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م، عدة تطورات داخل املؤسسة العسكرية املصرية، 2019شهد شهر يونيو من عام 

السيس ي حركة تنقالت شهر يونيو، داخل اعتماد ولعل أبرز تلك التطورات كانت، 

املؤسسة العسكرية، وجدير بالذكر فإن املؤسسة العسكرية تجرى بداخلها حركتين 

 .تنقالت األولي تجرى في منتصف العام والثانية تجري نهاية العام

شملت حركة يونيو العديد من التنقالت داخل املؤسسة العسكرية، ولكن كانت أبرز ما 

صر رئيس هيئة الشئون املالية تضمنته حركة يونيو هو استبعاد اللواء محمد أمين ن

رموز املجلس العسكري املصري، والذي كان تم تعيينه  مصر وأحدوأمين صندوق تحيا 

 لهيئة الشئون املالية في فبراير 
ً
م، من منصبة وتعيينه مستشارا للسيس ي 2014رئيسا

 .م2019يونيو  14للشؤون املالية، ملدة عام اعتبارا من 

ر من داخل املؤسسة العسكرية، يصبح هناك فقط اثنان بخروج اللواء محمد أمين نص

من القيادات مبقي عليهم الى وقتنا هذا من املجلس العسكري الذي كان يتشكل قبيل 

 تولي عبد الفتاح السيس ي منصب "رئيس الجمهورية وهم:

الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان الجيش املصري حاليا "أمين عام وزارة -1

 بسبب إخفاقه في وقف الدفاع السابق
ً
". والذي من املرجح استبعاده من منصبة قريبا

العمليات املسلحة في محافظة شمال سيناء، والذي كانت قد أعطت له مهلة ثالثة 

 م، ولم ينجح في تلك املهمة.2017شهور لتطهير سيناء من العمليات املسلحة في ديسمبر 

 ئون الدستورية والقانونية.اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للش-2

 من اهم التطورات التي شهدتها املؤسسة العسكرية املصرية خالل شهر يونيو 
ً
أيضا

بزيادة املعاشات العسكرية  2019لسنة  75قانون رقم الالسيس ي،  ار أصدم، 2019

. وجاء في املادة األولى من القانون الذي نشرته الجريدة م2019يوليو  1اعتباًرا من 

املعاشات املستحقة قبل هذا  2019-7-1% اعتبارا من 15ة، أن تزيد بنسبة الرسمي

التاريخ واملقررة بقانون التقاعد والتأمين واملعاشات للقوات املسلحة الصادر بالقانون 

نها جميع ، على أن تعتبر هذه الزيادة جزًءا من املعاش وتسري في شأ1975لسنة  90رقم 

باملعاشات العسكرية التي يقرها  الخاصةالحادية عشر تعد هذه الزيادة ، أحكامه

 النظام املصري.

 المعهد المصرى للدراسات

 المشهد العسكرى
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 استبعاد اللواء محمد أمين نصر:-1
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 تعقيب:

 زيادة املعاشات العسكرية للمرة الحادية عشر:-2

م، تاريخ الدخول 2019يونيو  27مستشاًرا ماليًا له، بوابة األخبار، تاريخ النشر « نصر»السيسي يصدر قراًرا جمهوريًا بتعيين  1

 الرابطم، 2019يونيو  28
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 تعقيب:

 تعيين ضباط الجيش املتقاعدين يف الوزارات والهيئات:-3

 م،2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  26السيسي يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية، مصراوي، تاريخ النشر  2

 الرابط
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 تعقيب:

 املخابرات العامة والسيطرة ىلع املضامين اإلعالمية:-4

م، 2019يونيو  17تعليمات المخابرات المصرية: ممنوع ذكر لقب الرئيس عند الحديث عن مرسي، العربي الجديد، تاريخ النشر  3

 الرابط م،2019ونيو ي 28تاريخ الدخول 
م، تاريخ 2019يونيو  17الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة االستنفار القصوى بعد وفاة مرسي، روسيا اليوم، تاريخ النشر  4

 الرابطم، 2019يونيو  28الدخول 
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 مصر والسودان:-1

 مصر وليبيا:-2

 مصر وأملانيا:-3

م، 2019يونيو  10السيسي يعرض مساعدة المجلس العسكري السوداني على كسر العصيان المدني، العربي الجديد، تاريخ النشر  5

 الرابطم، 2019يونيو  28تاريخ الدخول 
 الرابط م،2019يونيو  28+م، تاريخ الدخول 2019يونيو  13السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي، الوطن، تاريخ النشر  6
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https://www.elwatannews.com/news/details/4205894


 المشهد العسكري

 

www.eipss-eg.org

April 1, 2019        || 59العدد 

 والواليات املتحدة األمريكية: مصر-4

 28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  17شهر، مدى مصر، تاريخ النشر أ 5مليون يورو من ألمانيا في  800مصر تشتري أسلحة بـ  7

 الرابطم، 2019يونيو 
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 مصر وروسيا:-5

القيادة المركزية األمريكية، بوابة األهرام، تاريخ النشر وزير الدفاع ورئيس األركان يناقشان مجاالت التعاون العسكري مع قائد  8

 الرابطم، 2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  11
يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019يو يون 11تفاصيل لقاء السيسي مع قائد القيادة المركزية األمريكية، بوابة األهرام، تاريخ النشر  9

 الربط م،2019
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 مصر وإسرائيل:-6

 

م، تاريخ 2019يونيو  23وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا االتحادية في زيارة رسمية، بوابة األخبار، تاريخ النشر  10

 الرابطم، 2019يونيو  28الدخول 
 28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  24وزير الدفاع الروسي: السيسي والجيش وراء استقرار مصر، مصر العربية، تاريخ النشر  11

 الرابطم، 2019يونيو 
 28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  12، تاريخ النشر 21سلحة من إسرائيل.. هذه أبرز المخاطر، ترجمة عربيمصر تشتري األ 12

 الرابط م،2019يونيو 
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 مصر وبريطانيا:-7

 مصر وفرنسا:-8

عاون العسكري والمستجدات مع وزير القوات المسلحة البريطاني، بوابة األهرام، تاريخ النشر الفريق أول محمد زكى يناقش الت 13

 الرابطم، 2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  13
 28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  13العربية، تاريخ النشر  كواليس زيارة وزير القوات المسلحة البريطاني لمصر، ترجمة مصر 14

 الرابطم، 2019يونيو 
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 مصر واليابان:-9

فضاء والطيران لفرنسا، بوابة االهرام، تاريخ النشر الفريق أول محمد زكى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته بالمعرض الدولي لل 15

 الرابطم، 2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019يونيو  19
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http://gate.ahram.org.eg/News/2235427.aspx
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 مصر وبيال روسيا:-10

م، 2019يونيو  18خ النشر الفريق محمد فريد يبحث التعاون العسكري مع رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية، الشروق، تاري 16

 الرابطم، 2019يونيو  28تاريخ الدخول 
م، تاريخ 2019يونيو  10خ النشر العصار ووزير بيالروسي يعقدان مباحثات لجنة التصنيع العسكري المشتركة، الشروق، تاري 17

 الرابط م،2019يونيو  28الدخول 

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.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18062019&id=80729628-23df-439e-a3b4-c123d949ddce
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062019&id=92bb68aa-d05b-4921-afe3-b01bd9c0d99a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062019&id=92bb68aa-d05b-4921-afe3-b01bd9c0d99a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10062019&id=92bb68aa-d05b-4921-afe3-b01bd9c0d99a
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م، 2019يونيو  18السابع، تاريخ النشر  العصار يلتقي وزير صناعة بيالروسيا وعددا من الشركات لتعميق التعاون المشترك، اليوم 18

 الرابط م،2019يونيو  28تاريخ الدخول 

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/2019/6/11/%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-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/4281050
https://www.youm7.com/story/2019/6/18/العصار-يلتقى-وزير-صناعة-بيلاروسيا-وعددا-من-الشركات-لتعميق-التعاون/4291966
https://www.youm7.com/story/2019/6/18/العصار-يلتقى-وزير-صناعة-بيلاروسيا-وعددا-من-الشركات-لتعميق-التعاون/4291966
https://www.youm7.com/story/2019/6/18/العصار-يلتقى-وزير-صناعة-بيلاروسيا-وعددا-من-الشركات-لتعميق-التعاون/4291966
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 مصر وروندا:-12

 مصر وبنين:-13

م، 2019يونيو  11ناعات الدفاعية، اليوم السابع، تاريخ النشر العربية للتصنيع" تبحث التعاون المشترك مع قبرص في الص "19

 الرابطم، 2019يونيو  28تاريخ الدخول 
م، تاريخ 2019يونيو  03وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية رواندا لبحث ملفات التعاون المشترك، اليوم السابع، تاريخ النشر  20

 الرابطم، 2019يونيو  28الدخول 
م، 2019يونيو  11وزير اإلنتاج الحربي يبحث مع " سفير بنين " سبل تعزيز التعاون المشترك، بوابة األخبار، تاريخ النشر  21

 الرابطم، 2019يونيو  28تاريخ الدخول 

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/2864211/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D8%B9%20%22%20%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86%20%22%20%D8%B3%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.youm7.com/story/2019/6/11/العربية-للتصنيع-تبحث-التعاون-المشترك-مع-قبرص-فى-الصناعات-الدفاعية/4281050
https://www.youm7.com/story/2019/6/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83/4271428
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2864211/1/وزير%20الإنتاج%20الحربي%20يبحث%20مع%20%22%20سفير%20بنين%20%22%20سبل%20تعزيز%20التعاون%20المشترك
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 مصر وأوغندا:-14

 فاعليات تدريب دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب العسكرية:-1

 

22s army COS’Level Egyptian military delegation met with Uganda-High  ،الرابط 
يونيو  21من مصر وتوجو تنفذان عملية ناجحة القتحام بؤرة إرهابية، بوابة األخبار، تاريخ النشر « لخاصةالقوات ا»فيديو|  23

 الرابطم، 2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019

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://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1139788278931034113
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1139788278931034113
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2869559/1/-القوات-الخاصة--من-مصر-و-توجو--تنفذ-عملية-ناجحة-لاقتحام-بؤرة-إرهابية-مسلحة
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 ": 13باسل “املرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي  -2

 دورة سيل للضباط املصريين:-3

 روسي مشترك:  –تدريب مصري -4

يونيو  25"، المصري اليوم، تاريخ النشر 13باسل “صور. رئيس األركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود  24

 الرابطم، 2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019

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://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1140131040285134848
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1140131040285134848
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1140131040285134848
https://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1135790480220991489
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1407699
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 ظهور رسمي نادر لطيارين سالح الجو املصري: -5

 تخريج ضباط مصريين من مدرسة التدريب العسكري بالواليات املتحدة األمريكية:-6

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://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1140131040285134848
https://twitter.com/omar_hatem1/status/1143526154109882370
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 منطاد مراقبة لتأمين االرتكازات العسكرية بسيناء:

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://twitter.com/mahmouedgamal44/status/1141979381461671936
https://arabic.rt.com/middle_east/1024630-الكوبرا-السوداء-قوات-مصرية-بتجهيزات-عسكرية-كبيرة-لضرب-الإرهابيين-فيديو/
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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
https://arabic.rt.com/middle_east/1026846-مصر-الحكومة-تعيد-توزيع-أراضي-الدولة-بقرار-من-السيسي/
https://www.youm7.com/story/2019/6/16/%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-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/4288880
https://www.elwatannews.com/news/details/4233296
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على بعض أحكام قوانين النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكري ومجلس الدولة، بوابة األخبار، تاريخ التصديق  25

 الرابط م،2019يونيو  28م، تاريخ الدخول 2019يونيو 27النشر 

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/2868515/1/قبول-دفعة-جديدة-من-المجندين-بالقوات-المسلحة-مرحلة-أكتوبر-2019
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2867758/1/تعرف-على-شروط-القبول-بالمعاهد-الصحية-للقوات-المسلحة
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2859792/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2859792/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2859792/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2860679/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2864776/1/بسام%20راضي%20:%20السيسي%20يلتقي%20وزير%20الدفاع%20والإنتاج%20الحربي
http://gate.ahram.org.eg/News/2238738.aspx
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/6/3/1578601/%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%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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%B1/2403063-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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 بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات. ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر26)

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/2019/6/22/القوات-المسلحة-تنظم-دورة-تدريبية-لـ-537-من-ذوى-القدرات/4299081
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