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، 4112يونيو  1إلى  مايو 42شهدتها شبه جزيرة سيناء خالل الفترة بين  التييتناول هذا التقرير أهم التطورات 

 :(1) التاليالنحو وذلك على 

 حق الشهيد حدث األسبوع:أواًل: 

تواصلت الحملة العسكرية للمنطقة الشرقية العسكرية متمثلة بقوات الجيش الثاني والثالث الميداني فيما 

صدارات مرئية للدولة إوتأتى هذه الحملة بعد ما رصدناه سابقًا من " 3طلق عليه اسم حملة "حق الشهيدأ

متعددة تدعم فيها والية سيناء وتذكرها بمعركة بيت المقدس وهو ما اعتبر حينها  اإلسالمية من واليات

تمهيد لمحاولة تطوير الهجوم باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رأه الجانب اإلسرائيلي تهديد مباشرًا 

 مسلحين والية سيناء له خصوصًا في ظل رصد استخباراتي له بالتعاون مع الجانب المصري عن احتمالية قيام

 ."إيالتيضًا ضد مدينة أم الرشاش "أو ،بشن هجمات داخل صحراء النقب

                                  
 .السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات ( 1)



 

 

 تطورات المشهد السيناوي 2   3 يونيو 1026

 

ن التي تضم بيو ن الفرقة اإلسرائيلية "كاراكال"أوهو ما ظهر في موقع الجيش اإلسرائيلي على شبكة اإلنترنت 

ة واالشتباك وزرع ألغام عناصرها ضابطات من النساء تعمل على تأمين الحدود وتتولى تسيير دوريات الحراس

 (،الجزيرةوذلك في ظل تزايد وجود مسلحي والية سيناء ) ى امتداد الحدود مع صحراء سيناء،عل

مشددة إلحتمال تنفيذ  إجراءاتبأن سالح البحرية اإلسرائيلي يتخذ  إسرائيلية إعالمقل عن وسائل وأيضًا ما ُن

 .(42سيناءمصدره سيناء )هجوم ضخم يستهدف مدينة أم الرشراش "إيالت" ويكون 

 ةعملي صحيفة معاريف أن سالح البحرية اإلسرائيلية يستعد إلمكانية تنفيذ والية سيناء من في تأكيدو

وسا  عسكرية إسرائيلية من األ في تخوف ظل في الساحلية إيالت مدينة باتجاه سيناء من تنطلق مسلحة

قيام المسلحين بالتسلل إلى إيالت واحتجاز رهائن إسرائيليين، وأن هذا االستعداد يأتي بعد شهرين من تنفيذ 

تدريب إسرائيلي بحري واسع النطاق لمواجهة عدد من السيناريوهات العسكرية، وذلك في أعقاب سخونة 

 (.الجزيرةاألوضاع األمنية داخل سيناء )

 يامأ  طار الضربات اإلستباقية وبشكل أكبر أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحةإوفي 

 اً فرد( 124) عن قيام قوات الجيش الثاني والثالث الميداني عن قتل مجموع (مايو31)و (مايو42)و (مايو42)

 42و عشة، 423 إجماليالمدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح وجبل الحالل، وتدمير و خالل الضربات الجوية

 دراجات نارية. 2و سيارات 11دراجات، واإلستيالء ومصادرة  11و سيارة، 13و ومخبأ، واحد مخزن، أملج 33منزل، 

متداد اصة البحرية بفرض السيطرة البحرية على عناصر القوات الخا وشددت البيانات الثالثة على قيام

محاولة للتسلل والتهريب عبر البحر  أيوإحبا   البحريالسواحل المواجهة لمناطق العمليات لمنع التسرب 

لتأمين أعمال القوات البرية وقطع اإلمداد عن العناصر المسلحة عبر البحر، مع تكثيف الدوريات لضمان 

  الفاعلية.

 المعارك في من الجيش المصري إنها غنمتهاقالت صورا ألسلحة  ب المتبادلة نشرت والية سيناءالحر إطاروفي 

الخسائر في األرواح لدى  االرتفاعهذا في ظل  يأتي (.الجزيرة) زويد الشيخ مدينة جنوب بينهم في الدائرة

 2فرد عسكري بينهم  12 (واألمن المصريةوفق الرصد اإلعالمي والميداني لقوات الجيش )تل الطرفين حيث ُق

 فرد عسكري، في معركة تأمين الجانب اإلسرائيلي. 32صيب أكثر من أضبا  على األقل و

 

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/25/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/25/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/564737727041549
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/5/28/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/836040606526923
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/837562773041373
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/838588312938819
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/26/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/26/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 :الميدانية التطوراتثانيًا: 

كمائن وحواجز  عمليات قنص ضد 2، وعلى األقل مدرعة 4تدمير وإعطاب عدد شهدت الفترة محل الرصد، ـ 1

د ملكي احدهم منزل بمدينة العريش تعو 4تفجير عدد ، وةمر 4استهداف واشتباك عدد ، وثابتة لقوات الجيش

صابة ، وإرصده كحد أدنى في الخسائر ما تمق عساكر وف 4و أمين شرطة 1، ضبا   2مقتل ، وللواء واآلخر لطيار

، كما قامت الخسائر، كحد أدنى في في اإلستهدافات المتفرقةضبا   3و فرد أمن من قوات الجيش والشرطة 31

على سيارة ربع نقل تابعة لشركة المياه  ،تحت تهديد السالح باالستيالء،مجموعة مسلحين مجهولين 

 .(اليوم السابعبالعريش )

 22البالد نحو  خفض عدد عناصرها بقوات حفظ السالم فى سيناء، حيث أعادت إلىعن  فيجيـ أعلنت دولة 4

 (اليوم السابعمن قواتها لحفظ السالم المتمركزة فى شبه جزيرة سيناء المصرية ) 311عنصرا من 

ضبط مزرعة لنبات البانجو عن قطاع مصلحة األمن العام باالشتراك مع مديرية أمن جنوب سيناء ـ أعلن 3

شجرة من نبات البانجو المخدر ونبات الخشخاش  4211أفدنة بها حوالي  3المخدر والخشخاش مساحتها حوالي 

طلقة من نفس  14و سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها وبندقية آليةو كيلو من نبات الخشخاش 21و )األفيون(

 .(اليوم أخباربمحافظة جنوب سيناء ) زنيمهالعيار بمنطقة وادي بدع بأبو 

مشددة إلحتمال تنفيذ هجوم  إجراءات: سالح البحرية اإلسرائيلي يتخذ إسرائيلية إعالمنقاًل عن وسائل ـ 2

 (42سيناءضخم يستهدف مدينة أم الرشراش "إيالت" ويكون مصدره سيناء )

ة أن اإلسرائيلي "نيوز ون"الباحث اإلسرائيلي، وضابط المخابرات السابق، في مقال بجريدة  "ماتي ديفيدـ ذكر "2

، ويستقدم إليه 4ك م 1211السيسي عرض على عباس إقامة وطن للفلسطينيين في سيناء على مساحة 

الالجئون من سوريا ولبنان وغيرها، ويتم بذلك اإلنتهاء من األزمة الفلسطينية، والمطالبة بحدود قديمة، 

 (42سيناءوالمطالبة بحق الالجئين )

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/29/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2739197
https://www.youm7.com/story/2016/5/29/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2739197
https://www.youm7.com/story/2016/5/29/%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2738126
https://www.youm7.com/story/2016/5/29/%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2738126
http://akhbarelyom.com/article/574c46f9d5d92ae11f2c25cf/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1464616697
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/564737727041549
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/565378440310811
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 :التطورات التنموية ثالثًا:

لمراجعة عقود مشروعات تنمية سيناء  ًاحسن العطاس اجتماع رئيس الصندوق السعودي للتنمية د.عقد ـ 1

عملية التصديق بعد كد على جاهزية المشروعات ولكنه ينتظر موافقة مجلس النواب ليقوم بضخ األموال أو

 .(أخبارعلى االتفاق )

لتخفيض  السعوديرشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أن هناك مفاوضات مع الصندوق  شوقياللواء ـ صرح 4

 2مليار دوالر لتنمية مدن سيناء من  1.2ية فى سيناء والبالغ قيمته فترة صرف القرض المتفق عليه للتنم

تنفذ فى شبه جزيرة سيناء،  التيسنوات، وأوضح أن الجهاز معنى بكافة المشروعات  3و 4سنوات إلى ما بين 

 (اليوم السابعتنفذ بالمنطقة ) التيولكنه معنى بكافة المشروعات  تنفيذين الجهاز ليس له دور أموضحا 

سهم من أسهم الشركة، وبذلك  ألف 21عدد  "لألسمنت السويدي"شركة شركة أسمنت سيناء عن شراء ـ أعلنت 3

 (اليوم السابعلشركة )من أسهم ا % 2.122تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 

وتهديدات الجماعات اإلسالمية  كوارث الطيرانرًا حول تقريالبريطانية  "ديلي ميل"صحيفة ـ نشرت 2

، وتحدثت "جعلت االقتصاد المصري "يجثو على ركبتيه" وهو في حالة "انهيار حرذكرت فيه أنها "المتطرفة" 

الطائرات التي تسافر من وإلى شرم الشيخ من الهبو  في مطارات حظر الحكومة البريطانية  الصحيفة عن 

 (Daily Mailالمملكة المتحدة، وتحدثت عن تراجع كبير في أعداد السياح الروس المتوجهين إلى مصر)

على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تمويل ميسر مع الصندوق الكويتي للتنمية  مجلس الوزراءـ وافق 2

محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء  2لتمويل مشروع إنشاء 

سنوات،  2سنويا، وفترة سماح  %4دينار كويتي عبارة عن قرض ميسر، بسعر فائدة تبلغ مليون  44بقيمة 

للتنمية المخصصة لتمويل مشروعات تنمية سيناء والتى  الكويتيسنة فى إطار حزمة الصندوق  42وسداد لمدة 

 .مليون دوالر 411تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو 

ألف متر مكعب يومًيا بمدينة الطور وأربعة  41واحدة بقدرة  محطات لتحلية البحر 2يتضمن المشروع إنشاء 

ودهب ونويبع، كما يشمل المشروع أعمال إيصال  زنيمهآالف متر مكعب يومًيا في مدن رأس سدر وأبو  11بقدرة 

التيار الكهربائي للمحطات وأعمال توصيل المياه المحالة من المحطات للخزانات الواقعة في المدن المذكورة 

كيلو مترًا، ويشمل المشروع أعمال مد خطو  نقل مياه من المدن للتجمعات السكانية  24ل يبلغ حوالي بطو

https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B6-/2740708
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%B6-/2740708
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-5/2731101
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-5/2731101
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3606731/Egypt-s-tourism-trade-suffering-wake-plane-disasters-terrorism-barely-soul-visiting-Pyramids.html
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محطات رفع وأعمال مد شبكة توزيع المياه  2كيلومتًرا مع إنشاء  123القريبة منها بإجمالي طول يبلغ حوالي 

لحربي مع الشركة القابضة وافق المجلس على مشاركة هيئة اإلنتاج ا كما .داخل التجمعات السكانية

في المساهمة في إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء وعالج مضر « فاكسيرا»للمستحضرات الحيوية واللقاحات 

 (أخبار) .السرطان وكذلك األدوية اإلستراتيجية

واستغالل كل  زنيمهنطقة صناعية بأبو المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على إقامة مـ وافق 2

للعاملين فى المشروعات الصناعية  اجتماعيعلى إقامة إسكان أكد مقومات المنطقة التعدينية والمحجرية، و

ومدرسة فنية لتعليم وتدريب الطلبة على الحرف الصناعية، وتقدر تكاليف مشروعات  زنيمهستقام بأبو  التي

يه تشمل إقامة المشروعات الصناعية الستغالل كل الخامات التعدينية مليون جن 241المنطقة الصناعية 

المتاحة، كما تقدر مصاريف استثمار المنطقة الصناعية ما قبل التشغيل وتشمل الدراسات الفنية والهندسية 

 ةالمنطقة الصناعي إلنشاءمن التكلفة الرأسمالية  %1ماليين جنيه، بما يعادل  11ومصروفات التراخيص بنحو 

 .(اليوم السابع).

كرتونة رمضان  211واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوزيع  الدوليسحر نصر وزيرة التعاون ـ قامت 3

مدينة طور سيناء،  ألهالي، وبنك الطعام وبنك الكساء، الدوليسيق بين وزارة التعاون ومالبس، مقدمة بالتن

البالغ قيمتها مليون دوالر، لمساعدة األسر المهمشة  اإلفريقيضمن المنحة المقدمة من بنك التنمية 

 (اليوم السابعمحافظات هى اإلسكندرية ومطروح والبحيرة وشمال وجنوب سيناء ) 2والمتضررة من السيول فى 

 األهاليطالب جنيها، و 21أزمة نقص "الغاز" بشمال سيناء في ظل ارتفاع سعر أنبوبة الغاز لــ استمرت 2

لمحطة العريش لتعويض النقص الحاد الذى تعانيه  المسئولين بالتدخل وضخ كميات إضافية من الغاز

المحافظة، وعالج مشكلة تعنت كمين الميدان غرب مدينة العريش الذي يعطل مرور شاحنات الغاز على 

 (اليوم السابعالطريق ويحتجزها لعدة أيام مما أدى لتلك األزمة )

https://www.youm7.com/story/2016/5/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2737271
https://www.youm7.com/story/2016/5/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9--%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2737271
https://www.youm7.com/story/2016/5/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%86-600-%D9%83%D8%B1%D8%AA/2738116
https://www.youm7.com/story/2016/5/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%86-600-%D9%83%D8%B1%D8%AA/2738116
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD/2740203
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD/2740203
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 : اتدالالت التطور

القوات المسلحة المصرية محمود حجازي لزيارة  أركانثناء قيام رئيس أتطورات عملية حق الشهيد ـ جاءت 1

رئيس هيئة حيث التقي ، ألركان المشتركة األمريكيةللواليات المتحدة األمريكية بدعوة من رئيس هيئة ا

 شارمست ونائبة للسياسات األمريكي الدفاع وزير ووكيلة األمريكية المركزية األركان المشتركة وقائد القيادة

 ةالوكال ومدير األمريكية المركزية اإلستخبارات وكالة ومدير اإلرهاب ومكافحة القومي لألمن األمريكي الرئيس

ذه اللقاءات تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات ه وتناولت الناسفة، العبوات لمكافحة المشتركة

وإنعكاساتها على الساحتين اإلقليمية والدولية، كما تناولت سبل زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجاالت 

 .(موقع الجيش المصري) الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب وسبل مكافحة اإلرهاب

، وهو ما يعكس قلقًا عند وجود عملية مقاومة عنيفة من جنود والية سيناءإلى  أشارت العديد من التقاريرـ 4

 وبرز الحديث، وإعادتهم مالقوات الدولية وهو األمر الذي دفع فيجي لتقليل قواتها بشمال سيناء وسحب بعضه

 التسلل لجنوب سيناء.وقف الستيعاب حدة الهجمات و هذه القواتعادة تموضع لعن احتماالت إ

 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/838142409650076
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/838142409650076

