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، وذلك 6112يوليو  13 إلى 1خالل الفترة من يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء 

 على النحو التالي:

 أواًل: حدث األسبوع:

 منالعديد  تهونقل تعترف بتنفيذ ضربات عسكرية بدون طيار في سيناء" كان محتوي هذا الخبر إسرائيل"

، الكثير من المواقع اإلخباريةهو أبرز ما تداولته  "هآرتس اإلسرائيلية، أحرنوت يديعوت" الصحف العبرية

سرائيلي إمسئول  والتى ذكرت عن وكالة بلومبرج األمريكية وبتتبع أصل الخبر وجدنا أن التصريحات نقاًل عن 

اإلسرائيلية بدون طيار قد قصفت مرات متعددة أهداف في سيناء  كبير رفض التصريح باسمه بأن الطائرات

 في السنوات األخيرة بمباركة مصرية.

أيضًا  ما ذكرتهعمليات لتلك الطائرات سواء في مهام استطالعية أو تنفيذية، وهذا العديد من رصد  سبقو

تقارير وتحقيقات صحفية متعددة عن تزايد تلك العمليات في السنوات األخيرة، ولعل هذا يفسر ما نقلته 

 ،ليلنظام اإلسرائيلى تعاون غير مسبوق بين النظام المصري واإ إشارتهب "يائير جوالن"الوكالة أيضاً عن الجنرال 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4826850,00.html
http://www.haaretz.com/israel-news/1.730167
http://www.haaretz.com/israel-news/1.730167
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جيدة، وذكرت الوكالة  انطالقنقطة  هأنه ليس كمثل التعاون بين النظام اإلسرائيلي واألمريكي ولكن وصفه

 .(Bloombergزيادة التعاون والمشاركة بين أجهزة اإلستخبارات المصرية اإلسرائيلية )أيضًا 

مالحقة  تستهدفعمليات أمنية موسعة  ءبد، عن 6112يونيو  11 هذا في ظل إعالن قوات األمن بتاريخ  يأتي

 ، حيث اتخذت مجموعات من القواتالشيخ زويد ورفح ومركزيمجموعات مسلحة غرب وجنوب وشرق العريش 

ع الجانبية، من شوارع ساحلية ووسط العريش وجنوبها ارتكازات أمنية لها وسيرت دوريات متحركة بالشوار

العريش القنطرة وطريق العريش وسط سيناء  الدوليشددت على إجراءات الفحص للمسافرين على الطريق و

قرية الجورة وميدان وطريق نخل السويس، وأغلقت ميادين المالح والضاحية فى مدينة العريش وميدان 

مدينة الشيخ زويد وإغالق محيط وشوارع موصلة لمقرات مديرية أمن شمال سيناء وديوان المحافظة والسجن 

ومجلس مدينة العريش وسنترال العريش، ومحيط أقسام الشرطة فى مدينة العريش وبئر العبد ونخل  المركزي

تمشيط ومالحقات  بر رفح، وجرت محاوالتوالحسنة، وإغالق محيط قسم شرطة الشيخ زويد ومحيط مع

 (اليوم السابعيشتبه بوجود مطلوبين أمنيا بها. ) التيسكنية الناطق ومحاصرة الم

أفراد من قوات الجيش بينهم  11 وإصابةمقتل ت تلك الحملة بموجة استهدافات في نفس اليوم أدت إلى قامو

 ة، األول جنوب رفح، والثاني على طريق القسيمةت ناسفضباط في استهدافين منفصلين لمدرعات بعبوا

برتبة عميد ومجند شرطة مقتل ضابط ل لمدرعة بعبوة ناسفة أدت، ثم استهداف آخر (62سيناءبوسط سيناء )

 (الجزيرة) .تتبع مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناءقرية "المنبطح" التي بوجرح ثالثة آخرون 

 نه ضابط مخابرات حربية.أو، عميدوليس  عقيدتل فيه أن اإلستهداف الثاني ُق أشارتولكن مصادر محلية 

فرد ممن وصفهم تكفيرين في  12وفي ظل هذه العمليات أعلن المتحدث العسكري المصري عن مقتل عدد 

ة استهدافات، وتم نشر بيان حول حجم خسائر المسلحين، ولكن ما لفت انتباهنا ما تم نشره للقطات مصورة عد

ات لتحرك قطات رصد على مرحلتينل( حيث تضمنت الفيديولتلك العمليات على صفحة وزارة الدفاع المصري )

 مجموعة مسلحة على دراجتين ناريتين لزرع عبوات ناسفة ورصدهم قبل أن يتم استهدافهم.

وبالرجوع لهذا األسلوب الرصدي ومدى توافره للجيش المصري وجدنا معلومات صحفية نشرت على عدة مواقع 

حول صفقة يعقدها الجيش المصري مع  6112بتاريخ يوليو  (البديل) (الدستور( )الوطنمصرية منها جريدة )

مليون دوالر، لمراقبة تحركات المسلحين ورصدهم  111بة متحركة بقيمة النظام األمريكي حول شراء نظام مراق

 وتوجيه الوحدات الجوية واألرضية الستهدافهم.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-10/old-middle-east-foes-unite-over-gas-deals-and-fighting-militants
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2793577
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1/2793577
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/582051081976880
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/11/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/11/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/859330554197928
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/859330554197928
http://www.elwatannews.com/news/details/772151
http://www.elwatannews.com/news/details/772151
http://www.dostor.org/859741
http://www.dostor.org/859741
https://elbadil.com/2015/07/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%83/
https://elbadil.com/2015/07/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%83/
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التطورات في ظل زيارة وزير الخارجية المصري لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس تأتى هذه 

اون المشترك المحتلة وحديثهم عن خطر مواجهة اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وسبل التع

ء باللواء عبد الفتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراقاء ت الزيارة، وأيضًا في نفس وقت لكإحدى ملفا

 (اليوم السابعمناقشة مشروع ترعة السالم )لحرحور محافظ شمال سيناء 

 

 ة:ميدانيال التطورات ثانيًا:

كاسحة  1، وM60A3دبابة  3 والعدد يشمل عدد على األقل،سيارة جيب  1و مدرعة 12تدمير وإعطاب عدد ـ 1

عدد ووقوع  مرة. 6استهداف واشتباك عدد و، كمائن وحواجز ثابتة لقوات الجيش عمليات قنص ضد 2و، ألغام

سقوط طائرة ، و"مجموعة الموت"عة للجيش والملقبة التاب 113لمؤسس ميلشيات  أحداهاغتيال احادثة  6

مسلحين يستولون على سيارة تابعة ، و(62سيناءالعبد ) دون طيار بمنطقة "قصرويت" جنوب غرب مدينة بئرب

رصده  ما تموفق ضباط  3منهم  أفراد عسكرين 7مقتل . و(أخبار اليومالعريش )للطيران المدني بحي الصفا ب

 كحد أدنى في الخسائر.

، كحد أدنى في اإلستهدافات المتفرقةضباط  2بينهم عدد فرد أمن من قوات الجيش والشرطة  31صابة ـ إ6

 .(األهرامبشمال سيناء ) الحدوديوتدمير فتحة نفق جديدة على الشريط اكتشاف ، وفي الخسائر

قوات األمن بشمال سيناء تداهم أحد الكهوف بمنطقة وادي ترعة الصنك بمنطقة "ِنخل" بوسط سيناء، ـ 3

( دوائر كهربائية 2)و كبيرة الحجم مجهزة ومعدة للتفجير، الشكل أسطوانية( عبوات 2وتعثر بداخله على: )

( 1)و بل كهرباءأمبير وكا 71( بطارية 1)والية سيناء(، وحدة طاقة شمسية و( راية سوداء )2)( مفجر و111و)

أدوات مطبخ، / بطاطين /جراكن مياه /دقيق: عبارة عن)( جربندينة وأدوات إعاشة 1)هيلتي كهربائي و

 (أخبار اليوم) (.مشايخ الدعوةوكتاب ألحد 

بي أمسجد منها على حائط مسجد الحمد و ًابعض مجهولون يلقون منشورات بها قائمة اغتياالت ويعلقونـ 2

وراء  ة( تنقل عن األهالي أن خصومات عائلي62سيناءوصفحة ) بمدينة العريش، ةفي حي الفواخري بكر الصديق

 .ةانتشار هذه الورق

https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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%88%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-/2794411
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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%88%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-/2794411
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/578901085625213/?type=3&theater
http://akhbarelyom.com/news/525334
http://akhbarelyom.com/news/525334
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/535249.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/535249.aspx
http://akhbarelyom.com/news/524738
http://akhbarelyom.com/news/524738
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/580548072127181
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بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية يتمكن من ضبط سيارتين محملتين بكمية كبيرة من  الوطنياألمن ـ 2

لتهريب األسلحة إلى سيناء من إحدى المزارع للقنص، يقودهما شخصان  تلسكوباتاألسلحة والذخائر، وتتضمن 

 .(األهرامالشرقية واإلسماعيلية ) محافظتيالواقعة على حدود 

 ابةوإصقصف بالمدفعية الثقيلة للجيش المصري جنوب الشيخ زويد يدمر منزل ويؤدى لمقتل ربة المنزل ـ 2

 .(62سيناءن. )آخري 2

مراحل العملية الشاملة حق الشهيد،  استكمالالمتحدث العسكري باسم الجيش المصري يعلن انه وفي اطار ـ 7

، استخباراتيةعلى معلومات تمكن القوات من إحباط محاولة للهجوم على أحد الكمائن بالشيخ زويد بناًء 

 تكفيري( فرد 12والقضاء عليهم نتيجة لضربات دقيقة للقوات الجوية وعناصر المدفعية، والقضاء على )

نتيجة تبادل إلطالق النار مع القوات أثناء أعمال التمشيط والمداهمة بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد، 

( خزنة وقنبلتين يدويتين وشدة ميدانية وثالثة 8) ،طلقة آلية (632) ،( بندقية آلية3والعثور بحوزتهم على )

( فرد من 16، والقبض على )اإلرهابيةتدمير دراجتين ناريتين وملجأ تتحصن به العناصر ، وأجهزة السلكية

وتفكيك ونسف عبوة ناسفة كانت معدة إلستهداف القوات  ،ثنين من المطلوبين أمنيًااالمشتبه بهم منهم 

 (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة) التحركعلى محاور 

 

 ثالثًا: التطورات االقتصادية:

 تصريحات للدكتور محمود سليمان رئيس لجنة االستثمار والمستثمرين التابعة التحاد الصناعات المصريةـ 1

توضح أهم بنود مشروع قانون االستثمار الجديد، المقترح من لجنة االستثمار والمستثمرين التابعة التحاد 

 :، وأهمهامادة، بدال من تعديالت قانون االستثمار األخيرة 112على  يحتوي والذيالصناعات المصرية، 

بينها إعفاء بعض األنشطة من منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات االستثمارية، من  توفير)أ( 

 سنوات. 11سنوات وأخرى لمدة  2دة الضرائب لم

 سنوات.  11ة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة" من الضرائب لمدة مإعفاء المشروعات المقا)ب( 

 .من المنتج %81إعفاء المصدرين من ضرائب الدخل إذا تم تصدير أكثر من )ج( 

 .الثروة السمكيةإعطاء حوافز لمشروعات )د( 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/535525.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/535525.aspx
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/581737045341617
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/859304690867181
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/859304690867181
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 .إجازة لصاحب المشروع التعامل باألرض المخصصة له "حق انتفاع" كقيمة رهنية لدى البنوك)هـ( 

على  %2كامل على اآلالت والمعدات، وضريبة مبيعات  جمركياستحداث شركات لألمن والحراسة، وإعفاء )و( 

 المعدات ترد الحقا، بجانب دعم للمستثمرين بمناطق الصعيد وسيناء. 

عطى يس حيث، والمصري األجنبييفرق بين المستثمر فالقانون لن فيما يتعلق بالمستثمرين األجانب، ـ 6

وعقار سكن  األراضيتملك  حق ويعطيهأشهر  3الحق فى تحويل أمواله خالل مدة أقصاها  األجنبيللمستثمر 

 ،خاص له وألسرته، كما أنه من حق المستثمر استقطاب العاملين األجانب وفقا لحاجة وطبيعة مشروعه

ة يير األمنيلمعاسيتم النطر في هذا طبق ا، األراضيوبالنسبة للمناطق الحدودية وسيناء فيما يخص تملك 

ليوم ا). المصريين، إال أن التملك فيها ليس حكرا على المصريين للمستثمرينحتى بالنسبة  القوميواألمن 

 (السابع

شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور تخفيض ساعات الحظر المفروضة على محافظة شمال  محافظـ أعلن 3

حتى يتمكن المواطنون من أداء صالة العيد في مواعيدها المحددة،  ،سيناء بمناسبة صالة عيد الفطر المبارك

الحظر بمناسبة  مع الوضع في االعتبار أن تخفيض مواعيد ،حيث سيتم إنهاء الحظر الساعة الرابعة صباحا

 (أخبار اليومالعيد فقط )

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يلتقي باللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ويطمئن ـ 2

ورفح بشكل خاص، وتناول الشيخ زويد  مدينتي ومواطنيمحافظة شمال سيناء بشكل عام،  مواطنيعلى أحوال 

رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، مناقشة مشروع ترعة السالم واإلجراءات  شوقياللقاء الذى حضره اللواء محمد 

استعراض اإلجراءات و والريالزراعة والموارد المائية  بوزارتيمع الجهات المعنية  األراضيالخاصة بتخصيص 

رابعة وبئر العبد بمحافظة  منطقتيالجاهزة للزراعة فى  األراضي تواجه طرح التيالخاصة بإزالة الصعوبات 

يتم  التياستعراض موقف المشروعات و شمال سيناء، وكذا منطقة القنطرة شرق بمحافظة اإلسماعيلية

تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء بشكل عام، وخاصة المنطقة الصناعية ببئر العبد، وإعداد الدراسات 

 (اليوم السابعالواقعة بالمنطقة الصناعية ) األراضيالتصرف المقترحة فى الخاصة بآلية 

 ليإمي لنقل مصرف المحسمة البدء في تنفيذ المشروع القو اإلسماعيليةاللواء ياسين طاهر محافظ ـ أعلن 2

شرق قناة السويس عبر سحارة ترعة سرابيوم، واالستفادة من كميات مياه الصرف التي كانت تصب في بحيرتي 

بصفة يومية  3ألف م 621، بكميات تتراوح ما بين مليون ومليون واإلسماعيليةالتمساح والصيادين بمدينة 

https://www.youm7.com/story/2016/7/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/2783716
https://www.youm7.com/story/2016/7/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/2783716
http://akhbarelyom.com/news/526625
http://akhbarelyom.com/news/526625
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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%88%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-/2794411
https://www.youm7.com/story/2016/7/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%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%88%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-/2794411
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الرقعة الزراعية في سيناء تتراوح ما بين  إلية مساحات جديدة واالستفادة من المياه بعد معالجتها في إضاف

مليون جنية وتشمل تعديل مسار المصرف حتي  261ألف فدان، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع  21 إلي 31

 661وإقامة محطة معالجة ثالثية للمياه بتكلفة نحو  مليون جنيه، 211سحارة ترعة سرابيوم بتكلفة نحو 

 .ه حيث بدأت هيئة التعمير بصورة فعلية في تنفيذ المحطةمليون جني

ويهدف المشروع إلى القضاء علي التلوث الذي تعاني منه بحيرة الصيادين والتمساح بسبب المياه المتدفقة 

بصورة يومية من مصرف المحسمة، حيث سيتم عمل بوابات وقناطر علي مصبات مصرف المحسمة علي بحيرة 

 ليإالبحيرتين، ثم تعديل مسار المصرف ليتجه  إليببحيرة التمساح لمنع تدفق المياه الصيادين والمتصلة 

سيناء  أراضي إليسفل قناة السويس أالبيارة الثالثة التي يجري تنفيذها في سحارة سرابيوم  إليسرابيوم ومنه 

صرف الزراعي تضاهي محطة المعالجة الثالثية، حيث ستكون كمية المياة التي سيتم نقلها من ال إليومنها 

 .كمية المياة العذبة التي سيتم نقلها يوميا عبر سحارة سرابيوم لري األراضي في سيناء

وأشار المحافظ إلي أنه بعد االنتهاء من نقل مسار المصرف سيتم إجراء عمليات تكريك وتطهير لبحيرتي 

 إمكانات إلىع يمثل أضافة رائعة أن المشرو إلىسابق عهدهما، الفتا  إليالتمساح والصيادين وإعادتهما 

 .(األهرام) .عمليات الري في منطقة شرق وجنوب منطقة البحيرات شرق قناة السويس

وصلت لوسط  التيالنائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن مناطق وسط سيناء، أن كميات الدقيق كشف ـ 2

و اء عبارة عن "ردة " وليست دقيق صالح لالستعمال، ونشر "سعد" على صفحته فيس بوك صورته وهسين

صل اليوم و الذيمسئولين مطاحن الدقيق فى العريش فى الدقيق  اتقوا اهلل يايمسك بحفنه من الدقيق: "

دى مستهترين ة جفى الوسط هما فاكرين الناس كتاكيت للدر لألهاليباعتين ردة إلى وسط سيناء" وتابع "

 (اليوم السابع) ."بالناس واهلل ألحاسبكم حساب عسير

عاطف السادات بالعريش بعد توجه  حيمجلس مدينة العريش بمعدات لرفع القمامة من شوارع دفع ـ 7

 (اليوم السابعالتخلص منها ) إجراءاتلعيد وتراجع باستغاثات من انتشارها خالل فترة ا األهالي

قرى شرق بئر العبد والشيخ زويد من انقطاع المياه بمناطقهم وعدم جدوى استغاثتهم  أهالياشتكي ـ 7

ركة المياه ومجالس المدن والمحافظة فى إنهاء المشكلة، واشتكى مواطنون من مركز بئر العبد، إن المياه لش

للمدينة بسبب عدم جدية شركة المياه فى مواجهة مشكلة  الشرقيانقطعت عن القرى الواقعة فى النطاق 

 د نفس المشكلة بالمدينةوجو مركز الشيخ زويد أهالي وأكدعلى الخطوط الرئيسية فى المدينة،  التعدي

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/536505.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/536505.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/7/3/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-/2785660
https://www.youm7.com/story/2016/7/3/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-/2785660
https://www.youm7.com/story/2016/7/7/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2790961
https://www.youm7.com/story/2016/7/7/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2790961
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بالقرى، مطالبين بتدخل محافظ شمال سيناء فى مشكلة المياه فى الشيخ زويد والعمل على انتظام تشغيل و

 (اليوم السابع)مما أدى إلى معاناة مناطقهم من حالة عطش. تتوقف بشكل مفاجئ  التيمحطات المياه 

 

 رابعًا: التطورات الحقوقية:

، تجدد حبس خفاجيمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز ـ 1

تحقيقات، صدر الحكم برئاسة يوما على ذمة ال 22شخصًا، التهامهم باالنضمام لتنظيم "داعش والية سيناء"،  61

 (اليوم السابع، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار. )خفاجيالمستشار معتز 

ين بشمال سيناء، وذلك من لماتقوم بإعتقال "جمال عطايا" النقيب السابق للع والشرطةقوات من الجيش ـ 6

 (62سيناءدينة العريش. )والتعليم بم التربيةمقر عمله في مديرية 

اطق لمن اإلسعافإصابة فتاة برصاص الجيش في رفح ونقلها للمستشفى بعربة كارو لمنع الجيش وصول ـ 3

عام، بالرصاص الحي،  63أن قوات الجيش أصابت الفتاه "س.ر.م"  62لعريش لياًل، وأكدت مصادر لـ سيناءا شرق

وذلك قرب كمين المصنع في منطقة ياميت غرب رفح، وتم نقلها لمستشفى رفح المركزي بواسطة )عربه 

 (62سيناء) (.كارو

 

 دالالت التطور: خامسًا: 

الناجح للمسلحين بسيناء وهو اإلختراق الذي أدي إلى استهداف وقتل مؤسس  اإلستخباراتيختراق استمرار االـ 1

أحمد كمال محمود الشيخ خليل والتى تشير المصادر انه ليس ، وأيضًا قتل العقيد 113ميلشيات المجموعة 

 بل هو ضابط بالمخابرات الحربية. ت بعض المواقعسالح المدفعية كما نشرضابط شرطة أو ضابط في 

لم يعد ، ون تطورات في الصراع في سيناء بل وأعتقد في غزة أيضاً االقادمالعامان  من المتوقع أن يشهدـ 6

 ي فقط.من الممكن للسياسيين أن ينظروا للصراع في سيناء كصراع محلي أو مصر

 ارإطفي ظل  ال تتمأنها  بالتدريج واإلقتصادية الجارية في سيناء بشكل عام يتضحالمشاريع التنموية ـ 3

 سياسية متعددة. أبعادمحلى تنموي بل لها 

https://www.youm7.com/story/2016/7/8/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-/2791693
https://www.youm7.com/story/2016/7/8/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-/2791693
https://www.youm7.com/story/2016/7/2/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-20-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/2785008
https://www.youm7.com/story/2016/7/2/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-20-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7/2785008
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/579490435566278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/580661505449171

