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 يسي إلى نظيره الغينينائب وزير الخارجية يسلم رسالة من الس 
  دول 4ميالنيا ترامب تزور مصر ضمن جولة أفريقية تشمل 
  إعادة بث جلسات المجلس على الهواء قريبا«: النواب»متحدث 
 «تنتظر قرار التصفية الثالثاء« القومية لألسمنت 
 بينهم أبو تريكة.. مشاهير تضامنوا مع حازم إمام بعد شطب عضويته من 

 «الزمالك»

 722العدد 

عن صدرت نشرة يومية  

 المرصد اإلعالمى

 وحدة الرصد والتوثيق
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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية

http://gate.ahram.org.eg/News/2018254.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2018254.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2018129.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2018129.aspx
https://arabi21.com/story/1127016/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-4-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733215/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733215/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%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%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/News/2018190.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2018190.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3697612
https://www.elwatannews.com/news/details/3697612
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=80180c42-bf6e-448b-99ab-e4a5829ffc98
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=80180c42-bf6e-448b-99ab-e4a5829ffc98
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=d53200ab-7ac2-4f37-a919-daa82ceae1eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=d53200ab-7ac2-4f37-a919-daa82ceae1eb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328697
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 المحور الثالث

 االقتصاديتطورات المشهد 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733067/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-72-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733067/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-72-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733283/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-39-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733283/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-39-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2732759/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2732759/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
http://www.ahram.org.eg/News/202787/5/673384/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202787/5/673384/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01102018&id=b07949d0-950e-4e94-85cd-6de4396554c5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01102018&id=b07949d0-950e-4e94-85cd-6de4396554c5
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328598
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328598
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https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328442
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328442
https://arabi21.com/story/1127005/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-6-5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85#tag_49232
http://masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1485743-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86
http://masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1485743-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2--%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1485723-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-3-%D9%887-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1485723-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-3-%D9%887-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد المجتمعي

 االعالم

 التعليم

 السياحة

https://www.elwatannews.com/news/details/3696493
https://www.elwatannews.com/news/details/3696493
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=8753a5b3-b427-470e-81bd-1e21657e925b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=8753a5b3-b427-470e-81bd-1e21657e925b
http://gate.ahram.org.eg/News/2018266.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2018266.aspx
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733306/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1%C2%A0%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2733306/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1%C2%A0%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 الطرق والمواصالت

 األقباط

 أخرى

 

https://www.elwatannews.com/news/details/3698293
https://www.elwatannews.com/news/details/3698293
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2732845/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2732845/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://www.ahram.org.eg/News/202787/6/673521/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202787/6/673521/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9.aspx
http://masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1485741-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%C2%BB
http://masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1485741-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%C2%BB
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 الخامسالمحور 

 السيناويتطورات المشهد 

 2018سبتمبر  29في 

رية بالتحليق فوق قرية بلعا غربي رفح وقحيث قامتا سيناء  أجواء شمال صهيونتينطائرتان بدون طيار  اقأختر -

  طبيعة األهداف التي تم قصفها.، وقامت بقصف بعض األهداف دون استطاعة تحديد زويد المقاطعة شرقي الشيخ

امة، بدائرة جسم غريب، انفجر فيهما، وذلك في حي الكربإثر إصابتهما بإصابات بالغة نتيجة لهوهما مصرع طفلين  -

طالب أهالي الحي بفتح الطريق المؤدي إلى الحي، بعد قيام الجهات المعنية بإغالقه قبل و ،قسم شرطة أول العريش

( أحد الطفلين اسمه يوسف، المصري اليوم) فضًلا عن إنشاء وحدة صحية أو مستوصف بالحي عدة أشهر لدواع أمنية،

وتم محاولة اسعاف الطفلين عبر الجري بأحدهم بينما تم حمل اآلخر بسيارة كارو نظرًا لمنع تجول السيارات واغالق 

 (اتحاد قبائل سيناء( )سيناء ميديا( )سيناء ميدياأمام سيارات اإلسعاف ) الحي

ضاحية شارع التحريات وابوصقل ال استمرار قيام قوات األمن بالتضييق على المواطنين في مدينة العريش عبر غلق -

 .الكرامة وحيوميدان الفواخرية 

 2018سبتمبر  30في 

محمد عاطف الغريب، رئيس الشؤون المالية واإلدارية بقسم رابع العريش، بطلق ناري في البطن اغتيال المواطن/  -

 (صري اليومالم) فا، بدائرة قسم شرطة رابع العريشمجهولين، أثناء وجوده أمام منزله، في حي الصمسلحين من 

عدًدا من أهالي مركز ومدينة الشيخ زويد، بحضور يلتقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  -

أنه تم اتخاذ بعض اإلجراءات الخاصة بحل ويصرح بأنه إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الشيخ زويد ورفح، 

لتأمين  ميجا وات 2.5موافقة وزير الكهرباء على تخصيص محول قدرة  مشاكل المواطنين فى الشيخ زويد ، ومنها ،

باإلضافة الى الموافقة على إنشاء محطة لتحلية المياه فى الشيخ زويد لزيادة حصتها من ، الكهرباء فى الشيخ زويد

فير قطع عطلها وتوالمياه ، تكليف شركات المحمول بإرسال الفنيين الى الشيخ زويد لمعاينة األبراج وتحديد أسباب ت

النائب إبراهيم أبو شعيرة، إنه تقرر زيادة عدد أسطوانات الغاز المخصصة للشيخ زويد ، وذكر الغيار الالزمة وإصالحها

االتفاق مع محافظ شمال سيناء والجهات األمنية على دراسة أحوال وأسطوانة شهرًيا،  1000أسطوانة بداًل من  2000إلى 

 (مصر العربية) من وإخالء سبيل الغير مدانين منهمالمحتجزين لدى جهات األ

أعمال تجهيز بالعات الصرف قبل موسم األمطار ، وكذلك أعمال   يتفقدللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش ا -

 (أخبار اليوم) لتالفى آثار األمطار والسيول المحتملة ، النظافة والصيانة الجارية بمناطق غرب المدينة

خالل لقائه وفًدا من الصيادين بحضور، رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن دائرة يصرح محافظ شمال سيناء  -

العريش، و محمود دياب، كبير الصيادين، وأبو أيوب نائب رئيس جمعيه الصيادين، وعلى أعمر من قدامى الصيادين 

استعرض ، وستها واتخاذ قرارات فورية فيهايتم دراسبميناء العريش البحري، أن جميع مطالب وشكاوي المواطنين 

رحمي بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، حجم المعاناة التي يواجهها الصيادين نتيجة توقف الصيد في 

ة صعبة للصيادين خالل تلك البحر المتوسط منذ شهر فبراير الماضي، وما ترتب عليه من ظروف اقتصادية واجتماعي

 (اتحاد قبائل سيناء) الفترة

 قرب حاجز مصلح جنوب الشيخ M60من طراز  دبابة للجيش المصريعبوة ناسفة على  تنظيم الدولة يتبنى تفجير -

  .ما أدى إلعطابهاد، مزوي

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1327710
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1327710
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/906944569503924?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SinaaMedia/posts/906944569503924?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SinaaMedia/photos/a.358745027657217/906850569513324/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SinaaMedia/photos/a.358745027657217/906850569513324/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/posts/330319891107050?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/posts/330319891107050?__tn__=-R
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1328034
http://masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1485675-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF%C2%A0
http://masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1485675-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF%C2%A0
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2732479/1/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2732479/1/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/photos/a.133277987477909/330230991115940/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sinai.Tribes.News/photos/a.133277987477909/330230991115940/?type=3&theater
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 2018 أكتوبر 1في 

على تنفيذ مشروعات في قطاع يؤكد اللواء سعيد إبراهيم بدة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي  -

المخصصة من الوكالة األمريكية للتنمية مليون دوالر من إجمالي المبالغ  43مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 

ماليين دوالر الستكمال  7مليون دوالر أمريكي )نحو مليار جنيه مصري(.. حيث يتبقى  50لمحافظة شمال سيناء البالغة 

محطات لتحلية المياه في مناطق الريسة والريد وصدر الحيطان  6تم االنتهاء من إنشاء ، حيث تنفيذ المشروعات بها

وأبو الجلود وبغداد والحسنة، وجار استكمال تنفيذ باقى المشروعات، ومن بينها : شراء سيارات للكسح  والقسيمة

ميجاوات وجهاز لحماية خطوط  3مليون دوالرا أمريكيا، شراء محول كهرباء بقدرة  2.6والمياه والمعدات الالزمة بتكلفة 

وإنشاء آبار عميقة بوسط سيناء وطلمبات وخط إنتاج المياه ومعدات لكشف التسريب وسيارة لنقل معدات الصيانة 

 (فيتو) ماليين دوالر أمريكي 4.4بتكلفة  مياه

قال محافظ شمال سيناء في بيان له، إنه ومحافظة شمال سيناء،  تزور اللجنة الخاصة بمشروعات التنمية األمريكية -

على إدارة واستخدام الموارد المائية في المحافظة باالستفادة من المشروعات الممولة من الوكالة جرى التأكيد 

 (الوطني )مليون دوالر أمريك 50لغ قيمتها والبا يقطاع المياه والصرف الصح ياألمريكية للتنمية ف

 2018 برأكتو 2في 

تفجير خط المياه المغذي  حولما أثير تنفي في بيان لها لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، ا -

بأن هذا الخبر كاذب وخطوط المياه سليمه وال يوجد هناك أي أعطال حالًيا، وحقيقة األمر  ، حيث ذكرتلمدينة العريش

 (الشروق) أنه كان هناك إصالح لتسريب بأحد غرف الخط بالقنطرة شرق، وتم االنتهاء منه ومعاودة الضخ على المحافظة

 

https://www.vetogate.com/3317715
https://www.vetogate.com/3317715
https://www.elwatannews.com/news/details/3697198
https://www.elwatannews.com/news/details/3697198
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=86498cc3-e03a-425c-9737-22d9059fc485
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02102018&id=86498cc3-e03a-425c-9737-22d9059fc485
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 السادسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 

http://www.ahram.org.eg/News/202787/136/673390/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202787/136/673390/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86.aspx

