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 المحور األول

 الخارجيةتطورات السياسة 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1470121-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1470140-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9---%C2%AB-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1470140-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9---%C2%AB-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1470119-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8--%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1470119-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8--%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
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 المحور الثالث

 االقتصاديتطورات المشهد 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2624682/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%C2%BB..-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-17.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2624682/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%C2%BB..-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-17.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1827804.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1827804.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3070177
https://www.elwatannews.com/news/details/3070177
https://www.elwatannews.com/news/details/3070909
https://www.elwatannews.com/news/details/3070909
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022018&id=c137b3d3-c5b0-4bff-abaa-0c34e87aae26
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15022018&id=c137b3d3-c5b0-4bff-abaa-0c34e87aae26
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http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1470055-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1470055-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85--%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1470118-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2018
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1470118-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2018
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد المجتمعي

 االعالم

 الطرق والمواصالت

https://www.elwatannews.com/news/details/3072253
https://www.elwatannews.com/news/details/3072253
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2624712/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8.html
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2624712/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1827627.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1827627.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1827309.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1827309.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1259733
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1259733
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http://www.youm7.com/story/2018/2/16/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/3651439
http://www.youm7.com/story/2018/2/16/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/3651439
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد الألمني

http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3650879
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/3650879
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89/3651018
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89/3651018
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-2018-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/3650857
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-2018-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/3650857
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-177-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%881500-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/3650894
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-177-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%881500-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/3650894
http://www.youm7.com/story/2018/2/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/3650913
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 المحور السابع

 المشهد السيناويتطورات 

 2018فبراير  15في 

 

 10لمدة من مناطق محافظة شمال سيناء، خدمات اإلنترنت وشبكات الهواتف األرضية والمحمولة للعمل بعدد انقطاع  -

 حالة من االستياء لدى قطاع كبير من مراكز االتصاالت واإلنترنت والمواطنين بالمحافظة ، وسطساعات متتالية

 (المصري اليوم)

بمحافظة قرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها ، وتشييع جنازته بلحميد أحمد رضوانمحمد عبدامقتل النقيب  -

 (المصري اليوم) القليوبية

 قرية دليب التابعة لمركز اإلبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتشييع جنازته بعبدالرحمن جالل صبريمقتل المجند  -

 (المصري اليوم)

 (المصري اليومبمحافظة الغربية ) بمركز بسيون وتشييع جنازتهحمود السيد الجمل، مقتل العريف م -

اإلجراءات المتخذة خالل يقوم بشرح  ، ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة،اإلسريجي اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز -

صحفى للمتحدث العسكرى عن مؤتمر خالل منذ انطالقها صباح الجمعة الماضى،  2018العملية الشاملة سيناء 

 (فيديو( )المصري اليوم) "2018العملية العسكرية الشاملة "سيناء 

 

 2018فبراير  16في 

 

فتحى محمد حسن، مدير إدارة فروع الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة شمال سيناء التابعة لوزارة التموين،  -

االستهالك لمدة شهرين، مشيرا إلى أنه ال توجد توافر جميع الحصص التموينية والسلع االستراتيجية بما يكفى يؤكد 

% من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق 85أنه خالل شهر فبراير تم االنتهاء من صرف نسبة ، وأزمات في السلع

 (المصري اليوم) الخبز للمواطنين

( 68مدفعى لعدد )تنفيذ قصف  "، يعلن عن 2018( بشأن العملية الشاملة للقوات المسلحة " سيناء 8بيان رقم ) -

بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه  المسلحةهدف تمثل مناطق إختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر 

عنصر تكفيرى من أبرز المطلوبين  ( 3ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على عدد ) ، األهداف

( فرد من العناصر اإلجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم 224) القبض على عدد، فى عمليات إستهداف القوات

ضبط وتدمير ، عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات ، وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم

(  22سيارات دفع رباعى من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر اإلرهابية ، وتدمير عدد )  ( 10والتحفظ على عدد ) 

( ملجأ عثر بداخلهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة 150تدمير عدد )، دراجة نارية بدون لوحات معدنية

لعناصر التخصصية من المهندسين قيام ا ،إتصال السلكية وكميات من مواد اإلعاشة الخاصة بالعناصر اإلرهابية

وإستمرارًا لتلبية ، ا على محاور تحرك قوات المداهمة( عبوة ناسفة تم زراعته28العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد )

المطالب واإلحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد 

 (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للجيش المصري) ل ووسط سيناء بكافة اإلحتياجاتالمواطنين من أهالى شما
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