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EGIPT: POWSTAŁA NAJWIĘKSZA BAZA WOJSKOWA
NA BLISKIM WSCHODZIE [WIDEO]
Kilka dni temu nastąpiło otwarcie w miejscowości El Hamam, niedaleko Aleksandrii, w Egipcie
największej bazy wojskowej na Bliskim Wschodzie. W jej składzie znajduje się ponad tysiąc budynków
użytkowych, 72 specjalistycznych poligonów ćwiczebnych oraz dwa duże kompleksy mieszkalne dla
żołnierzy.
Otwarcie nowej bazy imienia Muhammada Nadżiba przeznaczonej dla egipskiej armii w El Hamam
niedaleko Aleksandrii odbyło się 22 lipca br. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele trzech
państw arabskich, tj. Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Bahrajnu. Oznacza
to, iż Egipt zamierza rozszerzyć i zacieśnić współpracę z tymi państwami o wspólne manewry
wojskowe w nowym ośrodku poligonowym.
Baza w El Haman będzie podlegała pod Zachodni Region Wojskowy z dowództwem w Mersa Matruh.
Na jej infrastrukturę składają się dwa duże kompleksy mieszkalne przeznaczone dla żołnierzy oraz
oﬁcerów, wyposażone w budynki sportowe (hale sportowe, baseny, siłownie), meczet i centrum
kongresowe, oraz specjalistyczne poligony i strzelnice. Zgodnie z informacjami w bazie znajdują się 72
poligony dla ciężkiego sprzętu wojskowego, dziesiątki różnego rodzaju strzelnic oraz kompleks
multimedialnej strzelnicy, przeznaczonej do symulacji najnowszych systemów strzeleckich w różnych
warunkach działań. Łącznie cała infrastruktura bazy w El Hamam składa się z ponad 1100 budynków
mieszkalno-użytkowych, kilkudziesięciu poligonów i strzelnic oraz 450 nowoczesnych składów paliwa.
Czytaj też: T-90 dla Egiptu. Zamiast Abramsów?
Armia egipska zaprezentowała ﬁlm z otwarcia nowej bazy prezentujący wyposażenie wojskowe,
pojazdy opancerzone i czołgi oraz różnego rodzaju systemy artyleryjskie oraz śmigłowce, które były
rozmieszczone w El Haman. Ponadto na ﬁlmie możemy zobaczyć wybrane elementy szkolenia oraz
zróżnicowaną infrastrukturę bazy.
Zgodnie z oświadczeniem władz egipskich powstanie nowej bazy w okolicach Aleksandrii jest
spowodowane chęcią zwiększenia ochrony obiektów i miast nadmorskich w rejonie Morza
Śródziemnego oraz wschodniej granicy państwa. Obszar ten jest ważnym ośrodkiem turystycznym, co
może spowodować stały wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi. Warto przy tym zaznaczyć, iż
rejon delty Nilu już kilkukrotnie przeżywał takie ataki choć do tej pory były one wymierzone głównie w
Koptów - egipskich chrześcijan.
O próbie zwiększenia bezpieczeństwa na granicy egipsko-libijskiej świadczy fakt, iż wcześniej Kair
ogłosił utworzenie nowej bazy Barrani położonej w streﬁe przygranicznej. Obie bazy będą miały na
celu zatrzymanie inﬁltracji kraju przez islamskich bojowników z Libii.

Czytaj też: Trump: Nowe rozdanie na Bliskim Wschodzie [ANALIZA]

