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م، عدة تطورات هامة داخل المؤسسة 2019ام شهد شهر مايو من ع
العسكرية المصرية، ولعل أهم تلك التطورات ما نقلته بعض المصادر للمعهد 
المصري من معلومات ُتفيد أن مدير المخابرات الحربية السابق اللواء أركان 

إلقامة الجبرية في فندق الماسة حرب محمد فرج الشحات تم وضعة تحت ا
مسلحة، بسبب بعض القضايا التي نسبت "للشحات" واتهمتة التابع للقوات ال

بالكسب غير المشروع والتربح بصور غير قانونية. وأضافت أن تلك القضايا 
كشفها جهاز الرقابة اإلدارية، الذي يرأسه اللواء أركان حرب شريف الدين 

لس العسكري على قائمة االستدعاء، والذي حسين، وهو أحد أعضاء المج
 لى سابقًا قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.وكان يتو 

وشهد شهر مايو أيضًا الزيادة العاشرة الخاصة بالمعاشات العسكرية التي 
يقرها النظام المصري، فالسيسي يعمل بشكل عام على إرضاء كل المنتمين 

ساسية التي يعتمد عليها في استمرار للمؤسسة العسكرية كونهم هم القاعدة األ
مه، لذلك نرى أن المرتبات العسكرية زادت بشكل كبير من بعض واستقرار حك

 م، وكذلك المعاشات العسكرية.2013يوليو  03
وبمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، شارك السيسي، في حفل 

، بحضور وزير الدفاع األسبق محمد حسين اإلفطار السنوي للقوات المسلحة
طنطاوي، وأعضاء المجلس العسكري الحاليين، مع غياب وزير الدفاع السابق 
الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس األركان السابق الفريق محمود حجازي، 

ت القيادات العليا السابقة رغم أنه قد جرت العادة أن ُيدعى لتلك المناسبا
 للجيش المصري.
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 ثانيًا: العالقات الخارجية للمؤسسة العسكرية
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https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2394559-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%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-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 تصريحات والبياناتالسابعًا: 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.youm7.com/story/2019/5/31/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%89-TMK-%D9%88-Tube/4266464
https://www.youm7.com/story/2019/5/31/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%89-TMK-%D9%88-Tube/4266464
https://www.youm7.com/story/2019/5/31/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%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%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%89-TMK-%D9%88-Tube/4266464
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2851760/1/فيديو%7C%20الهيئة%20الهندسية:%20استخدمنا%20خرسانة%20تكفي%20لبناء%20ألف%20عمارة%20في%20كوبري%20تحيا%20مصر
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/5/28/الجيش-المصري-نراعي-المعايير-الدولية-لحقوق-الإنسان-بعمليات-سيناء
https://arabic.rt.com/middle_east/1017403-مصر-ترسل-طائرتي-مساعدات-إنسانية-إلى-موزمبيق-لمواجهة-آثار-الإعصار/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2855202/1/لمواجهة%20آثار%20الإعصار..%C2%A0مصر%20تقدِّم%20مساعدات%20إلى%20زيمبابوي
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1394554
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36832
https://www.elwatannews.com/news/details/4155964#hpslider
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www.eipss-eg.org

May 31, 2019        || 60العدد 

 ثامنًا: الفاعليات العسكرية

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2851238/1/القوات%20المسلحة%20تهنئ%20القائد%20الأعلى%20بمناسبة%20ذكرى%20العاشر%20من%20رمضان%201440هـ
https://arabic.rt.com/middle_east/1020118-الجيش-المصري-يظهر-أسلحته-الحامية-لحقول-الغاز-في-البحر-المتوسط/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2845378/1/القوات-المسلحة-تحتفل-بتخرج-6-دورات-تدريبية-للدارسين-الوافدين
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2845374/1/القوات-المسلحة-تنظم-احتفالية-فنية-لطلاب-الطلائع-بالكلية-الحر
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36825
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36830
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www.eipss-eg.org
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http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36831
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36831
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2847488/1/%20معا%20نبني%20الوطن%20%20الندوة%20التثقيفية%20الثانية%20للأبطال%20أصحاب%20الهمم%20بجامعة%20حلوان
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2847488/1/%20معا%20نبني%20الوطن%20%20الندوة%20التثقيفية%20الثانية%20للأبطال%20أصحاب%20الهمم%20بجامعة%20حلوان
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2847488/1/%20معا%20نبني%20الوطن%20%20الندوة%20التثقيفية%20الثانية%20للأبطال%20أصحاب%20الهمم%20بجامعة%20حلوان
https://arabic.rt.com/middle_east/1017987-ضابط-بالجيش-المصري-مئات-الأشخاص-بعمل-بطولي-كبير-صور/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2848043/1/القوات%20المسلحة%20تنظم%20ندوتين%20تثقيفيتين%20لطلبة%20جامعتي%20الإسكندرية%20وحلوان
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2848634/1/تكريم%20180%20من%20حفظة%20السلام%20المصريين%20في%20الكونغو%20من%20الأمم%20المتحدة
http://www.الأسبوع.com/Article/461993/القوات-المسلحة-تحتفل-بذكرى-انتصارات-العاشر-من-رمضان-1440
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ConferenceDetailsAr.aspx?id=25422
https://twitter.com/UNNewsArabic/status/1131938565674422277
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1254512-وفاة-الجندي-المصري-صاحبأشهر-صورة-حرب-أكتوبر


 المشهد العسكري

 

www.eipss-eg.org

May 31, 2019        || 60العدد 

 تاسعًا: القرارات العسكرية
 

 

 عاشرًا: اللقاءات والزيارات
 

 

 

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://masralarabia.com/اخبار-مصر/1505078-القوات-المسلحة-تقيم-135-مائدة-إفطار-بالمحافظات
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2854874/1/قبول%20دفعة%20جديدة%20من%20الطلبة%20الموهوبين%20رياضيًا%20بالمدارس%20العسكرية%20الرياضية
https://ww.almasryalyoum.com/news/details/1395844
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2851247/1/وزير%20الدفاع%20يلتقي%20مقاتلي%20الجيش%20الثالث%20وقوات%20شرق%20القناة%20ويشاركهم%20الإفطار
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2851758/1/السيسي%20يفتتح%207%20مشروعات%20بطريقة%20الفيديو%20كونفرانس
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2854987/1/وزير%20الدفاع%20يلتقي%20عددًا%20من%20دارسي%20المعاهد%20التعليمية%20بالقوات%20المسلحة
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http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36846
https://arabic.rt.com/middle_east/1021512-السيسي-يتفقد-أكبر-دار-أوبرا-بالشرق-الأوسط-في-مصر/
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2857558/1/رئيس%20الأركان%20يشارك%20قوات%20الدفاع%20الجوي%20تناول%20الإفطار
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2858280/1/وزير%20الدفاع:%20القوات%20المسلحة%20تزداد%20قدرة%20وجاهزية%20علي%20تأمين%20وحماية%20الدولة
http://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=36850
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http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG

