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، وذلك على 3302يونيو  23إلى  32يتناول هذا التقرير تطورات األوضاع في شبه جزيرة سيناء خالل الفترة من 

 النحو التالي

 :خطة تبادل األراضي األسبوع:أواًل: حدث 

 موافقة البرلمانمؤسس موسوعة المعرفة، والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية،  نائل شافعي تناول

في سيناء، أي من أنفاق قناة  "النقب-نفقال"مليون ريال إلنشاء طريق  52739على تخصيص السعودية لمبلغ 

ل نائل شافعي حول ارتباط هذا األمر ء، وتساالمصري اليوموفق جريدة  السويس إلى صحراء النقب في إسرائيل

جئورا آيالند، ستمنحها إسرائيل لمصر مقابل حسب خطة  التي( النقب صحراء في ²كم 73" )طريق "برية فارانب

 3زويد والشيخ رفح في ²كم 233ر عن تنازل مص

https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/posts/1088865984513421
https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/posts/1088865984513421
http://www.almasryalyoum.com/news/details/970561
http://www.almasryalyoum.com/news/details/970561


 

 

 تطورات المشهد السيناوي 2   2 يوليو 1026

 

نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن األمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة وافترض نائل أن 

 علىخطة جئورا آيالند تقوم و، بهذا الشكل المبسط إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراضي مصرية للسعودية

 733تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من األراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 

 733كيلومترا مربعا، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، حتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 

وب غربي النقب )منطقة وادي فيران(" والواقعة تحت "جن كيلومترا مربعا أو أقل قليال داخل صحراء النقب

 3السيطرة اإلسرائيلية

كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر  32وهذه األراضي )المقتطعة من مصر( عبارة عن مستطيل، ضلعه األول 

من  كيلو مترا، 23أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى ، المتوسط من مدينة رفح غربا، حتى حدود مدينة العريش

كيلومترا مربعا(  733غرب "كرم أبو سالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية اإلسرائيلية، وهذه األراضي )

كيلومترا مربعا  229التي سيتم ضمها إلى غزة، تضاعف مساحة القطاع ثالث مرات، إذ إن مساحته الحالية تبلغ 

احة الضفة الغربية، وفي مقابلها، بعد ضمها إلى من مس %03كيلومترا مربعا(  733وتوازي منطقة الـ)، فقط

 (30عربي) من مساحة الضفة لتدخل ضمن األراضي اإلسرائيلية %03غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 

http://arabi21.com/story/917592/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A


 

 

 تطورات المشهد السيناوي 3   2 يوليو 1026

 

عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي في مقابل األراضي التي ستتنازل 

كيلومترًا  733النقب )منطقة وأدى فيران(، وهذه المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 

ليها ع مربعًا )أو أقل قليال(، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات االقتصادية واألمنية والدولية التي ستحصل

 3اإلسرائيليةالقاهرة الحقا، بحسب الخطة 

سماح تل أبيب للقاهرة “إلى ” جيور“، تشير خطة اإلسرائيليةوفي رصدها للمكاسب المصرية الواردة في الخطة 

كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب )على  03بشق نفق يربط بين مصر واألردن، ويبلغ طول هذا النفق حوالي 

ت(، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى األردن )وبعد ذلك شرقا وجنوبا كم من إيال 9بعد 

ومد خط سكك حديدية، وطريق سريع،  للسعودية والعراق( ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل3

 (32إيوان ) صرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل(وأنبوب نفط )تسير هذه الخطوط داخل األراضي الم

ووفق تصريحات وزيرة التعاون الدولي سحر نصر حول مشروع تنمية  إنشائهابكة الطرق المزمع ويذكر أن ش

 ، ستتضمن التالي:سيناء

 كيلو متر3 20بطول  الساحليوصالت فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق  2 ءإنشا 

 فى شرق قناة كيلو من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة  53طريق محور التنمية بطول  إنشاء

 السويس وربطها بالدلتا غرب القناة3

 مليون دوالر، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة  22بقيمة  الجديورصف طريق  إنشاء

سيناء، فى نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل 

 الطريق3

 س النفق بغرب قناة السويس3طرق النفق طابا، لربط مدينة طابا ورأ إنشاء 

  مليون دوالر، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية  002" بقيمة 0" عرضيمشروع تطوير طريق

 .بطريق نفق طابا الساحليالجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق 

  كم محور رئيسي لربط نفق  293الشيخ بإنشاء طريق بطول  شرم-تطوير طريق عيون موسى

 (األهرام) رم الشيخ3أحمد حمدي بش

ناء الشرطة واتهامهم أنهم وراء مأعلى جانب آخر كنا قد رصدنا في تقرير األسبوع الماضي القبض على بعض 

داف ثر على وتيرة استهؤعتقال تلك لم تغتيالهم، ولكن عمليات االتسريب معلومات حول أفراد للشرطة ال

https://www.ewan24.net/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%B5/
http://akhbarelyom.com/news/522582
http://akhbarelyom.com/news/522582
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 أمينيالشرطة هذا األسبوع حيث استمرت، فيما كشفت مصادر أمنية مطلعة عن أن القبض على  أفرادواغتيال 

يومًا بتهمة التعاون مع الجماعات اإلرهابية، جاء بسبب تعاطفهما مع اإلخوان،  09شرطة العريش وحبسهما 

 ،«بيت المقدس»عاونا فعليًا مع تنظيم ما يرجح استعدادهما للتعاون مع العناصر اإلرهابية، لكنهما لم يت

والشرطيان من قوة تنفيذ األحكام بقسم ثان العريش، وسبب القبض عليهم هو مالحظة وجود حالة من 

التعاطف من جانبهما مع قيادات اإلخوان المحبوسين، وإبدائهما أكثر من مرة سخطهما على األحكام الصادرة 

 (3الوطنية )بحقهم، وتوجيه انتقادات للسلطة الحال

 

 :ةميدانيال تراالتطوثانيًا: 

 33صابة ، وإرصده كحد أدنى في الخسائر ما تمق وف أفراد عسكرين 5مقتل ، ومدرعة 9تدمير وإعطاب عدد ـ 0

، ، كحد أدنى في الخسائراإلستهدافات المتفرقةفي ضباط  0بينهم عدد فرد أمن من قوات الجيش والشرطة 

حوادث  3عدد ، واشتباك مع قوات الجيش 3عدد ، ودث قنص ضد قوات الجيش في الكمائنحوا 3عدد ووقوع 

 اغتيال ألمناء شرطة3

بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين تتمكن  الميداني الثانيقوات حرس الحدود فى نطاق الجيش ـ 3

الصفحة الرسمية ) بشمال سيناء الحدودي( فتحة نفق جديدة على الشريط 2وتدمير عدد ) اكتشافمن 

 (3للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

ن كمي ئأجهزة األمن في شمال سيناء، تنش، و(اليوم السابعالعثور على فتحتين أنفاق على الحدود وردمها )ـ 2

القنطرة شرق" بالقرب من قرية السبيل بمدخل مدينة العريش،  -أمني كبير على الطريق الدولي "العريش

لى تلك المنطقة، وتشديد الخناق على المسلحين حيث الكمين سيكون األكبر بمدينة لفرض السيطرة األمنية ع

العريش، وسيتم إمداده باألسلحة الثقيلة وتزويده بالقناصة، مشيًرا إلى أن اختيار هذا المكان بالذات يأتي 

ل قرية السبي لنشاط عمليات زرع العبوات الناسفة بتلك المنطقة بداية من مدخل مدينة العريش بالقرب من

 3(الوطنبالطريق الدولي، وإقامة مثل هذا الكمين سيحد كثيًرا من العمليات في تلك المنطقة ) 07 الكيلوحتى 

ة نية موسعمصادر أمنية بشمال سيناء تصرح بأن عنصرين مسلحين فلسطينيين قتال خالل عمليات أمـ 2

استهدفت بؤرا إرهابية  التيبأن من بين القتلى فى العمليات  أفادتفى غضون اليومين الماضيين، حيث 

تسللت من قطاع غزة  التيبمناطق رفح وجنوب الشيخ زويد ووسط سيناء، اثنان من أخطر العناصر المسلحة 

http://www.elwatannews.com/news/details/1234438
http://www.elwatannews.com/news/details/1234438
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/849455245185459
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/849455245185459
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/849455245185459
https://www.youm7.com/story/2016/6/23/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/2773845
https://www.youm7.com/story/2016/6/23/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/2773845
http://www.elwatannews.com/news/details/1235538
http://www.elwatannews.com/news/details/1235538
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قطاع غزة من العناصر التكفيرية سنة، من أبناء  33وانضمت لصفوف المسلحين، أحدهم يدعى نادر جودة 

 (3اليوم السابع)

رئيس قرى برفح تقع فى نطاق قرار  2اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء أن ـ أعلن 9

 "أبو رعدكيلومتر يمين ويسار الطريق وهى قرى "المطلة، الحسينات، الوفاق، قوز  3الجمهورية الخاص بـ 

 (3اليوم السابع)

ن الخسارة الناتجة عن توقف الرحالت السياحية لبعض الدول أجنوب سيناء اللواء خالد فودة  ظمحافـ صرح 2

 (3األهراميه )بلغت مليار جن الماضيخالل الشهر  وإنجلترامثل روسيا 

مام حركة المسافرين أربعاء السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لمدة خمسة أيام اعتبارا من األـ قررت 7

اعتبارا من يوم  أيامري نظيره الفلسطيني بفتح معبر البري خمسة بلغ الجانب المصأفي كال االتجاهين، و

 (3اإلخباريةوكالة معا العالقين في كال االتجاهين ) أمامحتى االثنين المقبل  األربعاء

 

 ةتنمويالو ةقتصاديالتطورات االثالثًا: 

الذى عقدته الشركات المشاركة فى مبادرة  الصحفيالسياحة محمد يحيى راشد خالل المؤتمر  وزيرـ توقع 0

 تيالدعم السياحة العربية، بتوقع زيادة حركة السياحة خالل الشهور القليلة القادمة خاصة من الدول العربية 

ضت لها مؤخرا عقب سقوط تعر التياستجابت لدعوات قادتها بضرورة دعم شرم الشيخ ومساندتها خالل األزمة 

الطائرة الروسية، ويؤكد انه تم إصدار حزم من التيسيرات فى إجراءات حصول األجانب المقيمين فى دول الخليج 

على تأشيرة الدخول مؤكدا أن هذه التيسيرات تشمل جميع الجنسيات المقيمة بدول الخليج وسيتم منحها 

 (3األهرامشرم الشيخ والغردقة ) بمطاري

مليون جنيه لتنفيذ مشروعات  22تخصيص مبلغ أنه تم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ـ صرح 3

وتنفيذ شركة المقاولون العرب وذلك  جهاز تعمير جنوب سيناء إشرافلتجميل ورصف شوارع مدينة دهب تحت 

 (3األهراممدينة سياحية عالمية على غرار مدينة شرم الشيخ ) إلىلتحويلها 

سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع خالل استقباله جيرارد شتيخن سفير هولندا ـ صرح 2

جل دراسة نوعيات متعددة من الصوب وآالت أمن  ،3302م البدء فيه من شهر يوليو بالقاهرة، عن تعاون يت

بجودة عالية، مؤكدا أنه تم االتفاق على  زراعيوتحسين نوعيه البذور الزراعية، للحصول على منتج  الري

https://www.youm7.com/story/2016/6/23/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7/2773451
https://www.youm7.com/story/2016/6/23/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7/2773451
https://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD--4-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%802%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85/2770903
https://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD--4-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%802%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85/2770903
http://www.ahram.org.eg/News/191940/76/531884/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%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-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191940/76/531884/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%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-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7.aspx
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=854631
http://www.ahram.org.eg/News/191941/25/532998/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A3%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/191941/25/532998/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A3%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/533416.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/533416.aspx
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سيناء بالتعاون مع الجانب ألف فدان بالصوب والبيوت الزراعية الزجاجية بشمال  033استصالح وزراعة 

 (3اليوم السابع) واإلسباني الهولندي

طالب جامعة سيناء خالل منتدى الحوار الوطني للشباب المنفذ من قبل اإلدارة المركزية للبرلمان ـ أوصي 2

تعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بسرعة توفير مسكن للعائالت بال مأوى من النازحين من منطقتي وال

رفح والشيخ زويد، وبناء مساكن جديدة في المناطق النائية مع توفير الخدمات والمرافق لها، وعمل ترميم 

والمجتمع المدني وإلزام المختصين دوري للوحدات السكنية من خالل الجهات الحكومية بالمشاركة مع األهالي 

برؤية قومية للطرق والمرافق، بينما أوصى طالب جامعة السويس فرع العريش، بزيادة عدد الوحدات السكنية 

المخصصة للشباب واألهالي بالعريش وشمال سيناء والتركيز على زيادة مساحة الوحدة السكنية وتسهيل 

الصحي بالعريش واالنتهاء من عمل شبكة تجميع مياه األمطار  إجراءات الحصول عليها، وحل مشكلة الصرف

 (اليوم أخبار)

مدينة العريش شركة المياه بالمحافظة بالتدخل لوقف عمليات سرقة المياه من خط مياه  أهاليطالب ـ 9

الف  009 المحطة إنتاجالقنطرة لمدينة العريش، واألهالي يقولون أن العريش القنطرة الناقل للمياه من محطة 

على طول مسار الخط، واآلن  أخرىيصل العريش كميات محدودة ويتم هدر كميات  فى اليوم، وما مكعبمتر 

هو جدية تعامل المسئولين مع ملف سرقة كميات المياه ووقف التعديات على الخط  الرئيسيالمطلب 

 (3اليوم السابعمون بهذه السرقات )ومحاسبة من يقو

قرية بشمال سيناء، منذ أسبوع وال تزال تتواصل  00عدم انتظام وصول الكهرباء لـ ـ يعاني األهالي من 2

هذه  تعاني التيبانقطاع التيار الكهرباء لمدة دقائق وعودة لدقائق أخرى طوال الوقت، والقرى وتتمثل 

المشكلة هى: "رمانة"، "الشهداء"، "األحرار"، "بالوظة"، "الشوحط"، "العقايله"، "المريح"، "قاطية"، "الجناين"، 

 (اليوم السابع) 3""ابو جلود"، "الكرامة

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/6/27/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-/2778199
http://www.youm7.com/story/2016/6/27/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-/2778199
http://akhbarelyom.com/news/522809
http://www.youm7.com/story/2016/6/25/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82/2775294
http://www.youm7.com/story/2016/6/25/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82/2775294
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-11-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2776471
http://www.youm7.com/story/2016/6/26/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-11-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2776471
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 خالصة

 لىعمن اإلستثمارات ينصب كبيرًا  ًاجزءأن استثمار خليجي مكثف في سيناء، وجود في ظل هذه التطورات يبرز و

 طارإعملية تنموية، ولكن البعض يربط هذه اإلستثمارات في  أيشبكات الطرق والتى تعتبر محور رئيسي في 

شكل نية بعملية تسوية شاملة قادمة مع "الدولة اإلسرائيلية" قد تشمل تبادل أراضي لحل المشكلة الفلسطي

بعد بيع ، وهو يتطلب البحث في األبعاد االستراتيجية لما يتردد عن برامج تنمية في سيناء وخاصة نهائي

 تيران وصنافير، واإلعالن عن برنامج الملك سلمان، ومشروع النقب النفق3

  

 


