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 ؟يف حفل تخريج الكليات العسكرية وراء كلمة السيسي ذاما -1

1

2

3

 29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  22السيسي يحضر تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، بوابة األخبار، تاريخ النشر   1
 الرابط، م2019يوليو 

 م،2019يوليو  29دخول، م، تاريخ ال2019يوليو  22السيسي: لن ننحني أمام اإلرهاب أبدا.. ومستعدون نقابل الموت في أي وقت، الشروق، تاريخ النشر  2
 الرابط

 الرابطم، 2019يوليو  29م، تاريخ الدخول، 2019يوليو  22دبلوماسي بريطاني: تعليق الرحالت لمصر ليس قراًرا سياسًيا، مدى مصر، تاريخ النشر  3
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884869/1/%D8%A8%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1..-%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%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884869/1/بث-مباشر..-الرئيس-السيسي-يحضر-تخرج-دفعة-جديدة-من-الكليات-العسكرية
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884869/1/بث-مباشر..-الرئيس-السيسي-يحضر-تخرج-دفعة-جديدة-من-الكليات-العسكرية
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072019&id=d41ad816-21dc-4db2-865b-812caaf5759b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072019&id=d41ad816-21dc-4db2-865b-812caaf5759b
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072019&id=d41ad816-21dc-4db2-865b-812caaf5759b
https://madamasr.com/ar/2019/07/22/feature/سياسة/الإثنين-22-يوليو-دعوى-تحكيم-دولي-جديدة-ض/
https://madamasr.com/ar/2019/07/22/feature/سياسة/الإثنين-22-يوليو-دعوى-تحكيم-دولي-جديدة-ض/
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 السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس األركان: -2

4

 الرابط م،2019يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  17السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس األركان، الشروق، تاريخ النشر  4
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 السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية الجديد: -3

5

 29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  15السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية لمتابعة األعمال اإلنشائية بالعاصمة اإلدارية الجديدة، الشروق، تاريخ النشر  5

 الرابطم، 2019يوليو 
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الرئيس%20السيسي%20يجتمع%20مع%20رئيس%20الهيئة%20الهندسية%20لمتابعة%20الأعمال%20الإنشائية%20بالعاصمة%20الإدارية%20الجديدة
الرئيس%20السيسي%20يجتمع%20مع%20رئيس%20الهيئة%20الهندسية%20لمتابعة%20الأعمال%20الإنشائية%20بالعاصمة%20الإدارية%20الجديدة
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 نقل تبعية ميناء العريش بعد تطويره للجيش: -1

6

 إقحام املخابرات والرقابة اإلدارية بإدارة املشاريع الحكومية املتعثرة: -4

7

 الرابط م،2019وليو ي 29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  16، تاريخ النشر 21لماذا نقل السيسي تبعية ميناء العريش بعد تطويره للجيش؟، عربي 6

يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  10السيسي يقحم المخابرات والرقابة اإلدارية بإدارة المشاريع الحكومية المتعثرة، العربي الجديد، تاريخ النشر  7

 الرابطم، 2019
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https://arabi21.com/story/1194911/لماذا-نقل-السيسي-تبعية-ميناء-العريش-بعد-تطويره-للج
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/9/السيسي-يقحم-المخابرات-والرقابة-الإدارية-بإدارة-المشاريع-الحكومية-المتعثرة
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/9/السيسي-يقحم-المخابرات-والرقابة-الإدارية-بإدارة-المشاريع-الحكومية-المتعثرة
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 (21)عربي احتكار الجيش لسوق األغذية -5

8

 مصر والسودان: -1

9

10

 الرابطم، 2019يوليو  29ريخ الدخول م، تا2019يوليو  22، تاريخ النشر 21بهذه الطريقة تدعم الحكومة المصرية احتكار الجيش لسوق األغذية، عربي  8

 الرابطم، 2019يوليو  17السيسي يعلق على اتفاق الخرطوم ويلتقي قائد جيش السودان، تاريخ اللقاء  9
 الرابطم، 2019يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  17الفريق محمد فريد يلتقي رئيس األركان المشتركة السودانية، الشروق، تاريخ النشر  10
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https://arabi21.com/story/1196032/%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1196032/بهذه-الطريقة-تدعم-الحكومة-المصرية-احتكار-الجيش-لسوق-الأغذية
https://arabi21.com/story/1196032/بهذه-الطريقة-تدعم-الحكومة-المصرية-احتكار-الجيش-لسوق-الأغذية
https://arabi21.com/story/1195169/السيسي-يعلق-على-اتفاق-الخرطوم-ويلتقي-قائد-جيش-السودان
https://arabi21.com/story/1195169/السيسي-يعلق-على-اتفاق-الخرطوم-ويلتقي-قائد-جيش-السودان
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072019&id=42af10e7-88cd-4ba2-8f60-437633f4c3e6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17072019&id=42af10e7-88cd-4ba2-8f60-437633f4c3e6
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 يا:مصر وليب -6

 بطالرام، 2019يوليو  30م، تاريخ الدخول 2019يوليو  29الرئاسة: استقرار السودان أمن قومي لمصر، المصري اليوم، تاريخ النشر  11

م، 2019يوليو  30م، تاريخ الدخول 2019يوليو  29توافق بين السيسي وحميدتي على تسليم المطلوبين أمنياً في السودان، العربي الجديد، تاريخ النشر  12

 ابطالر 

 الرابط م،2019يوليو  24السودان يعلن تعيين رئيس أركان جديد بعد فشل محاولة االنقالب، تاريخ النشر  13
 الرابطم، 2019يوليو  03جوراء، تاريخ النشر المشري: هذه الدولة هي التي قصفت مخيم الالجئين في تا 14
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https://www.falsoo.com/news/10/29440/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://arabi21.com/story/1192062/المشري-هذه-الدولة-هي-التي-قصفت-مخيم-اللاجئين-في-تا
https://arabi21.com/story/1192062/المشري-هذه-الدولة-هي-التي-قصفت-مخيم-اللاجئين-في-تا
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 مصر والكيان الصهيوني: -7

18

 29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  19األعلى الليبي" يتهم مصر واإلمارات وفرنسا بدعم هجوم جديد لحفتر على طرابلس، العربي الجديد، تاريخ النشر  "15

 الرابط م،2019يوليو 

م، تاريخ الدخول 2019يوليو  09ان، تاريخ النشر إماراتي لتأجيج الحرب الليبية: أبو ظبي تتعاقد مع حميدتي لدعم حفتر بالمسلحين، البي -تحشيد مصري 16

 الرابطم، 2019يوليو  29

م، تاريخ 2019يوليو  15مصر تستضيف اجتماعات للوصول لحل سياسي في ليبيا.. بالتزامن مع تراجع حفتر عسكرًيا، مدى مصر، تاريخ النشر  17

 الرابطم، 2019يوليو  29الدخول 

 الرابط م،2019يوليو  05إسرائيل تكشف عن جواسيس لها بسيناء.. وخبراء مصريون يحذرون، تاريخ التقرير  18
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https://www.baayan.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8/
https://www.baayan.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8/
https://madamasr.com/ar/2019/07/15/feature/سياسة/الإثنين-15-يوليو-البرلمان-يقر-العمل-اﻷ/
https://madamasr.com/ar/2019/07/15/feature/سياسة/الإثنين-15-يوليو-البرلمان-يقر-العمل-اﻷ/
https://arabi21.com/story/1192396/إسرائيل-تكشف-عن-جواسيس-لها-بسيناء-وخبراء-مصريون-يحذرون
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 ريكية:مصر والواليات املتحدة األم -8

يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  11متحدًثا عن لقاءات سابقة.. نتنياهو: ناقشت مع السيسي سبل مجابهة التحديات، مصر العربية، تاريخ النشر  19

 الرابطم، 2019

 الرابطم، 2019يوليو  29م، تاريخ الدخول، 2019يوليو  01، تاريخ النشر 21رئيس الموساد يكشف عن وجود عالقات سرية مع دول عربية، عربي 20
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https://arabi21.com/story/1195169/السيسي-يعلق-على-اتفاق-الخرطوم-ويلتقي-قائد-جيش-السودان
https://arabi21.com/story/1191536/رئيس-الموساد-يكشف-عن-وجود-علاقات-سرية-مع-دول-عربية
https://arabi21.com/story/1191536/رئيس-الموساد-يكشف-عن-وجود-علاقات-سرية-مع-دول-عربية
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22

23

 الرابطم، 2019يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  04. ماذا قاال عن ليبيا والسودان؟، مصر العربية، تاريخ النشر تفاصيل اتصال السيسي بترامب. 21

يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  08"تدخل مباشر" من ترامب لصالح حفتر، العربي الجديد، تاريخ النشر السيسي يكثف اتصاالته النتزاع  22

 الرابطم، 2019

، 2019يوليو  30م، تاريخ الدخول 2019يوليو  27المتحدة األمريكية، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  وزير الدفاع يغادر إلى الواليات 23

 الرابط
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http://masralarabia.com/اخبار-مصر/1510806-تفاصيل-اتصال-السيسي-بترامب---ماذا-قالا-عن-ليبيا-والسودان؟
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/7/السيسي-يكثف-اتصالاته-لانتزاع-تدخل-ترامب-لصالح-حفتر
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/7/السيسي-يكثف-اتصالاته-لانتزاع-تدخل-ترامب-لصالح-حفتر
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=38902
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 مصر وروسيا: -9

24

25

 مصر والسعودية: -10

م، تاريخ الدخول 2019يوليو  11للتصديق عليها، روسيا اليوم، تاريخ النشر  بوتين يقدم معاهدة الشراكة االستراتيجية بين مصر وروسيا لمجلس الدوما 24

 الرابطم، 2019يوليو  29

 الرابطم، 2019يوليو  01محادثات السيسي وبوتين: عودة الطيران وطلب الدعم في ليبيا، تاريخ النشر  25
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https://arabic.rt.com/middle_east/1031665-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1031665-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/6/30/محادثات-السيسي-وبوتين-عودة-الطيران-وطلب-الدعم-في-ليبيا-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/6/30/محادثات-السيسي-وبوتين-عودة-الطيران-وطلب-الدعم-في-ليبيا-1
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26

27

 مصر واألردن: -11

28

 29م، تاريخ الدخول 2019يونيو  29السيسي ومحمد بن سلمان يجتمعان على هامش قمة العشرين، العربية نت، تاريخ النشر  26
 الرابط م،2019يوليو 

يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  24د السعودي يزور األكاديمية البحرية باإلسكندرية، بوابة األخبار، تاريخ النشر قائد قوات حرس الحدو 27

 الرابط م،2019

 الرابط م،2019يوليو  29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  03وزير الدفاع يلتقى وزير دفاع األردن، موقع وزارة الدفاع المصرية، تاريخ النشر  28
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https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2019/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2886049/1/قائد-قوات-حرس-الحدود-السعودي-يزور-الأكاديمية-البحرية-بالإسكندرية
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=37885
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 مصر وبريطانيا: -12

 مصر وبيالروسيا: -13

29

 ST-100 / ST-500 مدرعة -1

. 

 29م، تاريخ الدخول 2019يوليو  20يز التعاون في مجال التصنيع، بوابة األخبار، تاريخ النشر وزير اإلنتاج الحربي يبحث مع سفير بيالروسيا تعز 29

 الرابطم، 2019يوليو 
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884033/1/وزير-الإنتاج-الحربي-يبحث-مع-سفير-بيلاروسيا-تعزيز-التعاون-في-مجال-التصنيع
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 الصينية: JF-17 Thunderد على مقاتالت مفاوضات مصرية للتعاق -2

 صورة تكشف عن سالح روسي هجومي يف طريقه إلى الجيش املصري: -3
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https://arabic.rt.com/middle_east/1029443-مفاوضات-مصرية-للتعاقد-على-مقاتلات-jf-17-thunder-الصينية/
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تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي

 "Sarsar"  " المعروف باسم21635ريخ الخفيفة من المشروع "كورفيتات الصوا -4

 :ST-100 MRAPالمركبة المصرية المدرعة  -5
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https://www.facebook.com/EGYDEFPORTAL/photos/a.517972031648604/2084165081695950/?type=3&eid=ARCn9-7TJY1skCFvbD8iiSk_154ESruZKynDRhDy0STGDd-1Up1ylGRH7fAezhb2BBbhomkaKFNxvFTa&__xts__%5B0%5D=68.ARBzzXgpxEOKtuRO-DxC8NLD3yn85T2Y21GSc1nUM2eRGksWpRF_XX1kFHrP66tMQkz3ck5ogEPK7oUoLssMUxyDKJvhltpUIOZIxjmbb9s5jnAaNkpY-BAjBcPV3-L4GFtjAAKOEaPtMDp2uxigugWo9KOIh_8YzAQBkHpo1YM1I7CeFi0bhPiokveKWUfaZWtAHvDlIdAOpg3IDLuod0adGkZ2PANEvhxKb3_ldbAYJU0djKdPmU74D46j-jHvsKkK_x_0q4ucow6QMw_aihsHtYEQw7MomOYtCHLlf81HHtF32ZQUpmRuV2IhEwN6iyl_mQlatzGTqu3O9tQO-7a2xg&__tn__=EHH-R
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 ":Nile Crocodileمروحيات "تمساح النيل  -6

" Nile Crocodileنهائي لمروحيات " تمساح النيل التجميع ال
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 رق األوسط:عقود التسليح الروسية املوقعة مع الزبائن يف منطقة الش -7

 

 

 

 

 

 

 بة مضادة لأللغام:عر 900الواليات املتحدة تزود الجيش املصري بأكثر من  -8

الواليات المتحدة
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https://www.hakaekonline.com/article/107183/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/middle_east/1034605-الولايات-المتحدة-تزود-الجيش-المصري-بأكثر-من-900-عربة-مضادة-للألغام/
https://arabic.rt.com/middle_east/1034605-الولايات-المتحدة-تزود-الجيش-المصري-بأكثر-من-900-عربة-مضادة-للألغام/
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 :F-16مقاتالت  -9

 عقد ممنوح من البنتاجون لصالح قوات الدفاع الجوي املصري: -10
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 المشهد العسكري

 

 

www.eipss-eg.org

July 31, 2019        ||62 العدد 

األمريكية PROJECTXYZشركة 

 :بالبحر املتوسط« 2019رمسيس »التدريب البحري الجوي  -1
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 الرابطإسرائيلية على المناطق المهجرة في رفح والشيخ زويد مناورات  30
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