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 . التراجع عن تعیین متحدث عسکري جدید  

رئیس هیئة الشئون املالیة ورئیس هیئة العملیات و مدیر األکادیمیة  ترقیة   

 : األسباب والتداعیات العسکریة الی رتبة فریق 

 تقسیم مدن شرق سیناء بة تکشف عن مخطط إلعادة  رَّ خرائط حکومیة مس  
 . تذمُّر بین لواءات الجیش املصري تجاه السیسي   : Africa Intelligenceموقع   

 . الجیش املصري یتراجع يف تصنیف موقع جلوبال فایر باور  
 

 

 هذا العدد: يف

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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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 فتتاحیة العدد ا
  منها،يف ملفات عديدة    مهمةم، عدة تفاعالت  2023  من عام  ينايرشهدت املؤسسة العسكرية املرصية خالل شهر  

 عىل مستوى  وكذلكالعالقات الخارجية للمؤسسة العسكرية،  القيادات العسكرية، وعىل مستوى    ترقياتعىل مستوى  

موضوعات أخرى عديدة يغطيها   ، وكذلككرية التسليح العسكري والتدريبات العسيف  والزيارات، وكذلك    تاللقاءا

 التقرير بشكل مفصل. 

 تناول العدد الجديد من املرصد العسكري عىل النحو التايل:نو 

 تطورات األوضاع داخل املؤسسة العسکریةأوًال: 
 :تذمُّر بین لواءات الجیش املصري تجاه السیسي-1

ر ب� لواءات الجيش 2023يناير    25الفرنيس نُرش األربعاء    Africa Intelligenceحسب تقرير ملوقع   ، فهناك تذمُّ

املحتم البيع  أن  الجيش  كبار ضباط  بعض  يرى  السييس، حيث  تجاه  األرايض املرصي  الوطنية من  الرشكة  ل ألصول 

الواقعة بالقرب من قناة السويس إىل جهاز اإلمارات لالستث�ر، صندوق الرثوة السيادي لدولة اإلمارات، ينطوي عىل  

انتقاص من السيادة املرصية. مع ذلك، يُعتقد أن عملية البيع جارية لرشكة "الوطنية" ومعها رشكة "صايف" لتعبئة  

 نية (اململوكة أيضاً للجيش) بقيادة الصندوق السيادي املرصي.املياه املعد

وم� أثار بعض الخالف أيضاً خطوة إصدار قانون بإنشاء صندوق سيادي إلدارة أرباح قناة السويس، التي تأيت ب� أكرب  

د القوات مصادر الدخل األجنبي يف البالد. واستدعى ذلك مخاوف من خصخصة هيئة قناة السويس التي يرأسها قائ

 البحرية السابق، الفريق أسامة من� ربيع. 

 التراجع عن تعیین متحدث عسکري جدید:-2

يف واقعة غريبة من نوعها ومل يصدر لها تفس� حتى اآلن من قبل القوات املسلحة حذفت الصفحة الرسمية للمتحدث 

  للقوات املسلحة بعد ساعات من إعالن تعيينه بديالً   اً جديد  اً رسمي  اً متحدث  إسالم مهدي   العقيدالعسكري قرار تعي�  

 للعقيد غريب عبد الحافظ. 

  الدفاع،نرشت املواقع الرسمية والخاصة تصديق الفريق أول محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة وزير  كانت قد  و 

وبعد ساعات أعادت  ،  عىل تعي� العقيد إسالم مهدى سعيد، بوظيفة املتحدث العسكري الرسمي للقوات املسلحة

 الصفحة نرش صورة وبيانات العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب بصفته املتحدث الرسمي. 

تنقالت   بنرشها  ،  2022ديسمربحركة  املعهد املرصي  انفرد  امل  كاملةوالتي  العدد  "يف  العسكري: ايض  املشهد 

هذه  مل يكن املتحدث العسكري ضمن    ،عىل مستوى القيادات  اعتمدهاقد  السييس  كان  والتي  ،  " 2022ديسمرب  

 الحركة. 

جدير بالذكر فالحساب الرسمي للمتحدث العسكري يف بيانه قبل الرتاجع عن القرار وحذف الخرب ذكر أن  و 

 تعي� مهدي بدل غريب جاء يف إطار نرشة التنقالت بتصديق من وزير الدفاع محمد زيك. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://ahl-alquran.com/arabic/show_news.php?main_id=52919
https://rassd.com/523929.htm
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2022/


  

 

2 | P a g e  

د ا ص مر ي لال كر س  ع
 January 2023 31 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 
 

یرقّ -3 رئ  ي کًالالسیسي  العملیات و من  الشئون املالیة ورئیس هیئة   یس هیئة 

 الی رتبة فریق:  مدیر األکادیمیة العسکریة

برتقية كل من: اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات املسلحة،    اً قرار   السييس  أصدر

  واللواء أحمد الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية للقوات املسلحة، واللواء أرشف سامل زاهر مدير األكاد�ية العسكرية،

 إىل رتبة الفريق. 

 تعقیب: 
رمبا تأيت هذه الرتقية بغرض التصعيد مع اقرتاب إمتام أسامة عسكر املدة القانونية مبنصب رئيس األركان، ومكوث  

 سنوات.   4محمد زيك مبنصب وزير الدفاع ألكرث من 

املؤكد سيحدث طبقا للقانون الذي بخصوص احت�لية تغي� أسامة عسكر، أو زيك، يف أي فرتة من الفرتات فإن هذا من  

، من أهم تعديالت ذلك القانون، تحديد مدة بقاء رئيس األركان وقادة األفرع يف مناصبهم  2021يف    صدق عليه السييس

 أعوام. 4بعام�، بعد أن كانت 

تي يتبعها هي  بشكل عام يحرص السييس عىل عدم تثبيت القيادات العسكرية يف أماكنها ملدة طويلة، فاسرتاتيجيته ال

التحريك الرسيع للقيادات، بخالف اسرتاتيجية حسني مبارك، وذلك حتى ال تتكون مراكز قد تشكل تهديدا له يف فرتة 

 . م2011يف يناير من الفرتات عند االختالف حول قضايا معينة، أخذا للدرس م� تم مع مبارك

 : ق سیناءبة تکشف عن مخطط إلعادة تقسیم مدن شرخرائط حکومیة مسرَّ  -4

، عىل رأس وفد عسكري رفيع  الفريق أسامة عسكرزيارة لرئيس أركان الجيش املرصي    شهدت محافظة ش�ل سيناء

املستوى. وتزامنت الزيارة مع تنفيذ قرار عسكري بإزالة الك�ئن العسكرية كافة من داخل مدن العريش والشيخ  

تية  ، كالسواتر الرملية الضخمة، والجدران اإلسمنج�عات املسلحة زويد، وتنظيف الطرقات من مخلفات مكافحة ال

 . التي كانت تحيط باملواقع واملراكز الحيوية واألمنية يف املحافظة 

الزيارةأسامة    التقى أثناء  ترشف    التيمن املرشوعات    اً عددوتفقد  سيناء،    وأهايل بعدد من شيوخ وعواقل    عسكر 

 . القوات املسلحة عىل تنفيذها، والتقى بعدد من املهندس� والع�ل املرشف� عىل املرشوعات

العمل   اً عسكر أيضد  وتفق التأم� عىل خط الحدود الش�لية الرشقية ومعرب رفح الربى، واط�ن عىل س�  منظومة 

وإجراءات التأم� املتخذة، أعقبها املرور عىل عدد من الك�ئن والنقاط األمنية عىل الطرق واملحاور الرئيسية مبدن  

عمليا  سيناء.وقرى ش�ل   إحدى  أسامة عسكر  الفريق  بالقرى  وشاهد  والتمشيط  التفتيش  ترد  تم    التيت 

الجيش املرصي مبعاونة اتحاد قبائل سيناء الذي يعاون الجيش املرصي يف  بواسطة    عنارص "تنظيم الدولة" منها

 . ، وقام بجولة تفقدية مبدينة الشيخ زويد التقى خاللها بعنارص وزارة الداخليةعملياته ضد تنظيم والية سيناء

عىل خرائط حكومية مرسبة    سيناء لحقوق اإلنسانؤسسة  محصلت  فظة ش�ل سيناء  يف سياق متصل مبحا

،  تكشف عن مخطط إلعادة تقسيم مدن رشق سيناء يف شكل تجمعات سكنية ال تراعي هوية املجتمع وعاداته

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/3995911/1/%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%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://gate.ahram.org.eg/News/3972076.aspx
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1615381898704080897
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ك� تكشف عن مخطط إلعادة توط� بدو سيناء قرسيا عرب نزع ملكية أراضيهم وتوطينهم يف أماكن أخرى غ� التي  

 . يعودوا لها بعد انتهاء العمليات العسكرية  يجب أن

 11دينة رفح و  م أن مخططات الحكومة تهدف إىل تحويل    تي نرشتها مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسانظهر الخرائط التُ 

و   [  45قرية  إىل  لها  تابع�  تستوعب    6تجمع  سكانية]  لبناء   76810تجمعات  زمني  إطار  تحديد  بدون  نسمة، 

  إىل كم، �تد من أبو زماط جنوبا    ١٢نشاء جدار يعزل رفح عن الشيخ زويد بطول  مخطط إل ظهر  ك� تُ ،  التجمعات

 السكادرة ش�ال. 

تجمع تابع� لها    144قرية و    14ظهر الخرائط أن مخططات الحكومة تهدف إىل تحويل مدينة الشيخ زويد و  ك� تُ 

تُ   .نسمة  63069تجمعات سكانية تستوعب    10إىل [ مرت   6كم وارتفاع    38لجدار آخر بطول    ظهر بناء الجيشك� 

 . يفصل الشيخ زويد عن العريش، لتصبح الشيخ زويد محاطة بأسوار من جميع االتجاهات

هذه   .أمتار، تشبه يف مواصفاتها الجدار الحدودي مع قطاع غزة  6بارتفاع    جدرانك� تؤكد الخرائط قيام الجيش ببناء  

 باملدن الرئيسية رشق سيناء وتعزلها عن بعضها.الجدران بعد االنتهاء من بناءها ستحيط 

ما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بخصوص قيام نظام السييس ببناء سور أكدوا    النشطاءبعض    جدير بالذكر أن

 .google earth برنامج حول مناطق معينة يف محافظة ش�ل سيناء، وذلك عن طريق استخدام

العسكرية املرصية إن القوات املسلحة    األكاد�يةفقده  ء تانخالل كلمته أثقال     السي��ي  جدير بالذكر أيضا أن

فيها  مبا  املرصية،  الدولة  تأم�  النجاحات يف  من  الكث�  تحقيق  يف  نجحت  املرصية  الرشطة  مع  وبالتعاون 

سنوات نبذل فيها تضحيات كب�ة من أبنائنا من الضباط وضباط   9"قعدنا  محافظة ش�ل سيناء حيث قال:  

"، وأضاف: "أن الدولة املرصية نجحت يف تحقيق نجاحات عده، وقريبا سيتم  املدني� الصف والجنود وحتى  

"قريبا بفضل الله    وأضاف السييس  سنوات،  10  طيلةاإلعالن عىل انقضاء موجه اإلرهاب التي عانتها مرص  

 ين تم االنتهاء منها والسيطرة عليها".  �سن� األخ 10 املوجة اليل قابلتها مرص خالل الـ أننعلن 

 الجیش املصري یتراجع يف تصنیف موقع جلوبال فایر باور: -5

، جدير بالذكر أن الجيش يف أحدث تصنيف ملوقع جلوبال فاير باور  اً عاملي  للمركز الرابع عرش  املصري ا�جيش  تراجع  

 م، كان يحتل املرتبة الثانية عرش. 2022املرصي يف تصنيف جلوبال فاير باور لعام 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/SherifFree/status/1617860342981480449
https://www.elwatannews.com/news/details/6410156
https://www.defense-arabic.com/2023/01/08/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-14-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a/
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 : العالقات الخارجیة للمؤسسة العسکریة: ثانیًا 
 السیسي یلتقي بمدیر االستخبارات املرکزیة األمریکیة: -1

 

، مدير وكالة االستخبارات املركزية  ويليام ب�نزم، يف قرص االتحادية  2023ير  ينا   23يوم اإلثن� املوافق    السييساستقبل  

األمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس املخابرات العامة، شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون 

لبلدين، فضالً عن تبادل وجهات النظر بشأن املستجدات املتعلقة، بعدد من القضايا الدولية  األمني واالستخبارايت ب� ا

 .واإلقليمية ذات االهت�م املشرتك

توليها مرص لتدعيم وتعزيز التعاون    التيمتانة العالقات املرصية األمريكية واألهمية    سييس خالل اللقاء عىلأكد ال

 والعسكري. مختلف املجاالت، خاصًة عىل الصعيد األمني واالستخبارايت   يفالراسخ ب� البلدين 

هناك بعض التكهنات أن اللقاء تطرق إىل طلب أمرييك من مرص بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز  جدير بالذكر أن  

 . ا بأعداد كب�ةإبرامز أمريكية الصنع املتوفرة لديه

نائبة مساعد وزير الخارجية األمريكية    م�ا ريزنك  استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويسخر  آ ويف سياق  

لشؤون األمن اإلقليمي يف مكتب الشئون السياسية والعسكرية خالل زيارتها الرسمية األوىل لقناة السويس، وذلك  

 مببنى اإلرشاد باإلس�عيلية. 

لش األمريكية  الخارجية  وزير  مساعد  نائبة  ريزنك  م�ا  السيدة  أعربت  جانبها،  مكتب  ومن  اإلقليمي يف  األمن  ئون 

الشؤون السياسية والعسكرية عن تقديرها لهذه الزيارة التي سمحت لها بالتعرف عن قرب عن طبيعة العمل بقناة  

السويس املرفق املالحي، مثمنة الجهود املبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير املجرى املالحي للقناة 

 أنواعها. وض�ن العبور اآلمن للسفن بكافة 

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/2023/1/23/2359916/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999293/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7
https://www.youm7.com/story/2023/1/11/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86/6045585
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 : عباس کامل یزور السودان وینقل رسالة من السیسي إلی البرهان -2

 

اللواء    م،2023خالل شهر يناير  ،  الفريق أول عبد الفتاح الربهاناستقبل رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان  

وذكر مجلس السيادة يف بيان أن رئيس املخابرات املرصية نقل رسالة    عباس كامل رئيس املخابرات العامة املرصية.

 شفوية لرئيس مجلس السيادة االنتقايل من السييس. 

أن   التعاون املشرتك وأوضح  الثنائية ب� مرص والسودان، وسبل دعمها وتطويرها وترقية  بالعالقات  تتعلق  الرسالة 

 بينه� يف املجاالت كافة. 

ونقل البيان تأكيد الربهان عىل أهمية العالقات السودانية املرصية، ورضورة تعزيزها ومتتينها مبا يخدم املصالح املشرتكة  

 للبلدين. 

، من أجل التوصل  إىل رئيس مجلس السيادة االنتقايل السودا� عبد الفتاح الربهان   اً قدمت مرص عرضويف سياق متصل  

 إىل تسوية سياسية رسيعة يف السودان.

جاء ذلك خالل لقاء جمع ب� الربهان والسف� املرصي ها� صالح، بحسب بيان ومقطع فيديو نرشه مجلس السيادة 

 عرب صفحته عىل فيسبوك. 

يجاد تسوية سياسية رسيعة عىل الساحة السودانية، وعن الزيارة  وتحدث صالح يف ترصيح متلفز عن املبادرة املرصية إل 

 م. 2023األخ�ة التي قام بها رئيس املخابرات املرصي اللواء عباس كامل للخرطوم يف الثا� من يناير 

: "استعرضت عنارص املبادرة (مل يكشف تفاصيلها)، وتم االتفاق مع رئيس مجلس ها� صالح يف ترصيحاته   قالو 

عىل توضيح تلك العنارص بشكل أكرب وبصورة فاعلة ملختلف الدوائر الرسمية واإلعالمية والشعبية    السيادة

 بالسودان". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/1/2/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://arabi21.com/story/1487048/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 الجیش املصري یشارك يف االحتفال بیوم الجمهوریة الهندیة: -3

يناير، الذي بدأ فيه العمل    24يف االحتفاالت بيوم الجمهورية، والذي يوافق يوم    القوات املسلحة املرصيةشاركت  

 .وظهرت القوات املرصية خالل االحتفاالت التي أقيمت يف نيودلهي، مبشاركة السييس .1950بدستور الهند عام 

، إن التعاون املرصي الهندي يف مجال الدفاع كان عىل جدول املباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا قال السييس

يف نيودلهي، وأشار السييس إىل مواصلة التنسيق والتدريبات املشرتكة وتبادل الخربات والعمل عىل استرشاف   مودي

 آفاق جديدة لتعميق التعاون يف هذا املجال مبا يف ذلك التصنيع املشرتك. 

 :وزیر الخارجیة یلتقي مدیر عام القوة متعددة الجنسیات -4

أشادا   )،MFOسيناء (   يفإليزابيث ديبيل مدير عام القوة متعددة الجنسيات  بالتقى سامح شكري وزير الخارجية،  

 طريف املنطقة وبناء الثقة ب�    يفيف توطيد السالم    الجانب� خالل اللقاء بنجاح القوة متعددة الجنسيات عىل مدار عقود

 التعاون يف مجاالت أخرى، ال سي� مكافحة اإلرهاب.  اً معاهدة السالم، التي عززت أيض

  : التسلیح: لثًا ثا
 صفقه عسکریة بین مصر والوالیات املتحدة:-1

طائرة مقاتلة جديدة من طراز   ١٢إلمتام صفقة رشاء    ل�جيش األمر��ي    دوالر مليون    426مبلغ  النظام املرصي  دفع  

"Boeing CH-47F Chinook  "سيبدأ االستالم يف عام    م،2022  األمريكية مبوجب عقد تم االتفاق عليه يف مايو

2026 . 

نج ملتزمة بدعم مهمة التحديث نائب رئيس رشكة بوينج لتطوير األع�ل الدولية: "إن بوي  لوجسدون، قال فينس  

 الدفاعي للقوات املسلحة املرصية وض�ن أفضل قدرة للدفاع واألمن يف مرص". 

 : تبدأ التجارب البحریة " القهار"  MEKO A200 ENالفرقاطة املصریة الثانیة   -2

 القهار تجربتها البحرية. MEKO A200 ENاملرصية الثانية  الفرقاطة  بدأت

MEKO 200    عبارة عن فرقاطة من تصميم حوض بناء السفنBlohm + Voss  كجزء من عائلة    ،يف أملانياMEKO 

  4ملرص. متت زيادة هذا الطلب إىل  فرقاطات  3وافقت الحكومة األملانية عىل بيع  ،2021للسفن الحربية. يف ديسمرب 

 .2022وسيتم بناء بعضها يف مرص. تم تسليم أول سفينة يف أكتوبر  اً فرقاطات حالي 6فرقاطات ثم إىل 

تم    ،)ASuW،  BCWو    AAW،  ASWقتالية قادرة عىل الحرب الكاملة رباعية األبعاد (  ميكو هي فرقاطة

دعم عمليات    ،ة كاملة من املهام: الدوريات والحظر لتنفيذ مجموع   اً أيض  MEKO® A-200 Frigateتصميم  

 والبحث واإلنقاذ والعمليات اإلنسانية.  ،القوات الخاصة 

 . CODAG-WARPبنظام الدفع الثوري  MEKO® A-200تتميز فرقاطة  

فرقاطات ميكو شبحية من أملانيا والنسخة املرصية هي األحدث عىل اإلطالق وتتميز    4ستحصل مرص عىل  

 لنسخة الرتكية الغ� شبحية والنسخة الجزائرية األقل تكنولوجيا.بكث� عن ا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1428668-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012023&id=e80c14b2-f29d-4837-b23a-4079b256a813
https://gate.ahram.org.eg/News/3966701.aspx
https://militaryleak.com/2023/01/04/egyptian-air-force-purchases-new-boeing-ch-47f-chinook-helicopters-to-modernize-fleet/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/04/%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%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-meko-a200-en-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%aa/
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 : طائرة رافال 164رافال ملصر.. داسو للطیران تستعد لتصدیر  30منها  -3

 .اً طائرة مقاتلة من طراز رافال سيتم الوفاء بها قريب 164أكدت رشكة داسو للط�ان الفرنسية أن لديها طلبيات لرشاء 

يف ح� اشرتت كل من اليونان    ،طائرة من طراز رافال  80استحوذت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل    ،2022يف عام  

 من هذه الطائرات.  49باعت الرشكة  السابق،طائرات. يف العام   6وإندونيسيا 

  3.75مبوجب صفقة قيمتها    مقاتلة إضافية من طراز رافال من فرنسا   30وأعلنت وزارة الدفاع املرصية أنها ستشرتي  

من خالل قرض يتم سداده يف غضون    الفرنسية،مليار دوالر). سيتم متويل العقد من قبل الحكومة    4.5مليار يورو (

إىل    10 رافال املرصي  الحجم اإلج�يل ألسطول  الجديدة ستزيد  االتفاقية  أكرب   طائرة،  54سنوات.  م� يجعل مرص 

 مليون دوالر لكل وحدة.  150لطائرة رافال املقاتلة. سعر متوسط رافال يبلغ  مشغل أجنبي

 : املقاتلة املصریة ستصل إلی إیران يف غضون شهرین  35-طائرات سوخوي سو   -4

طائرة مقاتلة من طراز سوخوي   35أعلن عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية باملجلس اإلسالمي عن وصول 

 مطلع العام املقبل (وفق التقويم اإليرا�، مل يتبق سوى شهرين عىل رأس السنة اإليرانية). إىل البالد 

طائرة مقاتلة    24مليار دوالر بهدف رشاء أكرث من    2اتفاقية مع روسيا بقيمة    2019وقع سالح الجو املرصي يف العام  

 .35-من طراز سو

 اإلرصار حالة    يفباحت�ل فرض ُعقوبات عىل مرص    أمريكيونوأثار ذلك غضب الواليات املتحدة حيث لّوح مسُؤولون  

 صفقة رشاء الطّائرات الرُّوسية.  إمتامعىل 

السابق، مارك اسب�، و وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وقتها مرص من رشاء ُمقاتالت    األمرييكو حذر وزير الدفاع  

 .اىل إيران ةوبعد الرتاجع املرصي عن الصفقة وجهت روسيا الصفق، 35ية من طراز سوخوي ُروس

 : ًاالکوریة الجنوبیة محلی T-50 / FA-50مصر توطِّن تکنولوجیا تصنیع طائرات  -5

) لتوط� تكنولوجيا KAIيف مرص اتفاقية مع رشكة الصناعات الفضائية الكورية (  )AOIيئة العربية للتصنيع (الهوقعت  

التكنولوجيا (  KAI، ك� عرضت  T-50 / FA-50 Golden Eaglesتصنيع طائرات   ) واإلنتاج ToTعىل مرص نقل 

) للدولة  LCA. وتريد الرشكة بيع الطائرات املقاتلة الخفيفة (Golden Eagleورة  املشرتك لطائرات التدريب املتط

 بين� تخطط مرص لتصديرها إىل أطراف ثالثة. إفريقيا،الواقعة يف ش�ل 

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/2023/01/11/%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7-30-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%aa/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/15/%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88-35-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a5%d9%8a%d8%b1/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/17/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%91%d9%90%d9%86-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d8%b9-%d8%b7%d8%a7%d8%a6/


  

 

8 | P a g e  

د ا ص مر ي لال كر س  ع
 January 2023 31 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 
 

 : ” ألول مرة يف أوکرانیاIR IS-Tظهور نظام الدفاع الجوي املصري “ -6

 

” يف أوكرانيا.  IRIS-نظام الدفاع الجوي املرصي “ اً صور   م،2023خالل شهر يناير  ض الحسابات األوكرانيةنرشت بع

 متويه الدفاع الجوي املرصي عىل املنظومة.   اً ويبدو واضح

أشهر من اآلن. وكان   3انيا منذ إىل أوكر  IRIS-T SLMوتم تسليم أول بطارية دفاع جوي أملانية الصنع من طراز 

واثن� يف أوائل عام   2022من املقرر يف األصل تسليم هذا النظام إىل مرص. ومن املقرر أن تقدم أملانيا نظام� يف عام 

 . يحتوي كل نظام عىل ثالث قاذفات لكل منه�. 2023

ت الجوية للقوات املسلحة األوكرانية  األوكرانية العسكرية مقاالً قيل فيه أن القوا ArmiyaInformونرشت صحيفة 

األملا� ضد الصواريخ والطائرات بدون طيار   IRIS-Tتستخدم بشكل فعال نظام الصواريخ املضادة للطائرات 

 الروسية. 

 : التدریبات العسکریة: رابعًا 
 : الفریق أسامة عسکر یشهد بیانا للتکتیکات الصغرى واملهارة باملنطقة الجنوبیة

 

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/2023/01/22/%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-iris-t-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85/
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القوات املسلحة  ،الفريق أسامة عسكرشهد   عملياً    ،رئيس أركان حرب  امليدان   يفللتكتيكات الصغرى واملهارة  بياناً 

الجنوبية   املنطقة  وحدات  التدريب    يف وذلك    العسكرية،إلحدى  خطة  القوات   القتايلإطار  ووحدات  لتشكيالت 

 املسلحة. 

أعقب ذلك تقديم مراحل   ،املنطقة الجنوبية العسكرية   خليل قائد  حبيشبدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محب  

القوات داخل    الطبوغرايفوالتوجيه    العميلالبيان   املهارات األساسية للفرد والج�عة ىف    البيان، واستعراضوأوضاع 

 . املجمع للعنارص التخصصية التكتييكامليدان والتدريب 

عىل الحالة اإلدارية واملعيشية   انلالطمئنك� قام رئيس أركان حرب القوات املسلحة باملرور عىل قاعدة برنيس البحرية  

 والجاهزية القتالية بالقاعدة. 

 . حرض البيان عدد من قادة القوات املسلحة 

 : اللقاءات والزیارات: خامسًا 
وزير  محمد زيك    أولالكلية الحربية، حيث رافقه الفريق    م،2023يناير    19الخميس    فجر يوم  السييس،تفقد   -1

والفريق  الدفاع ق  أسامة،  املسلحة، وعدد من كبار  القوات  أركان  املسلحة، وأدار عسكر رئيس  القوات  ادة 

وإقليمياً   اً مفتوح  اً السييس حوار  محلياً  تدور  التي  والقضايا  املوضوعات  من  عدد  تناول  الجدد  الطلبة  مع 

ي ذال  مستعرضاً ما تقوم به الدولة املرصية من جهود يف مختلف املجاالت حتى يتمكنوا من تقدير املوقف

 . اً تشهده مرص حالي

 
  يفالقائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع بجولة تفقدية للكلية الحربية وذلك    الفريق أول محمد زىكقام   -2

الفريق  وذلك بحضور    العسكرية،تابعة العملية التعليمية واألنشطة التدريبية باألكاد�ية والكليات  إطار امل

 وات املسلحة.عسكر رئيس أركان حرب القوات املسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من قادة الق  أسامة

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/2023/1/19/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%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%A9/6054548
https://www.youm7.com/story/2023/1/19/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%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%A9/6054548
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2797018
https://www.youm7.com/story/2023/1/20/%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%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%85/6055602
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السييس -3 الرشطة    حرض  بعيد  يفاالحتفال  أقيم  بأكاد�  الذي  املؤمترات  الرشطةمجمع  وزير  ،  ية  حضور  يف 

 .الداخلية وعدد من الوزراء

أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، ملتابعة املوقف التنفيذي   أ.ح  باللواء  السييس   اجتمع -4

 الزمني ملرشوعات الهيئة عىل مستوى الجمهورية.واملخطط 

للتخطيط العمرا�، واللواء أحمد    السييساجتمع السييس، مع اللواء أم� سيد أحمد مستشار    ويف اجت�ع أخر

العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، واللواء أحمد الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية للقوات 

تناول االجت�ع متابعة  ،  املسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصمي�ت الطرق

 هيئة الهندسية عىل مستوى الجمهورية. املوقف التنفيذي ملرشوعات ال 

القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس   الفريق أول محمد زيك قام    -2

امل القوات  قادة  من  وعدد  الرئيسية  األفرع  وقادة  املسلحة  القوات  حرب  التهنئة أركان  بتقديم  سلحة، 

 لتوارضوس الثا� مبناسبة عيد امليالد وذلك مبقر الكاتدرائية املرقسية بالعباسية. 

البيومي  ل.أ.حالتقى   -3 الع  بكر  اللجنة  رئيس  اإلشارة  إدارة  املوحدة  مدير  الوطنية  الشبكة  لتنفيذ  ليا 

وذلك   االجت�عي،  التضامن  بوزيرة  العامة  والسالمة  إمكانيةللطوارئ  الشبكة  ا  لبحث  من  الستفادة 

الدولة والتحول الرقمي اآلمن ضمن   رقمنهالوطنية املوحدة للطوارئ والسالمة العامة يف دعم اسرتاتيجية  

 .2030رؤية مرص 

رئيس أركان حرب القوات املسلحة، املدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"  الفريق أسامة عسكرتفقد  -4

كل الرشكات التابعة لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية بالقوات لتابعة  امل  يف إطار  مبدينة السادات، وذلك

 املسلحة. 

ترشف القوات   التيمن املرشوعات    اً رئيس أركان حرب القوات املسلحة، عدد  الفريق أسامة عسكرتفقد   -5

املسلحة عىل تنفيذها، والتقى بعدد من املهندس� والع�ل املرشف� عىل املرشوعات، ك� التقى بعدد 

 . سيناء وأهايلمن شيوخ وعواقل 

ألكاد�ية نارص   الرئييسرئيس أركان حرب القوات املسلحة مناقشة البحث    سامة عسكرالفريق أ شهد   -6

العسكرية للدراسات العليا بعنوان " إسرتاتيجية مقرتحة ملواجهة تداعيات الحروب السيربانية عىل األمن  

 ىف إطار خطة األنشطة البحثية للقوات املسلحة.   الوطني"، والذى نفذته كلية الدفاع  املرصي  القومي

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/2023/1/23/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1/6058510
https://www.elwatannews.com/news/details/6387662
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983495/1/%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%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3984389/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8
https://www.elwatannews.com/news/details/6389740
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05012023&id=af628380-5651-4b1d-b72f-f037c3457e73
https://gate.ahram.org.eg/News/3972076.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3993142/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6
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امليدا�استقبلت   -7 الثا�  الجيش  االجت�عية    اً عدد  قيادة  للبحوث  القومي  املركز  دورات  داريس  من 

امج التدريبي لألساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجر�ة ومكافحتها والجنائية والتي تضم الربن

واملؤسسات  الوزارات  مختلف  من  دارس�  وتشمل  املخدرات،  ملكافحة  العريب  التدريبي  والربنامج 

وعدد املرصية  العربية   اً الحكومية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  من  الوافدين  الدارس�    من 

 . املتحدة

من    اً سعودي  اً عسكري  اً وفدبل املستشار أحمد مناع أم� عام مجلس النواب، مبقر مجلس النواب  استق -8

الدارس� بربنامج ماجست� الدراسات االسرتاتيجية يف مرص، وجه أعضاء الوفد العسكري السعودي الشكر 

للمستشار أحمد مناع أم� عام مجلس النواب وملجلس النواب املرصي عىل استقبالهم يف تلك الزيارة  

تهم يف االطالع عىل دور مجلس النواب خاصة يف تحقيق األمن القومي  ملقر املجلس والتي تأيت يف إطار رغب

 املرصي.

 : اقتصاد املؤسسة العسکریة: سادسًا 
الجهات   -1 العام يف  اإلنفاق  ترشيد  إىل  الهادفة  القرارات  الوزراء املرصي مصطفى مدبويل، حزمة من  رئيس  أصدر 

العامة االقتصادية، عىل رأسها تأجيل تنفيذ أية مرشوعات جديدة مل يجر  الداخلة يف املوازنة العامة للدولة، والهيئات 

البدء يف تنفيذها، ويكون لها مكون دوالري واضح، عىل ضوء األزمة االقتصادية الراهنة، وتراجع احتياطي البالد من  

 .2021يف ديسمرب  مليار دوالر 40.93، مقارنة مع 2022مليار دوالر بنهاية ديسمرب  34النقد األجنبي إىل نحو 

وأجهزته  الجيش  عليها  التي يرشف  املشاريع  اإلنفاق جميع  ترشيد  قرارات  غرار واستثنت  تنفيذها، عىل  يتوىل  أو   ،

مبادرة "حياة كر�ة" لتطوير الريف، من جميع  مرشوعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة املياه، و 

 األحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها. 

حول انخراط تجنب وزير الخارجية املرصي سامح شكري اإلجابة برصاحة عن سؤال لشبكة "يس إن إن" األمريكية    -2

 . الجيش املرصي باالقتصاد 

ملراجعة   واسعة  املرصية خطوات  الحكومة  أندرسون حول هل ستخطو  بييك  إن"  إن  ملذيعة "يس  وردا عىل سؤال 

أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لتحدد    انخراط الجيش يف القطاع الخاص واالقتصاد، قال شكري إن الحكومة

 "القطاعات التي سيتم بيعها للقطاع الخاص لتشجيع املزيد من االستث�ر". 

 وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدويل يدعم خطط الحكومة املرصية بشأن الوثيقة. 

مليون عبوه    3، بإعداد وتجهيز وتعبئة  أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة أوامرها إىل هيئة اإلمداد والتموين  -3

 غذائية لتوزيعها عىل املواطن� بنصف الثمن للمساعدة يف مواجهة التداعيات االقتصادية. 

للمرشوعات واالستشارات الهندسية،    رشكة اإلنتاج الحريب  رئيس مجلس إدارة،  الرسيتجد  كشف املهندس ما  -4

 سنة.   25عن حصول رشكته عىل حق انتفاع حديقتي الحيوان واألورمان بالجيزة ملدة 

"ابدأ" مع    وقعت-5 الصناعة املرصية  لتطوير  الوطنية  الحريباملبادرة  اإلنتاج  تعاون لدعم    وزارة  بروتوكول 

 وتطوير الع�لة املرصية، طبقا الحتياجات سوق العمل املحلية والعاملية ووفقا للمقاييس الدولية. 

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/6400858
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3989935/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://arabi21.com/story/1488448/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%80-CNN-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://arabi21.com/story/1488448/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%80-CNN-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3987399/1/%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%B2%D8%B9-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5
https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-25/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02012023&id=a470b625-7c14-4678-b7fc-548882604c1f
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الدين مصطفى  ل.أ.حاستقبل    -6 بالربملان    محمد صالح  الدفاع  لجنة  الحرىب سول هون عضو  لإلنتاج  الدولة  وزير 

الكوري الجنويب ورئيس املنتدى الكوري األفريقي وذلك بحضور هونج ج� ووك سف� كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد 

 ريب. املرافق له�، جاء ذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الح

مثل (التصنيع املشرتك ملنصات التحكم عن بعد،   ب� مرص وكوريا الجنوبية  اقش الجانبان مجاالت التعاون املقرتحةن

تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة واملتجددة، تكنولوجيا إنتاج محارق النفايات، تصنيع معدات امليكنة الزراعية  

 مكونات أنظمة اإلطفاء واإلنذار اآليل)ذاتية الحركة وأنظمة الري الحديثة، إنتاج  

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "سول هون" رئيس الجمعية الوطنية لشئون    مختار عبد اللطيف  ل.أ.حك� استقبل  

رية، وكبار مسئويل رشكة كوريا للصناعات  الدفاع بالربملان الكوري الجنويب والوفد املرافق من الجمعية الوطنية الكو 

، وبحضور السف� هونج ج� ووك سف� دولة  Hanwha" ورشكة هانوا للصناعات الجوية  KAIالجوية والفضائية "

 تناول اللقاء سبل التعاون االقتصادي ب� رشكات الجيش وكوريا الجنوبية.  كوريا الجنوبية يف القاهرة.

رفيع املستوى برئاسة صديق خليفة   اً ليبي  اً الهيئة العربية للتصنيع، وفد  رئيس  اللطيفمختار عبد  ل.أ.ح  استقبل    -7

يف إقامة مرشوعات حفرت، لبحث تعزيز فرص االستث�ر والتعاون املشرتك، واالستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع 

 الدولة الليبية. داخل 

وزير الدولة لإلنتاج الحريب، «ناثان لوبس»، نائب رئيس رشكة «نالكو   محمد صالح الدين مصطفى  ل.أ.ح  استقبل  -8

 ووتر»، األمريكية، بحضور املهندس زياد عمران املدير اإلقليمي للرشكة، وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب. 

اللقاء استهدف متابعة املوقف التنفيذي والخطوات املستقبلية للتعاون املشرتك يف مجال معالجة    وأشار الوزير إىل أن

وعقد االتفاق   2021وتنقية املياه يف مرص باستخدام مادة «البيوريت»، يف إطار بروتوكول التعاون املوّقع يف نوفمرب  

الحريب»، ورشكة «نالكو ووتر»، للتعاون    18«مصنع  ب� رشكة أبو زعبل للكي�ويات املتخصصة    2022املوقع يف أبريل  

 يف تصنيع وتشغيل منظومة البيوريت. 

جبار ثجيل    األم� العام لوزارة الدفاع العراقيةمحمد صالح الدين مصطفى، مع  ل.أ.ح  نتاج الحريب  اإل بحث وزير  -9

 الحيدري، سبل تعزيز التعاون املشرتك. 

مرص»،    SAP، وزير اإلنتاج الحريب، محمد سامي، مدير عام رشكة «محمد صالح الدين مصطفىل.أ.ح  استقبل    -10

التعاون إلعداد وتنفيذ وتطبيق نظام متكامل لتخطيط وميكنة املوارد املؤسسية    full integrated ERPملناقشة 

System  .للهيئة القومية لإلنتاج الحريب والجهات التابعة، وذلك بديوان عام وزارة اإلنتاج الحريب 

تنفيذ توجيهات السييس" لتعزيز الرشاكات مع   مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  ل.أ.حأكد    -11

الطاقة    مرشوعات  يف  املضافة   القيمة  وزيادة  الحديثة  التكنولوجيا  لتوط�  والتعاون  املتخصصة،  الخربات 

شعار "صنع يف مرص"، جاء هذا خالل توقيع مذكرة التفاهم ب� الهيئة العربية للتصنيع   مبنتجات وطنية تحت

أوضح "مختار عبد   ،، يف هذا الصددXPD Consulting LLC   االستشارية للخدمات    دي, رشكة  أكس يب  

الطاقة لتخزين  وحدات  إنتاج  خط  مصنع  إنشاء  تتضمن  التعاون  مجاالت  أن    Power Banks  اللطيف" 

  ورية مرص العربية.بجمه

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/3993053/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3992994/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9--%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3994002/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7
https://alayaameg.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86/
https://gate.ahram.org.eg/News/4023568.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6416370
https://www.elwatannews.com/news/details/6399182
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يف مقال نرشته له صحيفة فاينانشيال تا�ز الربيطانية، شكك فيه يف جدوى اإلطار السياسايت    يزيد الصايغقال    -12

به مع صندوق النقد الدويل، حيث يؤكد أنه ال تتوافر لدى أيٍّ من الطرف� اإلرادة أو القدرة  الذي اتفقت مرص مبوج

عىل فرض االلتزام به. بل إن صياغة االتفاق جاءت بطريقة تتيح حدوث خروقات كب�ة لها، أهمها عدم تطبيق البنود  

األجانب اآلخرين سيتسامحون هذه املرّة بتلك املتعلّقة باملؤسسة العسكرية.  ولكن مل يعد من املؤكد أن رشكاء مرص 

الخروقات، خاصة دول الخليج الذين يشعرون باالمتعاض من إساءة السييس استخدام طوق النجاة املايل الذي مّدوه 

. ورغم أن السييس لن يسمح بإحداث هّوة بينه وب� الجيش حالياً، من خالل كبح ج�حه يف 2013إليه منذ العام  

 ال أنه لن يستطيع تأجيل تلك املشكلة إىل ما ال نهاية. االقتصاد، إ 

 : : التصریحات والبیاناتًاسابع 
بربقيـة تهنئـة لتوارضوس الثا�   الدفاع،القائد العام للقـوات املسلحة، وزير    الفريق أول محـمد زيك بعث   -1

 .مبناسبـة عيد امليالد

الدفاع القا  الفريق أول محمد زيك بعث   -2 العام للقوات املسلحة، وزير  اللواء محمود   ،ئد  برقيـة تهنئـة، إىل 

 .2023يناير  25توفيق وزير الداخلية، مبناسبة االحتفال بعيد الرشطة املوافق 

طن من جوهر    2.5من ضبط  نجحت  قوات حرس الحدود    أن  املتحدث باسم القوات املسلحة املرصية قال   -3

 الحشيش املخدر داخل عربة فنطاس. 

وىف إطار تكثيف جهود قوات حرس الحدود خالل الفرتة املاضية عىل االتجاه اإلسرتاتيجي الجنويب، متكنت قوات حرس 

 عربات دفع رباعي وكميات كب�ة من البضائع املتنوعة غ� خالصة الرسوم الجمركية.  6الحدود من ضبط 

متكنت قوات حرس الحدود عىل االتجاه اإلسرتاتيجي الغريب، من ضبط عربتي دفع رباعي بعد تبادل إطالق الن�ان  ك�  

خزن لبندقية قناصة "    4" وFNكجم لجوهر الحشيش املخدر، وبندقية قناصة "   1336مع عنارص التهريب محملة بـ  

FNط عدد كب� من السجائر املهربة يف منطقة بحر  ك� تم ضب  متهم�،  3طلقة مختلفة األع�ة وعدد    356"، وعدد

 سيوة. الرمال األعظم جنوب واحة 

 : القرارات العسکریة ًا ثامن
قبول دفعة جديدة  ب  الخاص  قراروزير الدفاع، عىل الالقائد العام للقوات املسلحة    الفريق أول محـمد زىكصدق    -1

بالصفة   املسلحة  بالقوات  مكلف�  كضباط  للعمل  الدكتوراه  املاجست�  درجة  عىل  الحاصل�  البرشي�  األطباء  من 

 . 2023العسكرية دفعة يوليو 

 : الفاعلیات العسکریة: ًاتاسع 
الطلبة املستجدين املقبول� باألكاد�ية العسكرية املرصية والكليات    انض�محفل    القوات املسلحةنظمت  -1

 . ) حربية وما يعادلها من الكليات119العسكرية من الدفعة (

ة الهجرة وشئون املرصي� بالخارج زيارة لوفد من شباب مرص بالتعاون مع وزار   نظمت القوات املسلحة  -2

السف�ة سها جند  وخريجيالدارس�   الصاعقة، بحضور  قوات  قيادة  بكندا ملقر  فلوبات� كولدج   ي مدرسة 

وزيرة الدولة للهجرة وشئون املرصي� بالخارج، وذلك لتعريف شباب املرصي� بالخارج عىل القدرات القتالية 

 . ا القوات املسلحة متتلكهتي ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ft.com/content/1e715e32-c89d-44cb-9cfa-c996cecdb072
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983803/1/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3999777/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3981602/1/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2804548
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01012023&id=7fa0fb44-1665-4694-8106-cc2c4ed09dbe
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3979926/1/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85
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ألصحاب الهمم مبتحف   العامليمع اليوم    اً احتفالية ألبطال قادرون باختالف، تزامن  القوات املسلحةنظمت    -3

وعدد من    ،وزيرة الثقافة  ،الكيال�ونيف�    ،االجت�عيضامن  وزيرة الت  ،القوات الجوية، مبشاركة نيف� القباج

 قادة القوات املسلحة والشخصيات العامة. 

  ملحافظتيمشرتك إلدارة األزمات والكوارث    عميلمرشوع تدريب    والعسكري  الشعبيقوات الدفاع  نظمت    -4

 الجيزة ومطروح بكافة أجهزته� التنفيذية. 

املسلحة نظمت    -5 االتحاد    القوات  مع  املوانع،    املرصي بالتنسيق  لقفز  الجمهورية  بطولة   التي للفروسية 

فروسية القوات املسلحة وذلك بحضور مدير إدارة املدرعات ورئيس جهاز   بناديأقيمت عىل مدار ثالثة أيام  

 . وعدد من قادة القوات املسلحةللفروسية  املرصيالرياضة للقوات املسلحة ورئيس االتحاد 

بروتوكول تعاون مع األستاذ   ،مدير أكاد�ية نارص العسكرية للدراسات العليا  ، أرشف فارس  ل.أ.حوقع    -6

دعم األنشطة العلمية والبحثية  . يهدف الربتوكول اىل  رئيس جامعة املنصورة الجديدة   ،الدكتور معوض الخوىل

 وجامعة املنصورة الجديدة. وتبادل الخربات التعليمية ب� أكاد�ية نارص العسكرية للدراسات العليا 

  باملجان، قافلة طبية إىل مدينة األسمرات لتقديم الخدمة الطبية    كلية الطب بالقوات املسلحةنظمت    -7

تخصصات الجراحة والنساء والتوليد واألطفال والتوعية    يفالعديد من العيادات الطبية املختلفة    شملت  والتي

 لنفسية. ا

مؤمتراً تنسيقياً مع محافظة الدقهلية وجامعة املنصورة لبحث سبل   امليدا�  الثا�قيادة الجيش  نظمت    -8

املشرتك   الجيش    يفالتعاون  لجهود  تفصيلياً  عرضاً  املؤمتر  وتضمن  املجاالت،  خدمة   يف  امليدا�  الثا�شتى 

 ته. نطاق مسئولي يفتقع  التيكافة املحافظات  يف  د�املاملجتمع 

البحرية،وقعت    -9 بجامعة    الكلية  الرتبية  كلية  مع  والعلمية  األكاد�ية  املجاالت  يف  تعاون  بروتوكول 

رئيس جامعة    قنصوه  زعبد العزيضور الفريق أرشف عطوة قائد القوات البحرية والدكتور  اإلسكندرية، بح

 اإلسكندرية. 

، بروتوكول تعاون يف املجاالت العلمية والبحثية مع  أكاد�ية نارص العسكرية للدراسات العلياوقعت    -10

 . جامعة حلوان 

  ،ية بالقوات املسلحة، ويارس مجدي حتاتةمدير إدارة الحرب الكيميائ،  عبد الحميد سيد أحمد  ل.أ.ح وقع    -11

والفنية  العلمية  الكوادر  من  املتبادلة  االستفادة  تحقيق  بهدف  تعاون  بروتوكول  الفيوم،  جامعة  رئيس 

 . ومنظومات التحاليل املعملية والبحثية لكال الجانب�

امليدالية الذهبية ببطولة كأس ،  العب املؤسسة العسكرية الرياضية  ،حقق الالعب محمد السيد سامي  -21

للشباب تحت   وتنافس   20العامل  إيطاليا  بدولة  فعالياتها  التي نظمت  املبارزة «فردي»  سنة لسالح سيف 

 . دولة 36مثلوا  اً العب 246خاللها 

خب� األشعة التداخلية وخب� حاالت   ،الخب� الفرنيس الدكتور رينيه شابوه   املركز الطبي العاملي  يستضيف   -13

األوردة والعيوب الخلقية لرشاي� وأوردة  نزيف املخ نتيجة متدد الرشاي� والعيوب الخلقية ب� الرشاي� و 

 فرباير.  5إىل  3العمود الفقري، وذلك يف الفرتة من 

، الخب� الهندي الدكتور ماهيشا كانسيال، خب� عالج أمراض وآالم العمود املركز الطبي العاملي  استضاف  -14

 ).2023/  1/  25 - 20الفقري باملناظ� الجراحية، دون فتح جراحي ودون تخدير، وذلك يف الفرتة من (
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https://gate.ahram.org.eg/News/3939062.aspx
https://www.youm7.com/story/2023/1/4/%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-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/6031868
https://gate.ahram.org.eg/News/3962401.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3983994/1/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://www.elwatannews.com/news/details/6400850
https://www.elwatannews.com/news/details/6403810
https://www.elwatannews.com/news/details/6403806
https://www.elwatannews.com/news/details/6403804
https://www.elwatannews.com/news/details/6408452
https://www.elwatannews.com/news/details/6408440


  

 

15 | P a g e  

د ا ص مر ي لال كر س  ع
 January 2023 31 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 
 

، الوزير األسبق لشؤون رئاسة الجمهورية  سامي رشفجث�ن  م،  2023خالل شهر يناير    ع يف القاهرةيّ شُ   -15

 . وسكرت� الرئيس ج�ل عبد النارص للمعلومات

اللطيفل.شهد    -16 نائب    أ.ح مهندس مختار عبد  للتصنيع والسف� "حسن شوقي  العربية  الهيئة  رئيس 

األم� العام للوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية، حفل تخرج الربنامج التدريبي إلدارة شبكة املعلومات  

حتى    15فريقية، وتشمل موضوعات الربنامج التدريبي الذي تم تنفيذه يف الفرتة من  ملتدرب� من الدول األ 

 . االصطناعي, تصميم وتطوير وابتكار املنتجات بتطبيقات الذكاء 2023يناير  24

 " للكلية الحربية.  فباختال " قادرون  ذوي الهممزيارة ل القوات املسلحةنظمت -17

بالعجوزةيستضيف    -18 املسلحة  للقوات  الروماتيزم  وعالج  والتأهييل  الطبيعي  الطب  أحمد    مركز  الدكتور  الخب� 

والشلل   العضالت  وتيبس  املزمن  األمل  لعالج  املحدودة  الجراحية  والتدخالت  واألعصاب  املخ  جراحة  أستاذ  رسالن، 

 9فرباير وملدة أسبوع حتى    2خالل املدة من  ، وذلك  والرعاش بجامعة أوريجون بورتالند بالواليات املتحدة األمريكية 

 . فرباير املقبل

لقسم القلب بالقوات املسلحة، بالتعاون مع الجمعية املرصية    السنوياملؤمتر    األكاد�ية الطبية العسكريةنظمت    -19

مجال طب القلب بالقوات   يفومبشاركة نخبة من األساتذة والخرباء املرصي� واألجانب املتخصص�    ألمراض القلب،

 م. 2023من يناير  27-25الفرتة من  يفاملسلحة والجامعات املرصية، وذلك 

  الدويل للمطبوعات واإلصدارات التاريخية والعسكرية مبعرض القاهرة    السنويجناحها    أقامت القوات املسلحة  -20

 . ، والذى يستمر حتى السادس من فرباير القادم2023دورته الرابعة والخمس� لعام  يفللكتاب 

الدفاعنرش    -21 لوزارة  الرسمي  نقيب    املوقع  بصوت  الجيش   املوسيقي�أغنية  كإهداء من  وذلك  كامل،  مصطفى 

 يناير من كل عام.  25، والذى يواكب السنوي عيدها   يف، للرشطة املدنية املرصي
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https://arabi21.com/story/1489756/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4000865/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AD
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4001882/1/%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%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-
https://gate.ahram.org.eg/News/4027855.aspx
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https://gate.ahram.org.eg/News/4028236.aspx
https://www.youm7.com/story/2023/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/6055336
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