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 . السیسي یقرر طرح شرکات الجیش يف البورصة لدعم اقتصاد مصر  

 . سقوط طائرة مقاتلة خالل طلعة تدریبیة  

طائرة تابعة للجیش املصري للبیع لعصابة    30تحقیق استقصائي: عرض   

 . مخدرات دولیة 

 . تفاهم مع نظیره الیوناني يف مجال البحث واإلنقاذ ع مذکرة  وزیر الدفاع یوقّ  

لسنة    394یلع قانون تعدیل بعض أحکام القانون رقم  ع  یوقّ السیسي   

 يف شأن األسلحة والذخیرة.   1954
 

 

 هذا العدد: يف
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 افتتاحیة العدد 
  منها،يف ملفات عديدة    مهمةم، عدة تفاعالت  2022  من عام  نوفمربشهدت املؤسسة العسكرية املرصية خالل شهر  

العسكرية عىل مستوى   املؤسسة  العسكرية،    ،اقتصاد  للمؤسسة  الخارجية   ت اللقاءا  عىل مستوى  وكذلكوالعالقات 

وكذلك   العسكريةيف  والزيارات،  والتدريبات  العسكري  وكذلكالتسليح  التقرير   ،  يغطيها  عديدة  أخرى  موضوعات 

   بشكل مفصل.

 تناول العدد الجديد من املرصد العسكري عىل النحو التايل:نو 

 تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریةأوًال: 
 :السیسي یقرر طرح شرکات الجیش يف البورصة لدعم اقتصاد مصر -1

 

املتحدث باسم السييس السف� وأعلن    لدعم االقتصاد املرصي.  رشكات الجيش يف البورصة  بعض  قرر السييس طرح

رئيس وهم   ،مع بعض القادة العسكري�  م2022نوفمرب    15افق  املو   عقد اجت�عا يوم الثالثاء سييسأن ال  ايضبسام ر 

هيئة الشؤون املالية للقوات املسلحة اللواء أحمد الشاذيل، ومدير جهاز مرشوعات الخدمة الوطنية اللواء وليد أبو  

إلنتاج    املجد، ورئيس مجلس إدارة الرشكة الوطنية للبرتول اللواء محمد أنور، ورئيس مجلس إدارة الرشكة الوطنية

اللواء يارس الجم التابعة للقوات املسلحة يف ل، وذلك  وتعبئة املياه الطبيعية "صايف"  ملتابعة موقف طرح الرشكات 

 البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استث�رات القطاع الخاص.

لجيش ك� رصح السف� بسام رايض أن السييس اطلع عىل بدء إجراءات طرح حصص من الرشكات التابعة ل

للبرتول ورشكة صايف، وذلك عىل نحو يهدف   الوطنية  البورصة، خاصًة الرشكة  تعظيم   إىللتداول أسهمها يف 

 مساهمة جهاز الخدمة الوطنية برشكاته املتنوعة يف دعم االقتصاد املرصي. 

ية الشاملة  وأضاف أن هذه الرشكات تتمتع بإمكانات ومقومات كب�ة تؤهلها للمساهمة بفاعلية يف عملية التنم

 . التي تسعى إليها الدولة حالياً يف مختلف القطاعات

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2022/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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، إن السييس يواجه مقاومة من  فايننشال تا�زيف غضون ذلك، قال الكاتب الربيطا� أندرو إنغالند، مبقال يف صحيفة  

املؤسسة العسكرية من أجل تقليص دور الجيش يف االقتصاد، يف محاولته للخروج من األزمة االقتصادية الطاحنة  داخل  

 التي متر بها البالد، وجذب االستث�ر األجنبي املبارش للبالد.

سيواجه   وقال الكاتب يف مقاله، إنه يف حال مارس السييس ضغوطا أكرب عىل الجيش، لالبتعاد عن االقتصاد، فإن هذا

 بغضب من طرفهم يف حال اقرتب من مكاسبهم. 

 تعلیق: 
م، 2013التي توسعت بشكل كب� بعد    االقتصادية  امتيازاتهاعن    ةاملؤسسة العسكرية يف مرص لن ترتاجع قيد أ�ل

  يةاالقتصاد وضعية الفاعل امله� واملسيطر عىل الحياة    إىل  االقتصاديالجيش تحول من وضعية العب كب� يف امللف  

الجيش    امتيازاتع  ييف الحكم، وهو حريص عىل توس  لبقائهإرضاء الجيش هو  العامل األسايس    أنككل، السييس يعلم  

هناك ضغط من املؤسسة    ،امتيازاتهيرتاجع عن    أولكسب والئه اكرب فرتة ممكنه والجيش من زاوية أخرى مل يتنازل  

أو "عرق الجيش" ك� قال اللواء محمود   ، لقوات املسلحةا  المتيازاتالعسكرية لعدم املس بأي شكل من األشكال  

 فقط   عربي نرص. وموضوع طرح رشكت� صايف ووطنية يف البورصة الذي عاد من جديد بناء عىل ترصيح بسام رايض،  

حتى لو تم   ،األرضحقيقي عىل    يشءولكن لن تتبلور عنها    ،الداعمةعن إجراءات شكلية صورية إلرضاء األطراف  

 طرحها بالفعل. 

 : سقوط طائرة مقاتلة خالل طلعة تدریبیة -2

 

خالل   سقوط طائرة مقاتلة، عن  م2022نوفمرب    27  األحديوم  أعلن املتحدث باسم القوات املسلحة املرصية،  

 تنفيذ إحدى األنشطة التدريبية. 

ك، وقال فيه: "يف جاء ذلك يف بيان للمتحدث نرشه عىل صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجت�عي، فيسبو 

املوافق   األحد  اليوم  الجوية  للقوات  التدريبي  النشاط  تنفيذ  مقاتلة    2022/    11/    27إطار  سقطت طائرة 

 بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني." 

 وأضاف املتحدث أن طاقم الطائرة نجا من دون حدوث أي أرضار مبنطقة سقوط الطائرة، التي مل يحددها. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1471996/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%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%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/11/27/egypt-fighter-jet-crash


  

 

3 | P a g e  

د ا ص مر ي لال كر س  ع
 November 2022 30 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 
 

أنه يجري اتخاذ اإلجراءات الالزمة مبعرفة الجهات املختصة، من دون تقديم تفاصيل   إىلكري ولفت املتحدث العس

 إضافية. 

 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: ثانیًا 
طائرة تابعة للجیش املصري للبیع لعصابة مخدرات   30تحقیق استقصائي: عرض    -1

 : دولیة

 

، عن تفاصيل محاولة زعيم عصابة دولية لتجارة املخدرات رشاء  لالتحاد الدويل للصحفي� االستقصائي�كشف تحقيق  

سارات تهريب أسطول من طائرات النقل العسكري املرصي، من أجل البحث عن مالذ آمن وقواعد جديدة قريبة من م 

 املخدرات يف أفريقيا، باستخدام رشكات مسجلة إحداها يف ديب باإلمارات. 

 9لرشاء    "يس دريم "وأوضح التحقيق، أن بارون املخدرات الدويل، كريستوفر كيناهان، سعى من خالل رشكة تدعى  

 ، من القوات الجوية. de Havilland Canada DHC-5طائرات نقل عسكرية مرصية، من طراز 

واستهدف كيناهان رشاء هذا النوع من الطائرات بسبب قدراتها يف اإلقالع والهبوط، وتظاهر بأنه مستشار للط�ان  

من أبنائه،  3 -بحسب التقرير-يف املجال اإلنسا�، مبساعدة امرأة هولندية الجنسية، ك� يشاركه يف أع�له القذرة 

 مون رشكات يف ديب وسنغافورة ومالوي. وكلهم مالحقون من قبل السلطات األمريكية، ويستخد 

خالل سعيه إلبرام الصفقة مع القوات الجوية املرصية، كان يواجه ته�    كريستوفر كيناهانوكشف التقرير أن  

بتزوير جواز سفر يف إسبانيا، وتزوير وثائق سفر بريطانية وإيرلندية، وكان اسمه منترشا يف العديد من التقارير  

 تتعلق بجرامئه.  اإلخبارية، يف مسائل

عام   الشيخ  منتجع رشم  يف  للط�ان  مؤمترا  كيناهان حرض  إن  التحقيق  قال  الصفقة،  تفاصيل  ،  2019وحول 

واستضاف برنامج الغذاء العاملي، وافتتحه وزير الط�ان املد� السابق الفريق يونس املرصي، الذي كان حتى  

 عام قبله قائدا للقوات الجوية املرصية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rassd.com/521235.htm


  

 

4 | P a g e  

د ا ص مر ي لال كر س  ع
 November 2022 30 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 
 

، حدث اتصال ب� رشكة كيناهان يف ديب والجيش املرصي، عرب مديرها  2020يناير  8 من املؤمتر، يف  وعقب وقت قص�

 9، العميد هشام نبيل من�، لرشاء  يأبو ظب اإلداري ويدعى إبراهيم الدسوقي، مع ملحق وزارة الدفاع املرصية يف  

 مالي� دوالر.  8طائرات نقل عسكري مقابل  

“يس دريم” بالطائرات املعروضة للبيع، مبخاطبة رسمية، وتكشف    إىل لحق املرصي قامئة  وبعد شهر تقريبا، أرسل امل

 طائرة نقل من طرازات مختلفة عىل كيناهان.  30أن القوات املرصية عرضت بيع 

ميدانية   معاينة  إجراء  عىل  موافقة  أعطت  الجوية  القوات  بأن  وجيزة رصح  فرتة  عقب  امللحق  إن  التحقيق  وقال 

يف قاعدة أملاظة الجوية يف القاهرة، وطلب نسخا من جوازات سفر فريق املعاينة امليدا�، الذي كان يضم  لكيناهان،  

 أحد أبرز املوثوق� لدى كيناهان وهو “وود”.

 9وخالل التفاوض ب� الطرف�، استمر وود والدسوقي يف التواصل مع كيناهان، وكانوا واثق� من إبرام الصفقة، لرشاء  

نقلهم مالي� الدوالرات لتغطية العملية، وقال الدسوقي يف مراسالت حصل عليها اتحاد    إىل، مش�ين  طائرات فقط

 مالي� دوالر لتغطية التكاليف”. 10الصحفي�: “سأنتظر حتى يتم تحويل 

- 2020مرص، ملعاينة الطائرات، ومناقشة الصفقة، ما ب� عام�    إىلوكشف التحقيق عن زيارت� أجراه� فريق كيناهان  

نحن هنا للتأكد من أن  "، والتقوا بأربعة من ضباط القوات الجوية، وخالل إحدى اللقاءات قال الضابط للزوار:  2021

 . "أحالمكم تتحقق

القوات الجوية، ومستودعاتها، لنقل املعدات املشرتاة، ومنحت   إىلبجلب حواالت    "يس دريم "وسمحت الصفقة لرشكة  

إذنا من أجل إزالة أي أعالم مرصية، أو أرقام ذيل مثبتة عىل الطائرات، وتضمن االتفاق حظر الحديث عن الصفقة 

 لوسائل اإلعالم. 

رتي املقرتح هو املستلم وبحسب مسودة االتفاق، أزال الطرف املرصي شهادة املستخدم النهايئ، التي تثبت أن املش

 جهة أخرى. إىلالنهايئ للطائرات، وال ينوي نقلها 

باملئة من قيمتها غ�  90لكن خالل عملية إمتام الصفقة، طرأت مشكلة يف التمويل، وقال الدسوقي إن الدفعة األوىل 

 مناسبة، وحدثت محاولة لتأم� التمويل أثناء املفاوضات.

مليون دوالر، لكنه وكيناهان كانا قادرين عىل    20ات، إن الصفقة ستكون يف حدود  وقال الدسوقي يف محرض اجت�ع

 باملئة فقط.  25أخذ 

 - حتى قبل إنهاء صفقة رشائها- وأظهرت مسودة اقرتاح بيع أن فريق كيناهان فكر يف إعادة بيع ست طائرات مرصية 

ا  اً مليون دوالر. ووفق  30موزمبيق مقابل    إىل لصفقة يف النهاية بسبب تعذر متويلها.  للمصادر، فقد انهارت 

 شهرا وعدة محاوالت لتأم� التمويل.  21تكشف الوثائق عن انهيار املفاوضات بعد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 : وزیر الدفاع یوقع مذکرة تفاهم مع نظیره الیوناني يف مجال البحث واإلنقاذ-2

 

بتوقيع مذكرة تفاهم  اليونا�ونيكوالوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع  املرصي الفريق أول محمد زىك وزير الدفاع قام 

واليونا�، بحضور سامح شكري وزير الخارجية املرصي   املرصيب� الجانب�    والبحري  الجوييف مجال البحث واإلنقاذ  

 مرص واليونان.  حكومتيونظ�ه اليونا� نيكوس ديندياس، يف إطار دعم عالقات الرشاكة والتعاون ب� 

 الجويالدعم ب� الجانب� مبا يحقق التكامل يف مجال البحث واإلنقاذ ونصت مذكرة التفاهم عىل تقديم كافة أوجه 

 .والبحري

  االهت�م مناقشة عددا من املوضوعات ذات    اً الذي عقد ب� وزير الدفاع املرصي ووزير الدفاع اليونا� أيض  تناول اللقاء

 لقوات املسلحة املرصية واليونانية. ونقل وتبادل الخربات ب� ا العسكرييف إطار تدعيم مجاالت التعاون  ،املشرتك

حرض اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة، والفريق أول كونستانينيوس فلورس رئيس  

 . هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اليونانية، وعدد من قادة القوات املسلحة لكال البلدين

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/11/23/2328565/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0
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الق -3 حرب  أرکان  رئیس  عسکر  أسامة  الحرس الفریق  قائد  یلتقی  املسلحة  وات 

 : القبرصي الوطني

 

 الوطني رئيس أركان حرب القوات املسلحة الفريق د�وكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس    الفريق أسامة عسكرالتقى  

ىف زيارة رسمية حرض خاللها املرحلة الرئيسية  م،  2022خالل شهر نوفمرب  مرص  زار  والوفد املرافق له الذي    القربيص

 ".  12 –لفاعليات التدريب املشرتك " ميدوزا 

املجاالت   يفوتبادل الخربات    العسكريتناول اللقاء بحث عدد من املوضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجاالت التعاون  

 . املختلفةالعسكرية 

حرص القوات   إىل  اً مش�   البلدين،وأكد رئيس أركان حرب القوات املسلحة عيل عمق العالقات والروابط التاريخية لكال  

ب� القوات املسلحة املرصية والقربصية مبا يحقق املصالح املشرتكة لكال   االسرتاتيجياملسلحة عىل تعزيز أطر التعاون  

 حكومت�. ال

اعتزاز بالده مبستوي التعاون والتنسيق   القربيص  الوطنيأكد الفريق د�وكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس  من جانبه  

 . العديد من املجاالت يفالقائم ب� البلدين 

 حرض اللقاء عدد من قادة القوات املسلحة لكال البلدين. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=42432
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   : التسلیح: لثًا ثا
 :HQ-17AEمصر تجري ُمحادثات مع الصین لشراء أنظمة صواریخ دفاع جوي -1

 

ستجري مرص محادثات مع الص� للحصول   ،2022نوفمرب    10يف    "اكتيكال ريبورتت" للمعلومات التي نرشها موقع    اً وفق

 صيني الصنع. HQ-17Aوهو نسخة تصديرية من  متنقل،وهو نظام صواريخ دفاع جوي  ،HQ-17AEعىل 

HQ-17AE    لـ التصديرية  النسخة  أرض  HQ-17هي  صاروخي  نظام  يف-وهو  يعمل  الجوية   جو  األحوال  جميع 

 الدقيقة  اآلالت  وتصدير   الست�اد  الص�  رشكة  بواسطة   وتصنيعه  تصميمه  تم  املدى  وقص�  االرتفاعمتوسط    إىلومنخفض  

China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC)  يعتمد  .HQ-17    هيكل عىل 

 . 2019. تم الكشف عنه خالل عرض عسكري يف عام 6×  6عىل هيكل مدولب  HQ-17Aمجنزر بين� يعتمد 

عىل هيكل شاحنة بعجالت ومجهز مبحطة إطالق صواريخ ونظام رادار. وهو قادر عىل حمل إج�يل   HQ-17Aيعتمد  

كم. �كن   10كم مع ارتفاع أقىص يبلغ    15  إىل  HQ-17A. يصل مدى إطالق صاروخ  اً يتم إطالقها عمودي  اً صاروخ  16

استخدامه الكتشاف وتتبع وتدم� األهداف الجوية مثل الطائرات واملروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز 

 والذخائر املوجهة بدقة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2022/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%8f%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9/
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البحریة -2 القوات  ألسطول  تنضم  الصنع  أملانیة  بحریة  فرقاطة  أحدث  "العزیز" 

 : املصریة

 

) TKMSتم بناؤها برشكة (  التي)  A200-MEKOمن طراز (  الفرقاطة "العزيز"قاعدة اإلسكندرية البحرية    إىلوصلت  

تعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات طراز    لتي واأسطول القوات البحرية املرصية،    إىل ) األملانية لتنضم  SBNبرتسانة (

)MEKO-A200   .تم التعاقد عليها ب� مصـر وأملانيا ( 

  إىل والفريق أول محمد زيك،    وألقى الفريق أرشف عطوة، قائد القوات البحرية، كلمة نقل خاللها تحيات السييس، 

د وتأهيل األطقم التخصصية والفنية العاملة طاقم الفرقاطة، عىل الجهد املبذول أثناء فرتة اإلعداد، حيث جرى إعدا

 لربنامج متزامن تم تنفيذه عىل مرحلت� مبرص وأملانيا. اً وفق املحدد توقيتالعىل الوحدة الجديدة يف 

الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات املسلحة، لتزويد القوات البحرية بعدد من    إىلوأشار  

 .ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحموالت، المتالك قدرات قتالية حقيقية  الوحدات البحرية

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6346089
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حرض مراسم االستقبال، عدد من قادة القوات املسلحة، وعدد من قادة القوات البحرية املرصية السابق�، وامللحق  

 . العسكري األملا� يف القاهرة

 MEKO 200یلع الفرقاطة املصریة الثالثة من نوع میکو    " القدیر" إطالق اسم  -3

 :األملانیة الصنع

 

وستبدأ   " القهار"بأملانيا وأطلق عليها اسم    "MEKO 200"تم نرش لقطة للفرقاطة املرصية الثانية من طراز  

 . اً أع�ل االختبارات قريب

التجارب البحرية األولية. تم تسميتها   اً التابعة للبحرية املرصية قريب  MEKOستبدأ الفرقاطة الثانية من طراز  

) بين� يتم إجراء عملية تركيب املعدات وأنظمة األسلحة عىل الفرقاطة  ENS Al Qahhar  )905  "القهار"بـ  

 . ENS Al Qader "القدير" الثالثة وسيتم تسميتها باسم 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2022/11/10/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/
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 مرص بعد االنتهاء من االختبارات وتجارب اإلبحار.   إىل اً ن تباعاوستصل الفرقاطت

يف أملانيا والرابعة سيتم تصنيعها  3من أملانيا سيتم تصنيع  200فرقاطات ميكو  4تعاقدت عىل جدير بالذكر أن مرص 

 يف مرص. 

مصر تجري مفاوضات مع إیطالیا للتعاقد یلع طائرات الدوریة البحریة من طراز   -4

Atr 72Mp: 

 

لرشاء أربع طائرات دورية بحرية   مرص تجري مفاوضات جادة مع إيطاليا إن    اإليطالية  "الريبوبليكا"أوردت صحيفة  

 . Atr 72Mpمن طراز 

لنقل األفراد واملواد و�كنها أداء مهام   اً متخصصة يف الرصد والتجسس والتشويش اإللكرتو� وتستخدم أيضالطائرة  

 املضادة للغواصات. 

 وهي طائرة أنتجتها رشكة الط�ان اإليطالية ليوناردو متخصصة يف املراقبة والتجسس والتشويش اإللكرتو�.

) التي متكن C4ISRصاالت واالستخبارات واملراقبة واالستطالع (بقدرات القيادة والتحكم واالت  ATR 72MPتتميز  

وعمليات مكافحة املخدرات،   التهريب،ومكافحة    األس�ك،وح�ية مصايد    البحرية،من مراقبة حركة املرور يف املمرات  

 ).SAR)، وكذلك عمليات البحث واإلنقاذ (EEZودوريات املناطق االقتصادية الخالصة (

أيض األفراد  استخ  اً �كن  لنقل  الطائرة  (  واملواد،دام  للغواصات  املضادة  الحرب  مهام  أداء  والحرب ASWو�كنها   (

 ).ELINT) ومهام االستخبارات اإللكرتونية (AsuWاملضادة للسطح (

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2022/11/15/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d8%b9%d9%84/
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 : طائرة تدریب متطور وقتال خفیف 20التعاقد علي مصر تطلب -5

 

بل مبثابة مقاتلة خفيفة متتلك   ،متطورةوهي ليست مجرد طائرة تدريب    M346الطائرة  طلبت مرص التعاقد عىل  

  أيضا القدرة عيل تنفيذ طيف واسع من املهام والعمليات والتكتيكات العسكرية الجوية بكفاءة وبراعة متناهية وهي  

متطورة محاكاة  القتال   بالط�ان  التحكم  عىل  الطيارون  عليها  يتدرب  طائرة  وأنظمة  والرسعة  واملناورة  واالشتباك 

  – الرافال    –وتستخدم يف تدريب الطيارين عىل قيادة طائرات الجيل الرابع املعزز والجيل الخامس مثل اليورو فايرت  

 .22-والرابتور الشبحية إف  35 إفوحتى مقاتلة  18-إف

الطائرة   الحارق وهي مزودة بتقنيات عالية م�ثلة لتقنيات  تجاوز رسعة الصوت دون استخدام    M346وتستطيع 

جو    –نقاط تعليق لألسلحة ولديها القدرة عيل حمل ثالثة أطنان من صواريخ جو    9املقاتالت الثقيلة. ولدى املقاتلة  

طلقة شديدة االنفجار    150أرض وقنابل موجهة و غ� موجهة و مدفع رشاش متطور قادر عيل حمل    –جو    وصواريخ

 كم. 2000كم بالساعة، ويصل مدي املقاتلة ايل  1255لرسعة القصوى للطائرة وتبلغ ا

 : والشرطة الجیشاإلنتاج الحربي: مهمتنا األساسیة تلبیة متطلبات -6

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2022/11/16/%d8%a3%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84/
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، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحريب والعضو املنتدب، عن دور  إميل حلمي إلياس عوضتحّدث  

ورشكة لإلنشاءات واملرشوعات واالستشارات   رشكة صناعية تابعة،  16الهيئة القومية لإلنتاج الحريب وما يتبعها من  

الهندسية، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، ورشكة لنظم للمعلومات والحواسب يف مهمتهم األساسية لتلبية مطالب 

جانب دور هذه الجهات التابعة يف االستفادة    إىل واحتياجات القوات املسلحة والرشطة، من أسلحة ومعدات وذخائر،  

فائض   مختلف  من  يف  واملساهمة  منافس،  وسعر  عالية  جودة  ذات  مدنية  منتجات  لتصنيع  اإلنتاجية  الطاقات 

 املرشوعات القومية والتنموية للدولة. 

 : التدریبات العسکریة: رابعًا 
 ": 7العقبة " األردني املشترك  -انطالق فعالیات التدریب املصري -1

 

ه عنارص توالذى نفذ  ،"  7-املشرتك " العقبة    األرد�  -التدريب املرصي  فعاليات  م،  2022خالل شهر نوفمرب    انطلقت

واألردنية   املرصية  املسلحة  القوات  املرصية  من  األرايض  التدريب  عىل  الجنوبية   القتايلمبيادين  املنطقة  بنطاق 

 العسكرية ومرسح عمليات البحر األحمر. 

 واألردنية. الخاصة املرصية التدريب عنارص من القوات الربية والقوات البحرية والقوات  يفشارك 

تضمنت املرحلة األوىل من التدريب عقد عدد من املحارضات النظرية والعملية للتعرف عىل الخربات القتالية وتوحيد  

للقوات املشاركة لتحقيق الدمج والتعارف ب�   اصطفافاملفاهيم ب� العنارص املشاركة من الجانب� ك� تم تنظيم  

 التدريب.  يفمعرضاً لألسلحة واملعدات املستخدمة أعقبها تنظيم   القوات،

أن بالذكر  العقبة    جدير   " التدريبات  يعترب  "    7-التدريب  أهم  املرصية    التيمن  املسلحة  القوات  تنفذها 

التوقيتات    يفوالذى يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العنارص املشاركة عىل التخطيط والتنسيق والتنفيذ    واألردنية،

 ختلف الظروف.املحددة تحت م

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6345610
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3924881/1/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7
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الدفاع  -2 قوات  الدول  من  عدد  املشترك    الجويبمشارکة  التدریب  درع  "تنفذ 

 ": السماء

 

مبشاركة اليونان وقربص بصفة    "درع الس�ء"التدريب املشرتك    املرصية  الجوي قوات الدفاع  نفذت إحدى تشكيالت  

وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع    الفعاليات،فضالً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور    مراقب،

 بجمهورية مرص العربية.  الجوي

وتنفيذ الرماية بواسطة األنظمة    للرماية،وعرض الفكرة التكتيكية    والطبوغرايف  التكتييكالتدريب عىل التوجيه    واشتمل

 الجوي. املتطورة لقوات الدفاع 

 : " 12-"میدوزا  الجوي البحريالتدریب -3

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arqam.news/195175/
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ستمر لعدة أيام أ والذى  "،12-"ميدوزا    املرصي الجوي البحريالتدريب فعاليات  م،2022خالل شهر نوفمرب  انطلقت

مرص العربية مبشاركة عنارص من القوات الجوية والبحرية والقوات    ط بجمهوريةاملتوسبنطاق مرسح عمليات البحر  

واملغرب   والبحرين وأملانيا وفرنسا  اإلمارات  واألمريكية، وكل من  والسعودية  والقربصية  واليونانية  الخاصة املرصية 

 واألردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب. 

التدريب بأع�ل التخطيط وإدارة أع�ل   يفة منها قيام القوات املشاركة  شتمل التدريب عىل تنفيذ العديد من األنشط أ

إدارة العمليات املشرتكة وكذا تبادل الخربات ب� القوات   يفقتال بحرية وجوية مشرتكة لصقل مهارات القادة والضباط  

 الظروف. مهام مشرتكة تحت مختلف  أيلتنفيذ  واالستعدادوصوالً ألعىل معدالت الكفاءة  املشاركة،

 

والفريق أول كونستانينيوس فلورس    املسلحة،رئيس أركان حرب القوات    الفريق أسامة عسكرشهد  ويف سياق متصل  

القوات  القربيص، وقائد  الوطني  الحرس  اليونانية، والفريق د�وكريتوس زيرفاكيس قائد  العامة  رئيس هيئة األركان 

 ". 12 –البحرية امللكية السعودية املرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي املشرتك "ميدوزا 

 بریطاني: -عرض جوي مصري -4

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2022/11/21/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-12-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5985000
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3947758/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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املرصيةنظمت   الجوية  الغردقة    اً صحفي  اً مؤمتر   القوات  عرض  تنفيذ  عن   HURGHADA AIR(  جوياللإلعالن 

SHOW 2022  (  مبنطقة سهل حشيش مبدينة الغردقة مبشاركة فريق األلعاب م،  2022الذي نفذ خالل شهر نوفمرب

 السهام الحمراء.  الربيطا�النجوم الفضية وفريق األلعاب الجوية  املرصي الجوية 

تنشيط حركة  ل  أن العرض جاء   إىل فيها    ، كلمة أشاراملرصيوألقى املقدم طيار محمد رفعت من فريق األلعاب الجوية  

الجوية    وأعرب،  يف مرص  السياحة األلعاب  لفريق  تقديره  مشاركاته    الربيطا�عن  راقية خالل  بسمعة  يتمتع  الذى 

 مبختلف العروض.

امللحق   باينون،  مارك  العقيد  أعرب  الشكر   يفمبرص،    الربيطا�  العسكريفي�  باملشاركة، موجها  كلمته عن سعادته 

بالعرض، مؤكدا أن العرض يعد مبثابة فرصة    الربيطا�للقوات الجوية املرصية، عىل توجيهها الدعوة ملشاركة الفريق  

 لتعزيز عالقات القوات الجوية امللكية الربيطانية والقوات الجوية املرصية.  مهمة

 ":2 –صمود "یادة التعبوي وزیر الدفاع یشهد مشروع مراکز الق-5

 

  ) 2–(صموداملرحلة الرئيسية ملرشوع مراكز القيادة التعبوي  م،  2022شهر نوفمرب    خالل  شهد الفريق أول محمد زيك

ستمر لعدة أيام يف إطار خطة التدريب القتايل لتشكيالت أ قيادة قوات رشق القناة ملكافحة اإلرهاب و   أجرتهوالذي  

األفرع   وقادة  املسلحة  القوات  حرب  أركان  رئيس  عسكر  أسامة  الفريق  بحضور  وذلك  املسلحة،  القوات  ووحدات 

 القوات املسلحة.  الرئيسية وعدد من قادة

رشح فيها طبيعة العمليات التي   قائد قوات رشق القناة ملكافحة اإلرهاب كلمة  نبيل حسب الله  أ. حألقى اللواء  

 تنفذها قوات رشق القناة. 

املوقف أثناء املرشوع، وناقش   يفبدأت املرحلة الرئيسية للمرشوع بعرض الفكرة التعبوية للمرشوع والقرار املتخذ  

أسلوب تنفيذ املهام، وكيفية اتخاذ   يفول محمـد زىك عدداً من القادة والضباط املشارك� باملرشوع  الفريق أ 

 القرار ملواجهة املتغ�ات املفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم املختلفة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.mobtada.com/egypt/1237589/%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%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89
https://gate.ahram.org.eg/News/3771045.aspx
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الغربیة    -6 املنطقة  تشکیالت  الحرب إلحدى  تفتیش  إجراءات  یشهد  الدفاع  وزیر 

 : العسکریة

 

بعد   إجراءات تفتيش الحرب إلحدى تشكيالت املنطقة الغربية العسكرية  الدفاع،شهد الفريق أول محمـد زيك وزير  

وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار ا،  تحديثه

 قادة القوات املسلحة. 

 

حة واملعدات  بدأت اإلجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير يف مختلف األسل

 لدعم قدراته عىل تنفيذ كافة املهام القتالية التي توكل إليه. 

رشح فيها تكتيكات وألقى اللواء أركان حرب محمـد عز الدين جحوش قائد املنطقة الغربية العسكرية، كلمة  

 وانتشار املنطقة الغربية يف االتجاه اإلسرتاتيجي الغريب للدولة املرصية. 

باملرور عىل القوات املصطفة لالطمئنان    العسكرية،ئيس األركان وقائد املنطقة الغربية  وزير الدفاع ور وقام  

لألسلحة   والقتالية  الفنية  الكفاءة  والوقوف عىل مستوى  املهام  تنفيذ جميع  وقدرتها عىل  عىل جاهزيتها 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elaosboa.com/569509/
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ام ومدى االستفادة من  عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود يف أسلوب تنفيذهم للمهقاموا مبناقشة  واملعدات، و 

 عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام املكلف� بها.

 : وزیر الدفاع یشهد مناقشة البحث الرئیسي إلدارة الشئون املعنویة -7

 

، البحث الرئييس إلدارة الشئون املعنوية للقوات املسلحة، بعنوان  املرصيوزير الدفاع    ،شهد الفريق أول محمد زيك

الراهنة " الذي  "تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل املجتمع العسكري يف ظل املتغ�ات والتحديات  يف    جاء، 

، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس  2023/  2022إطار خطة األنشطة البحثية للقوات املسلحة للعام البحثي  

أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات املسلحة، وعدد من داريس الكليات 

 واملعاهد العسكرية والخرباء االسرتاتيجي�. 

مدير إدارة الشئون املعنوية، كلمة قدم خاللها الشكر للقيادة العامة    ،رسيجياإل ح يارس عبد العزيز  . للواء أوألقى ا

 إىل للقوات املسلحة عىل تقديم كافة أوجه الدعم لالرتقاء مبنظومة العمل املعنوي والنفيس للقوات املسلحة، مش�ا  

 الراهنة.  أن أهمية هذا البحث تأيت يف ظل التحديات واملتغ�ات

 :الفریق أسامة عسکر یشهد بیانا عملیا إلحدى وحدات املنطقة املرکزیة -8

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6354252
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واملهارة   الصغرى  للتكتيكات  عملياً  بياناً  املسلحة،  القوات  أركان حرب  رئيس  أسامة عسكر  الفريق  امليدان   يفشهد 

وذلك   العسكرية،  املركزية  املنطقة  تشكيالت  التدر  باستخدامإلحدى  أساليب  إطار خطة  أحدث  وىف  املتطورة،  يب 

 . لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة القتايلالتدريب 

أعقب رشح فيها تفاصيل البيان،    قائد املنطقة املركزية العسكرية  الشاذيلبدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب طارق  

البيان   مراحل  تقديم  املهارات    الطبوغرايفوالتوجيه    العميلذلك  استعراض  ذلك  تىل  البيان،  داخل  القوات  وأوضاع 

 . املجمع للعنارص التخصصية التكتييكامليدان والتدريب  يفاألساسية للفرد والج�عة 

البيان وتفقد مجمع الصناعات عدد من قادة القوات املسلحة وعدد من   الكليات واملعاهد   داريسحرض إجراءات 

 العسكرية. 

 الزیارات: : اللقاءات وخامسًا 

عدداً من رجال م، ب2022عدة أيام خالل شهر نوفمرب  عىل مدار    الدفاع،وزير    الفريق أول محمد زىكالتقى   •

القوات الخاصة ورجال املنطقة املركزية والش�لية العسكريت�، وعنارص من الرشطة العسكرية، ومن القوات 

 .البحرية

ال  قام زىك تلك  والجنود    لقاءاتخالل  الصف  الضباط وضباط  مهامهم    يفمبناقشة عدد من  تنفيذ  أسلوب 

  الواعي مختلف املجاالت، معرباً عن سعادته ملا ملسه من الفهم    يف   واستفساراتهماملختلفة، واستمع آلرائهم  

 من أحداث ومتغ�ات وتأث�ها عيل أمن مرص القومي.  رما يدو واإلدراك الصحيح للقادة والضباط لكل 

حرض اللقاءات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من  

 . قادة القوات املسلحة

 

أع�ل التطوير ألحد  م،  2022، خالل شهر نوفمرب  الفريق أول محمد زىكوزير الدفاع املرصي  تفقد   •

بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات   ،املستودعات الرئيسية إلدارة املهندس� العسكري�

 . املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات املسلحة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3937122/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2022/11/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86/5966140
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ريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات املسلحة،  يرافقه الف  وزير الدفاع  الفريق أول محـمد زىكقام   •

وعدد من قادة القوات املسلحة، بجولة تفقدية ملقر القيادة االسرتاتيجية، وذلك يف إطار املتابعة امليدانية  

 الجديدة مبقر القيادة االسرتاتيجية.  �ايدالتي تقوم بها القيادة العامة للقوات املسلحة لكل املنشآت وامل

 

معرض البحوث    م،2022خالل شهر نوفمرب    رئيس أركان حرب القوات املسلحة  الفريق أسامة عسكرتفقد   •

املسلحة؛ وذلك   للقوات  بها    الجوالتإطار    يفالفنية  يقوم  التي  التخصصية    ملتابعةالدورية  اإلدارات  كافة 

كافة    استعراضإلدارة البحوث الفنية والتطوير تناول    تقد�يبدأت الجولة التفقدية بعرض    .بالقوات املسلحة

 .  تطوير وتحديث أسلحة ومعدات القوات املسلحة يفومجهوداتها  بها،التخصصات  

حة باملرور عىل معرض البحوث الفنية للقوات املسلحة وما يحتويه من  وقام رئيس أركان حرب القوات املسل

 . معدات وأسلحة مختلفة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2749046
https://www.albawabhnews.com/4689067


  

 

20 | P a g e  

د ا ص مر ي لال كر س  ع
 November 2022 30 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 
 

 

  .ناملعتمديلوفد من امللحق� العسكري�  نظمت القوات املسلحة، عددا من الزيارات امليدانية والتثقيفية   •

وبدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية تفقد خاللها الوفد القاعدة ومنظومة العمل 

وأعقب ذلك زيارة ملركز ،  ك� تفقد الوفد متحف القوات الجوية الذي يعد أحد أبرز املتاحف العسكرية  بها،

 . وات املسلحةالبحث واإلنقاذ الرئييس للق

 

 : اقتصاد املؤسسة العسکریة: سادسًا 
رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عقد ب� العربية للتصنيع، ورشكة هيل العاملية،    فعبد اللطي مختار    ل.أ.ح  وقع-1

للبدء يف الخطوات التنفيذية إلدارة مرشوع مصنع إنتاج إطارات املركبات بأنواعها كافة، ومنها سيارات الركوب 

 . "نع يف مرصص"والنقل واألوتوبيسات والجرارات الزراعية واملونوريل واملعدات الثقيلة، تحت شعار 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6354262
https://www.elwatannews.com/news/details/6345374
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، بتدش� أول أوتوبيس كهربايئ صناعة محلية بالتعاون مع مصنع جيويش  الهيئة العربية للتصنيع   لتاحتف  ،ويف السياق

 .COP 27املناخ لصناعة وسائل النقل، عىل هامش مؤمتر قمة 

الدين مصطفى  ل.أ.حشهد  -2 القومية    محمد صالح  "الهيئة  الدولة لإلنتاج الحريب، مراسم توقيع عقدين ب�  وزير 

وضح وزير الدولة لإلنتاج الحريب  أ   لإلنتاج الحريب" ورشكة "باب�يوس مرص"، جاء ذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب.

 . الصديقة للبيئة ةأنه تم التعاون مع "باب�يوس مرص" لتوقيع عقدين إلنتاج العبوات الغذائية الكرتوني

 

املسلحة  وقّ -3 بالقوات  الوطنية  الخدمة  مرشوعات  لجهاز  التابعة  االتصاالت  لخدمات  الوطنية  الرشكة  عت 

والرشكة املرصية لألق�ر الصناعية "نايل سات"، عقد اتفاق تعاون مشرتك لتعزيز التعاون يف ما بينه� يف مجال  

 .النطاقتقديم خدمات اإلنرتنت الفضايئ واسعة 

تضافر الجهود ب� كل   إىلرئيس هيئة تسليح القوات املسلحة، كلمة أشار فيها    ك�ل وفاء محمد،  ل.أ.حوألقى  

األمثل  االستغالل  اإلنرتنت، وذلك من خالل  املتالحقة يف مجال خدمات  التطورات  املعنية؛ ملواكبة  الجهات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6346978
https://gate.ahram.org.eg/News/3768823.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/11/20/2327073/%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%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84
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لكل قطاعات الدولة  لكامل السعات الفضائية مبا يعظم االستفادة من كل املقومات التي تتيح تقديم خدمات اإلنرتنت  

 املرصية. 

أن هذا االتفاق سيكون له أثر   إىلوأشار اللواء عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الرشكة الوطنية لالتصاالت،  

ألحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا    اً إيجايب يف تقديم خدمات اإلنرتنت املتميزة ذات الجودة العالية من الرشكت� طبق

أنه تم إنشاء بنية تحتية بأحدث وسائل تكنولوجيا االتصاالت العاملية استعداداً لتقديم   إىلاالتصاالت الفضائية، مش�اً  

 خدمات القمر الصناعي "طيبة سات" ومتك� جميع قطاعات الدولة واألفراد من االستفادة من خدمة اإلنرتنت الفضايئ.

 

الدين مصطفىل.أ.ح  قبل  است  -4 بالقاهرة، س�جي  محمد صالح  بيالروسيا  الحريب، سف� جمهورية  اإلنتاج  وزير   ،

 . رف�، وتعميق التصنيع املحيلت�نتيف، لبحث موضوعات التعاون املشرتك القامئة واملستقبلية ب� الط

خالل اللقاء، رؤية الوزارة بشأن تعميق التصنيع املحيل ب� الجانب�، من خالل التعاون ل.أ.ح محمد صالح  واستعرض  

العديد من املجاالت، مثل  البيالروسية يف  الحريب، وعدد من الرشكات  التابعة لإلنتاج  القائم ب� عدد من الرشكات 

از بالتعاون مع رشكة مازز، معدات تحريك الرتبة من لوادر وهراسات وجرارات وكالركات بالتعاون  «الشاحنات طراز م

منسك  بالتعاون مع رشكة  واملحركات  للجرارات،  منسك  بالتعاون مع رشكة  الزراعية  والجرارات  أمكادور،  مع رشكة 

 للمحركات». 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6358171
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، وزير الدولة لإلنتاج الحرىب، ميكيىل كوارو� سف� دولة إيطاليا لدى  محمد صالح الدين مصطفى ل.أ.حاستقبل  -5

عدد من املجاالت، جاء ذلك يف مقر ديوان عام   يفمرص؛ وذلك لبحث سبل دعم أطر التعاون املشرتك ب� الجانب� 

ب� رشكات اإلنتاج الحريب والرشكات اإليطالية يف مجاالت  وزارة اإلنتاج الحرىب، وناقش االجت�ع مستجدات التعاون 

  مجال "الغاز الطبيعي". يفالتصنيع املختلفة وإمكانية تعزيزها خاصة  

 

 : القرارات العسکریة: بعًاسا
 394بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2022لسنة    163قانون رقم    م، عىل2022خالل شهر نوفمرب    ع السييس وقّ -1

 . األسلحة والذخ�ةيف شأن  1954لسنة 

رقم  -2 القرار  مدبويل،  برئاسة مصطفى  الوزراء  الضباط  163بإضافة    2022لسنة    76أصدر مجلس  والدرجات   من 

وضحايا ومفقودي   صندوق تكـريم شهداء  إىلاألخرى بالقوات املسلحة املعامل� الواردة أس�ؤهم بالكشوف املرفقة  

وينص القرار عىل أن ترسي إضافتهم للصندوق اعتبارا من ،  واإلرهابية واألمنية وأرسهم   ،الحربيةومصايب العمليات  

٢٠١١/١/٢٥. 

هيئة اإلمداد والتموين للقوات املسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع   إىلأوامرها    أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة  -3

الوطنية بجميع أكرث من مليون ونصف املليون حصة غذائية بنصف الثمن، من خالل منافذ جهاز مرشوعات الخدمة  

 محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء عن املواطن� "عىل حد وصف بيان القيادة العامة". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22112022&id=692a5a52-3758-4065-b059-8297de6728ad
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3930597/1/%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%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01112022&id=0cbf48e0-2ea3-4a96-9256-44f24a54eec3
https://dotgulf.co/egypt/29399458/%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%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%B2%D8%B9-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88.html
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العسكريةأعلنت    -4 الفنية  "ماجست�    الكلية  العليا  بالدراسات  التسجيل  باب  فتح  للحاصل� عىل    -عن  دكتوراة" 

الهندسة من   بالفصل    خريجيبكالوريوس  الخارج  /    2022  الدرايسللعام    الثا�  الدرايسالجامعات املرصية أو من 

 .2022/  12/  15وحتى ، م2022السادس عرش من شهر نوفمرب من  اعتباراوذلك  2023

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elbalad.news/5529311
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وّجه بحرص دقيق لكل شهداء مرص يف   ، بأّن السييسالسييس  رصح السف� بسام رايض، املتحدث الرسمي باسم  -5

عام   بدايًة من  السابقة،  لدراسة ضّمهم  1948الحروب  املستفيدين  إىل،  مزايا وخدمات    قوائم  تكريم  صندوق  من 

 .الشهداء

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة رشق كونه القائد األعىل للقوات املسلحة املرصية،    قرار السييسبناء عىل  -6

الشعب    إىلالقاهرة الجوية محملة بكميات كب�ة من األدوية واملستلزمات الطبية املقدمة من وزارة الصحة والسكان  

 . السيطرة عىل تفيش وباء الكول�ا يفملساعدتهم  لبنا�ال

 : : التصریحات والبیانات ثامنًا 
مدير إدارة اإلشارة بالقوات املسلحة، إنّه جرى ربط مواقع الشبكة الوطنية املوحدة   بكر محمد البيومي  ل.أ.حقال  -1

ألف كيلو مرت، عىل االتجاهات االسرتاتيجية للدولة،    32لخدمات الطوارئ والسالمة العامة املتطورة، بإج�يل أطوال  

جيا املعلومات، إضافة الستحداث تكنولوجيا متقدمة بنظام تراسل يوفر رسعات بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولو 

 مليار جنيه  18.6نقل بيانات فائقة القدرة بإج�يل تكلفة 

 

 : الفاعلیات العسکریة: تاسعًا
العسكاحتفلت  -1 الدبلومايس  التمثيل  الخارجمكاتب  يف  املرصي  تنظيم  ري  طريق  عن  أكتوبر،  انتصارات  بذكرى   ،

احتفاالت رسمية، وبحضور كبار املسؤول� والدبلوماسي� والعسكري� والجاليات املرصية بدول االعت�د، وذلك إطار  

 . نتصارات أكتوبر احتفاالت مرص والقوات املسلحة بالذكرى التاسعة واألربع� ال 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6355446
https://www.elwatannews.com/news/details/6355446
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3934508/1/%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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%85%D8%B5%D8%B1%C2%A0%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.elwatannews.com/news/details/6344832
https://www.elwatannews.com/news/details/6350200
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قامت املنطقة الش�لية العسكرية بتنظيم احتفالية لتكريم املتفوق� دراسياً من أبناء القوات املسلحة والرشطة  -2

املدارس باملحافظات   مديريكافة املراحل التعليمية واملتفوق� رياضياً وكذا تكريم عدد من    يف  املد�املدنية واملجتمع  

 . نطاق املسئولية، تضمنت االحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية يفتقع  التي

ك� نظمت املنطقة الش�لية العسكرية احتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية شارك به  

 ة. مبحافظة اإلسكندري والنواديمن شباب الجامعات واملدارس العديد 

) شباب وفتيات من أبناء املحافظات 110لعدد (  ج�عيلش�لية العسكرية حفل زفاف  ك� نظمت قيادة املنطقة ا

 . نطاق املسئولية بالتعاون مع محافظة الغربية يفتقع  التي

قائد املنطقة الش�لية العسكرية خالل تنفيذ تلك األنشطة عىل حرص القيادة العامة    اللواء أح/ أسامة نجافي� أكد  

 . مبختلف فئاته بالتعاون مع كافة الجهات املعنية املد�للقوات املسلحة عىل تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع 

 

الدفاع  نظمت    -3 التدريب    والعسكري  الشعبيقوات  والكوارث    العميل مرشوع  األزمات  إلدارة  املشرتك 

 بكافة أجهزتها التنفيذية.  اإلس�عيلية)  –دمياط   – (سوهاجملحافظات 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2022/11/7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/5968439
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2736869
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من   االستفادةللدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة العريش وذلك لتعظيم    أكاد�ية نارص العسكريةوقعت  -4

الطرف� ب�  والتعليمية  العلمية  الربوتوكول  .  الخربات  املوضوعات ذات    ىلإويهدف  األكاد�ية يف  بخربات  االستعانة 

االهت�م املشرتك وتبادل الخربات العلمية والتعليمية وخاصة موضوعات االسرتاتيجية واألمن القومي وصناعة القرار 

التدريبية ب� التفك� والدراسات املستقبلية، وذلك من خالل املحارضات والندوات واملؤمترات والدورات    وأساليب 

واملعرفة، وإتاحة محتويات املكتبات للدارس� في�    العلميمجاالت البحث    يفالطرف�، وكذا تبادل الزيارات والتعاون  

 . تهم الباحث� من الطرف� التييتعلق باملوضوعات 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youm7.com/story/2022/11/7/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%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%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/5968326
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، بروتوكول تعاون مع جامعة اإلسكندرية، بهدف تبادل الخربات العلمية والعملية الكلية الفنية العسكرية وّقعت  -5

ورش العمل واملرشوعات البحثية والدراسات  للبحث العلمي، وتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيا ل

 العليا.

 

احتفالية مبناسبة العيد الثامن والستون لإلنتاج وزير الدولة لإلنتاج الحرىب    محمد صالح الدين مصطفى  ل.أ.حشهد  -6

 . والعامل� ، الع�ليةوالقيادات  ،والهيئة ،الوزارة الحريب، وذلك بحضور نخبة من قادة 

 

بتنظيم احتفالية    الحريب»  10رشكة أىب ق� للصناعات الهندسية «مصنع  قام محمود أنور فوزى رئيس مجلس إدارة  -7

املرأة وعدد من   إدارة الرشكة وممثلة  نائب رئيس مجلس  بالرشكة بحضور  للعامالت  تحت شعار "من أجل «هي» 

 رؤساء القطاعات. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/6350404
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لتكريم    احتفاليةبالتعاون مع جمعية املحارب� القدماء وضحايا الحرب    املنطقة املركزية العسكرية نظمت قيادة  -8

 القوات املسلحة.   ضباط وجنودالعمليات الحربية من  ومصايبالشهداء  أرس

 

) شاب وفتاة من مختلف محافظات الصعيد،  200لعدد (  ج�عيحفل زفاف    املنطقة الجنوبية العسكريةنظمت    -9

بالتعاون مع عدد من مؤسسات املجتمع  وذلك بعد دعمهم باألجهزة الكهربائية واألثا   املد� ث وكافة املستلزمات 

 .ورجال األع�ل 
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https://www.youm7.com/story/2022/11/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%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%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/5983680
https://www.youm7.com/story/2022/11/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-200-%D8%B4%D8%A7%D8%A8/5988157
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مركز  -10 العمود  يستضيف  املسلحة    الفقريجراحات  للقوات  الروماتيزم  وعالج  والتأهييل  الطبيعي  الطب  مبركز 

بجامعة مونبيلييه بفرنسا،    الفقريبالعجوزة الدكتور نيكوالس النجو (فرنىس الجنسية) رئيس قسم جراحات العمود  

 نوفمرب وحتى الخامس من ديسمرب املقبل. 26خالل الفرتة من 

 

الجنسية) زمالة الكلية   الدكتور محمد الجوملى (بريطا�  للقوات املسلحة بكوبرى القبة  الطبياملجمع  ف  استضإ-11

 ببورتو سموث.  جراحة الوجه والفك� مبستشفى امللكة الكسندرا  واستشاريامللكية بإنجلرتا 

 

 . األشعة التداخلية يف خب� التابع للقوات املسلحة املرصية  املركز الطبي العاملييستضيف -21

 

 .للعظام والتكميل مبستشفى القوات املسلحة بالحلميةباملنظار  الفقريجراحة العمود  يفخب� -31
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/11/7/2319761/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://www.albawabhnews.com/4694755
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1594591784683847685/photo/1
https://twitter.com/EgyArmySpox/status/1594937397623500800
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 . العاملي الطبيباملركز  الفقريالعمود جراحة  يفخب�  -41

 

 . العاملي التابع للقوات املسلحة املرصية لطبياباملركز األشعة التداخلية  يفخب�  -51
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