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 تمهيد

على يمكن تناولها عدة تطورات،  (6152 مارس 51 إلى 7محل الرصد )من الفترة خالل  شبه جزيرة سيناءشهدت 

  التالي:النحو 

 

 6152مارس  9 تطورات

شبكة اتصاالت التليفون األرضي، وشبكات المحمول الثالثة، وخدمة اإلنترنت، من الساعة  انقطاع -

وسعة، لمهاجمة معاقل أنصار السابعة صباحا، وحتى السادسة مساء، في إطار تنفيذ حمالت أمنية م

 .بيت المقدس جنوب العريش والشيخ زويد ورفح

" ديالج" الذي وقع في كمين بعد االنفجار سيناء والعسكري على الطريق المتجه لجنوب األمني استنفار -

 .سيناء بوسط

ق اإلخبارية تنشر مقتل جنديين مصريين نتيجة انفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة وكالة أعما -

 للجيش المصري قرب محطة الغاز جنوب الشيخ زويد.

http://akhbarelyom.com/article/56e04e988005639c3fd60697/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-11-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1457540760
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527080824140573
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والية سيناء تستهدف حملة للجيش المصري لهدم منازل المدنيين بجنوب مدينة العريش، وتفجر عربة  -

 ة القريعي.همر للجيش المصري على طريق بئر لحفن قرب كمين قري

غرب سيناء من اجل االتفاق  بئر العبد"أمن الدولة" تلتقي مع شيوخ ورموز منطقة  الوطني األمنقيادات  -

 بمناطقهم. األمنوالعمل على حفظ  األمنيةتواجد المطلوبين للجهات  أماكنعن  اإلبالغعلى كيفية 

 

 :6152مارس  51 تطورات

لـ  الجماعيآالف جنيه لكل عروسين من المشاركين فى حفل الزفاف  51يقرر تخصيص مبلغ  السيسى -

عروس وعريس، بمدينة العريش بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال  01

 سيناء، تحت عنوان "مصر بتفرح".

شبكة االتصاالت اتصاالت التليفون األرضي، وشبكات المحمول الثالثة، وخدمة اإلنترنت،  نقطاعا -

دقيقة مساء، في إطار تنفيذ حمالت أمنية  01انقطعت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة و

 .موسعة، لمهاجمة معاقل أنصار بيت المقدس جنوب العريش والشيخ زويد ورفح

 وأبوتغلق جميع الطرق المؤدية لمناطق جنوب الشيخ زويد عند قرى العكور والمعنية  قوات الجيش -

 طويله بشمال سيناء.

 –إذاعة البيان تعلن تفجير عبوة ناسفة على عربة جيب للجيش المصري على طريق القسيمة  -

 الحسنة، وتدمير العربة.

رئيس هيئة اإلسعاف بوزارة الصحة يعلن أنه سيتم تحديد مسارات آمنة  األنصاريالدكتور أحمد  -

ن إوقال  ،مسعفينيناء لتأمين اللسيارات اإلسعاف فى المناطق الخطرة، وعلى رأسها محافظة شمال س

مسعف وسائق، وسيتم تأمين كل  011فقها أكثر من اسيارة إسعاف ير 51محافظة شمال سيناء بها 

 .السيارات والمسعفين وفق خطة محددة

استهدافهما بعبوة ناسفة في نطاق مدينة رفح  إثربشظايا مجندين اثنين من قوات الجيش  إصابة -

 بشمال سيناء.

من شدة  األهاليغارات على مناطق جنوب غرب رفح وحاله من الهلع تصيب  0تشن  طائرات حربية -

 القصف.

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527344974114158
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/527777554070900/?type=3&theater
http://akhbarelyom.com/article/56e19d348005637c525c5daf/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1457626420
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527610277420961
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%80-85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%88400-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D9%8A/2622266
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527776217404367
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527824010732921
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 6152مارس  55تطورات 

من أنصار تنظيم بيت المقدس مساء الجمعة، في عمليات قصف جوي بطائرات األباتشي  56 تصفية -

 7سيارات و 3ألهداف متحركة ومعاقل تابعة ألنصار بيت المقدس جنوب الشيخ زويد، لعدة مناطق و

 "ما ورد"وفق  .قصف جوي عنيف سمع دوي انفجاره أهالي مدينتي رفح والشيخ زويد دراجات نارية، في

 مدرعته استهدف تفجير أثر حربية، 519 الدفعة قوه مالزم أول حامد جمال حامد العفش من مقتل -

 .سيناء بشمال

 .إصاباتلحفن جنوب العريش دون  عبوة ناسفة عند منطقة المقضبة بطريق بئر تفككقوات الجيش  -

قادمه من  متوفاةبها سيدة  إسعافبكمين الميدان غرب العريش تمنع مرور سيارة  األمنقوات  -

 القاهرة تجاه العريش، والسماح بمرورها بعد تدخل رموز قبلية.

بمناطق شرق شمال سيناء بمنطقة   MFOمفاجئ لعدد من نقاط قوات حفظ السالم الدولية إخالء -

 يش تتمركز في النقاط المخالة.رفح، وقوات الج

 

 :6152مارس  56تطورات 

لتنمية  الوطنيمليار جنيه، ومقر الشركة الجهاز  51شركة وطنية لالستثمار بسيناء برأس مال  تأسيس -

 ز, جهاالقوميبنك االستثمار يد بالعريش، ويضم مؤسسو الشركة "المساع بحيزيرة سيناء شبه ج

لتنمية شبه جزيرة سيناء, محافظة شمال  الوطنيالمسلحة و الجهاز  تمشروعات الخدمة الوطنية بالقوا

 .سيناء

مدينة إذاعة البيان تعلن استهداف آلية مصفحة للشرطة المصرية قرب قرية أبو حصيني غرب  -

 العريش.

والية سيناء تفجر عبوة ناسفة على عربة همر تابعة للجيش المصري قرب قرية الشالق على الطريق  -

 العربة. وإعطابالشيخ زويد،  –الدولي العريش 

أحد عناصر بيت المقدس أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة بمنطقة أبو طويلة جنوب الشيخ  تصفية -

 د الستهداف قوات األمن.زوي

 .ناسفه بعبوات زويد الشيخ جنوب بالشالق للجيش وأخرى العريش مصفحة للشرطة غرب استهداف -

 مدفعي عنيف على مناطق جنوب الشيخ زويد. صفق -

http://akhbarelyom.com/article/56e3388b9e7873fc65f77c91/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-12-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1457731723
http://www.albawabhnews.com/1819271
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528156234033032
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528156234033032
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/527913217390667
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528323587349630
http://akhbarelyom.com/article/56e3fc8a800563c85aa8704e/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1457781898
http://akhbarelyom.com/article/56e3fc8a800563c85aa8704e/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1457781898
http://akhbarelyom.com/article/56e401899e78738736f0715b/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1457783177
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528569490658373
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/528709860644336


 

 

 تطورات المشهد السيناوي 4   26 مارس 1026

 

 6152مارس  53تطورات 

، وأن منتجعات %61تعلن أن نسبة اإلشغاالت بشرم الشيخ  محافظة جنوب سيناء -

سائًحا قادمين من منطقة إيالت اإلسرائيلية عبر منفذ  333السياحية استقبلت اليوم  سيناء جنوب

مشددة كما  إجراءات أمنية طابا البرى في طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط

 .سائحا 191غادر المنفذ 

يغلق معديات القنطرة في كال االتجاهين منذ وقت طويل، وسط تكدس مئات المواطنين على  الجيش -

 ضفتي قناة السويس في انتظار سماح الجيش لهم بالمرور.

إثر استهدافه من قبل  سيناء ضابط شرطة من قوة مديرية أمن شمال مجدي مصطفى الرائد مقتل -

 .مسلحين

 ومسلحين جنوب غرب مدينة رفح.بين الجيش  عنيفة اشتباكات -

تقوم بجلد أحد عناصرها وسط سوق البرث جنوب مدينة رفح، ويجعلونه يعتذر لمواطن  والية سيناء -

الماضي تحت تهديد  األسبوعفي الخمسينات من عمره، كان المقاتل قد أجبره على النزول من سيارته 

قال قائدهم هم، السالح، وبعد ان اعتذر عنصر والية سيناء للمواطن أمام الجميع وتم جلده أمام

 .المبلغ، وغادروا المكان بإعطائهجنية، وقاموا  األف 51ن المحكمة الشرعية حكمت له بمبلغ إللمواطن 

 وأنباءبعبوة ناسفة قرب حي الترابين جنوب الشيخ زويد   M113مدرعة عسكرية للجيش نوع استهداف -

 عن سقوط قتلى وجرحى.

 مدفعي عنيف على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح. قصف -

سيناء تستهدف قوات للجيش المصري بمنطقة وسط سيناء ومعرفاتها تنشر صور لبدل عسكرية  والية -

 منهم بدلتين عسكريتين لضابطين برتبة نقيب.

http://www.albawabhnews.com/1821956
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2578&ifr=1&kwn=%u0633%u064A%u0646%u0627%u0621&exp=1821956
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2578&ifr=1&kwn=%u0633%u064A%u0646%u0627%u0621&exp=1821956
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1410&ifr=1&kwn=%u0625%u062C%u0631%u0627%u0621%u0627%u062A%20%u0623%u0645%u0646%u064A%u0629&exp=1821956
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1410&ifr=1&kwn=%u0625%u062C%u0631%u0627%u0621%u0627%u062A%20%u0623%u0645%u0646%u064A%u0629&exp=1821956
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529211280594194
http://www.albawabhnews.com/1822448
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2247&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0637%u0641%u0649&exp=1822448
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2247&ifr=1&kwn=%u0645%u0635%u0637%u0641%u0649&exp=1822448
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2578&ifr=1&kwn=%u0633%u064A%u0646%u0627%u0621&exp=1822448
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2578&ifr=1&kwn=%u0633%u064A%u0646%u0627%u0621&exp=1822448
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529155900599732
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529234557258533
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529356137246375
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529388983909757
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 6152مارس  50تطورات 

أمين الشرطة محمد سيد حافظ محمد، من قوة قسم شرطة مرافق شمال سيناء؛ والشرطة  مقتل -

 .الحادثترفض الحضور لموقع 

 ، بطلقة قناص بمنطقة الشيخ زويد بسيناء.المجند عمرو حسين سنوسي مقتل -

 13لـ مدير هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، يعلن عن تنظيم رحلة تعريفية  إسالم نبيل -

الصحف  ممثليالرحالت والمشاهير السعوديين، وبعض  ومنظميوسائل اإلعالم  ممثليية من شخص

 .العربيللمدينة فى السوق  السياحيالكبرى السعودية غدًا، فى إطار الترويج 

باسم وزارة الخارجية يعلن عن زيارة لوزير الخارجية المصري  الرسميالمتحدث  المستشار أحمد أبو زيد -

رة مناقشة ملف المحطة النووية، ويجرى خالل الزيااحد لبحث عودة السياحة الروسية ولمدة يوم و

باإلضافة إلى نائب رئيس  والتجارة،وزير خارجية روسيا ووزير الصناعة لقاءات مع رئيس مجلس الدوما و

 ممثليمع ، فضاًل عن لقاءات إعالمية 60وزراء روسيا، ولقاءات إعالمية مع قناة روسيا اليوم وروسيا

 عدد من الصحف الروسية. 

ن الجيش عند كمين الوفاق غرب مدينة رفح، ومقتل مجند م ةعبوة ناسفة على قوة راجل تفجير -

 وإصابة اآلخرين.

 57إذاعة البيان تعلن تفجير عبوة ناسفة على عربة همر تابعة للجيش المصري قرب منطقة الكيلو  -

 غرب مدينة العريش.

عند منفذ الريسة البري شرق مدينة العريش، ونشطاء  اإلنسانحقوق  تنتهكأمنية وعسكرية  إجراءات -

 من سيناء يرصدون التعامل المهين لقوات الجيش مع النساء والتحرش بهن لفظيًا.

 

http://akhbarelyom.com/article/56e6ae529e78732672a793a4/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-1457958482
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529782080537114
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/529782080537114
http://www.albawabhnews.com/1824294
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-30-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF/2629462
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 : ات وتداعياتهدالالت التطور

 التحرك الرسمي والمعلن في منطقة بئر العبد لمنع امتداد  أجهاز األمن الوطني "أمن الدولة" بد

 التمرد المسلح لها.

 اعوإيقطقة وسط سيناء كمنطقة "الجدي"، بدء وصول العمليات لبعض المناطق اإلستراتيجية بمن 

ونشر صور لبدل عسكرية كاملة تم الحصول عليها،  ،في صفوف الجيش المصري القتلىعدد من 

 مستقبلي. عملياتير مما سيترتب عليه تطو

 .تزايد خسائر الجيش نتيجة سياسة استبدال المدرعة بالفرد 

 استهداف المتعاونين ت اغتيال أفراد األمن بزي مدني ونجاح استخباراتي للتمرد المسلح في عمليا

 معهم.

 .استمرار تدهور السياحة بمنطقة جنوب سيناء، ومحاولة التعويض بالسياحة الخليجية 

  بنك مليار جنيه، ومؤسسو الشركة " 51سيناء برأس مال وطنية لالستثمار بتأسيس شركة

ه لتنمية شب الوطنيالجهاز المسلحة و تجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوا، والقومياالستثمار 

 .محافظة شمال سيناء، وجزيرة سيناء

 

 

 

 


