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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=bb851c0e-c4d0-4cc9-a916-ed22c127f064
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=bb851c0e-c4d0-4cc9-a916-ed22c127f064
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

http://gate.ahram.org.eg/News/1965711.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1965711.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1965845.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1965845.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=7d48c7a7-1c26-4d2d-b26a-2e6b8af82734
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=7d48c7a7-1c26-4d2d-b26a-2e6b8af82734
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062018&id=b946db36-9c77-492f-94c7-aa5b9507a06b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062018&id=b946db36-9c77-492f-94c7-aa5b9507a06b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062018&id=cb3d7c5d-042c-4930-9486-72d642ac1f44
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02062018&id=cb3d7c5d-042c-4930-9486-72d642ac1f44
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 المحور الثالث

 االقتصاديتطورات المشهد 

 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680203/1/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-20182019
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680203/1/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-20182019
http://gate.ahram.org.eg/News/1965047.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1965047.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=2e2b2435-f23b-474e-94ae-def142666395
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=2e2b2435-f23b-474e-94ae-def142666395
https://www.elwatannews.com/news/details/3418303
https://www.elwatannews.com/news/details/3418303
https://www.elwatannews.com/news/details/3415843
https://www.elwatannews.com/news/details/3415843
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1478274-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA--%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-1000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1478274-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA--%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-1000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AA
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد المجتمعي

 قضايا المجتمع

 االعالم

 التعليم

 الصحة

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=8e355150-332b-4898-875f-466a6e08a7fc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03062018&id=8e355150-332b-4898-875f-466a6e08a7fc
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680101/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680101/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680017/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680017/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680441/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2680441/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 الطرق والمواصالت

 الزراعة

 أخرى

https://www.elwatannews.com/news/details/3417358
https://www.elwatannews.com/news/details/3417358
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679967/1/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2679967/1/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1297395
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1297395
https://arabi21.com/story/1098991/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7#tag_49232
http://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%A9/1478268-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://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%A9/1478268-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 المحور الخامس

 السيناويتطورات المشهد 

 2018يونيو  3في 

 

آخرين في تفجير بعبوة ناسفة استهدف آلية  3المالزم أول محمود مجدي عبد العظيم ، وجنديين وإصابة مقتل  -

 (البوابة نيوز( )الجزيرة مصرعسكرية على الطريق الدائري جنوب العريش بسيناء )

اللواء رفعت خضر، مدير أمن شمال سيناء، يعلن تسليم آالف الهواتف المحمولة التي ُسحبت من األهالي مع بدء  -

يد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء العملية الشاملة في شمال سيناء، وذلك في مؤتمر شعبى عقده اللواء الس

 (فيتووعدد من القيادات العسكرية واألمنية بالمحافظة، في مقر المدينة الشبابية بالعريش )

ب المزارع اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، يعلن عن قرب موعد صرف التعويضات الخاصة بأصحا -

 (الوطنالمتواجدة في محيط مطار العريش التي تم إزالتها في إطار خطة تأمين المطار )

العميد شريف العرايشي، رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء، يعلن خالل كلمته بالمؤتمر الشعبي في المدينة  -

 30لتًرا من الوقود كل أسبوعين يومي االثنين والثالثاء، و 20بابية بالعريش، عن  تزويد السيارات المالكي بواقع الش

متر، وفتح  500لترا للسيارات الميكروباص األجرة، والنصف نقل، وفتح مجال الصيد بشواطئ شمال سيناء إلى مسافة 

 (الوطنمعة أسبوعًيا دون تنسيق مسبق )حركة السفر إلى خارج شمال سيناء يومي الخميس والج

اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، يكلف منير أبوالخير، وكيل  مديرية التضامن االجتماعي بشمال سيناء،  -

للصيادين والسائقين والعمالة غير المنتظمة خالل أسبوع، جنيها  2000باإلسراع في صرف مستحقات مقررة وقدرها 

 1700شخص من مجموع ما يقرب  300جنيه شهريا، وتم الصرف ألكثر من  500جنيه لكل حالة، و 2000حيث تقرر صرف 

 (الوطنشخص جارى حصرهم واعادة ترتيب الملفات للبدء فى عملية الصرف الفورى )

، بتوزيع كرتونة على كل أسرة من أسر محافظة شمال سيناء، تعلن فى بيان لها، أنها تعاونت مع التضامن االجتماعى -

المعاش التضامني وتكافل وكرامة ومعدومي الدخل من أهالي الشيخ زويد ورفح، وأسر قانون الطفل بجميع المراكز 

كرتونة  بمدينة نخل،  866كرتونة بمدينة بئر العبد،  10036كرتونة بمدينة العريش،  5280والمدن، حيث تم توزيع 

كرتونة بالحسنة، كما وزعت جمعية رعاية أسر  4078كرتونة بمدينة رفح،  13938خ زويد، كرتونة بالشي 9000

 848كرتونة، وأسر الشهداء ومصابى قرية الروضة  500كرتونة، والمجلس القومى للمرأة  5200الشهداء والمصابين 

 (طنالوكرتونة )

لجنة  11بدأ امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين اللجان، حيث فتحت   -

اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام الثانوية  أبوابها أمام طالب الثانوية العامة فى شمال سيناء، ألداء امتحانى

لجان فى بئر العبد، باإلضافة إلى لجنتين خاصتين بطالب  5لجان فى العريش، و 4العامة، بعدما تسلمت قوات األمن 

 (الوطنرفح والشيخ زويد المنقولين )

https://ar-ar.facebook.com/AJA.Egypt/photos/a.219439745105731.1073741828.206388199744219/646984715684563/?type=3
https://ar-ar.facebook.com/AJA.Egypt/photos/a.219439745105731.1073741828.206388199744219/646984715684563/?type=3
http://www.albawabhnews.com/3132419
http://www.albawabhnews.com/3132419
http://www.vetogate.com/3199723
http://www.vetogate.com/3199723
https://www.elwatannews.com/news/details/3415750
https://www.elwatannews.com/news/details/3415750
https://www.elwatannews.com/news/details/3416170
https://www.elwatannews.com/news/details/3416170
https://www.elwatannews.com/news/details/3416707
https://www.elwatannews.com/news/details/3416707
https://www.elwatannews.com/news/details/3417532
https://www.elwatannews.com/news/details/3418255
https://www.elwatannews.com/news/details/3418255

