التكتيكي »فجر -3

 :2019تدريب تحية النسر -4

 يوناني مشترك: –تدريب مصري -5

 صيني مشترك: –تدريب مصري -6
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