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، وذلك 6112أغسطس  11و 4يتناول هذا التقرير أهم التطورات التي شهدتها شبه جزيرة سيناء خالل الفترة بين 

 على النحو التالي:

 

 :قتل "أبو دعاء األنصاري"مإعالن أواًل: حدث األسبوع: 

من قتل زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس  عن تمكن قوات الجيشللجيش المصري المتحدث العسكري  أعلن

تفجرات التى سلح  والذخارر والمألامخازن تدمير عدد من وعدد من أهم مساعديه و "أبو دعاء األنصارى"المدعو 

وإصاب  العشرات من التنظيم بمناطق جنوب  اً ( عنصر44، باإلضاف  إلى مقتل أكثر من )العناصرتستخدمها تلك 

 .(الصفح  الرسمي  للمتحدث العسكرى للقوات المسلح ) وجنوب غرب مدين  العريش

عن مصدر قالت أنه من وكال  االستخبارات  تاألمريكي  ونقل وكال  فوكس نيوز وهو الخبر الذي تناولته

األمريكي ، أن أبو دعاء هو أحد المسؤولين عن إسقاط الطاررة الروسي  والهجمات على القوات الدولي  فوق 

ن شؤوللالمعهد األورشليمي "، بينما ذكر الخبير بالشؤون العربي  يوني بن مناحيم في مقال بموقع سيناء

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/872570456207271
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/872570456207271
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 دهض شنها التي العسكري  العملي  خالل أن والي  سيناء قد تلقت "ضرب  قوي " من الجيش المصري " يالدول

 عنيت ال العملي  تلك أن ذكر ولكنه األنصاري، دعاء أبو الدول  تنظيم في القيادي باغتيال تمثلت والتي مؤخرا،

قوام أفرادها بين ألفي وثالث  آالف ناشط مسلح،  يتراوح التي المسلح  الجماع  هذه على الكامل القضاء

 .معظمهم من أبناء القبارل البدوي  في شمال سيناء

وأضاف الكاتب "وهو ضابط سابق بجهاز االستخبارات العسكري " أن السيسي أرسل عقب اغتيال األنصاري أحد 

 بلغوه بتذمرهم من السلوك المعاديجنراالته الكبار للقاء كبار شيوخ القبارل بسيناء لتهدر  النفوس، لكنهم أ

الذي ينتهجه الجنود خالل حمالت التفتيش التي يقومون بها، السيما التحرش بالنساء، وشكواهم من النقص 

في مياه الشرب وقطع خطوط الهاتف والكهرباء، وختم بالقول إن الزمن كفيل بتحديد مدى نجاح الجيش 

ناء "مع أن المعطيات تشير إلى أننا أمام حرب طويل ، ألن تجارب المصري في حربه ضد تنظيم الدول  بشمال سي

 .الماضي أثبتت أن التنظيم لديه قدرة سريع  على التعافي، وسوف ينتقم من اغتيال قادته بطريق  قاسي "

 في مقال له بصحيف  "إسراريل اليوم" المقرب  من نتنياهو أنه على الرغم "آيال زيسر"اإلسراريلي  الكاتبرأى و

من اغتيال األنصاري في سيناء عبر ضرب  جوي  فإن ما وصفه بالنجاح العملياتي جاء بمساعدة واضح  

ال و ،شار إلى أن أهمي  االغتيال ال تكمن في تصفي  الحساباتأو عليها، سيئ  بنتارج يعود وقد إسراريل، من

فيذ المزيد من العمليات التي قد في تحقيق ردع للجهات المعادي  على المدى البعيد، بل في منع وإحباط تن

 .(الجزيرةيشنها تنظيم الدول  في سيناء )

األسبوع األول من اء في األسبوع األخير من يوليو وبالرصد وتتبع الضربات الجوي  واألحداث في شمال سينو

 ومنها ما اإلسراريلي  بأكثر من مهم  قصف في شمال شرق سيناءغسطس، الحظنا قيام الطاررات بدون طيار أ

يوليو عن تنفيذ طاررات بدون طيار هجمات صاروخي  على منطق   62رصدناه من تحدث ضباط بالجيش يوم 

 .العريشيوليو جنوب الشيخ زويد و 62يوم  وأيضا رصد قبلها قصف، غرب مدين  رفح بقري  بلع  مزارع بلع  

صالح ، رضوان خميسشخاص من المدنيين وهم "أوقي  فإن هذه الهجمات أدت لمقتل أربع  ووفق مصادر حق

عن انفجار عبوة ، 6112يوليو  62وزارة الداخلي  يوم  تعلنوأ، ، بشير أحمد سالمه زيادة"سالم حسين، مراحيل

بشمال سيناء مما أدى حي البطل ثان بالعريش ، ثناء محاول  زرعها بالطريق الدارريأشخاص أناسف  في ثالث  

أن اإلنفجار أدى إلى مقتل كل من رضوان خميس نصر المالحي إلى شارت وزارة الداخلي  ألمصرعهم جميعا، و

سن  عامل بناء(،  33سن  موظف(، وسالم حسن سالم حمدان ) 64سن  مزارع(، وصالح مراحيل حامد حمدي ) 61)

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/8/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/8/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D8%A3%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
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اهل وزارة الداخلي  ذكر اسم القتيل الرابع "بشير أحمد وجميعهم يقيمون بحي السمران بالعريش، والحظنا تج

( الرسمي أن المتوفى األول شقيق نصر خميس نصر المالحي، اخبار اليوم، في حين ذكر موقع )سالمه زيادة"

، والذي لقى مصرعه باحدي  6112، و6114، و6114السابق تورطه في تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب أعوام 

 .6112المواجهات األمني  عام 

أطفال  3أيضًا قامت وكال  أعماق بنشر فيديو قبل نهاي  شهر يوليو عبارة عن مقطع مرري قصير يظهر جثث 

(، في حين ذكرت مصادر 64سيناءنهم قتلوا في قصف إسراريلي جنوب مدين  العريش )إ، قالت  شبه متحلل

ن بعد يومين من القصف استطاع أقامت به طاررات زنان ، و 62و 62ن هناك بالفعل قصف حدث يوم أمحلي  

طفال هم نفس الجثث التى ظهرت ن يصلوا لمنزل متهدم كان به جث  أم وثالث  أطفال وأن جثث األأاألهالي 

تم سحبها في فيديو وكال  أعماق، وأضاف أحد المصادر أن الجثث جميعًا والتى يرجح أن يكون من بينها رجل 

 من مكان القصف ودفنها دون أن تذهب لمستشفى العريش أو رفح.

يؤكد عمليات التنسيق االمني بين مصر وإسراريل في سيناء، وذكر ضابط  BBC يأتي هذا في ظل تقرير لقناة

أن النظام المصري واإلسراريلي لديه عدو واحد وهو "داعش"، وأن التنسيق بين الظامين المصري  اسراريلي

 .(فيديوواإلسراريلي هو األفضل منذ أربع سنوات )

أن اغتيال األنصاري جاء عبر ضرب  جوي  بمساعدة واضح   "آيال زيسر"وبناء عليه ووفق ما صرح به 

 يواكتف المستهدف القيادي اسم ينشر لم والذي العسكري المتحدث تصريح غموض أيضًا ووفق إسراريل، من

فق والمعروف و بجريدة اليوم السابع "ابن البلد" المسمى الصحفي استدالل ووفق جثمانه، اظهار أو كنيته بذكر

لتعكس االهتمام الفارق الذى  جاءتسابق  أنه ضابط مخابرات مقرب من السيسي، أن العملي   تقارير صحفي 

قرير بت ، ومع ربط كل هذا(ليوم السابعا) "اإلرهابى"فراد التنظيم أأولته أجهزة االستخبارات الدولي  للقضاء على 

بضرب  جوي  اسراريلي  ألكثر من هدف  جاءتشهادة شهود العيان يتضح أن العملي  قد مع  BBCقناة الـ 

ولكن مما يبدو فإنه ليس ن قيادات الصف األول كما تدعي  ،عن وفاة أحد اعضاء التنظيم احدهأسفر أمحتمل 

نه أشير له أوالذي  "رضوان خميس نصر المالحي"يبدو أن  ات محلي  النه ووفق شهادأأجهزة اإلعالم، كما 

، له عالقات تنظيمي  بوالي  سيناء وإال فإن قوات الجيش لم تكن لتتركه دون اعتقال واخفاء قسري "رهابي"إ

أنه شقيق ألحد عناصر تظيم انصار بيت  "أخبار اليوم"طيل  الفترة الماضي  خصوصًا انه كما ذكرت جريدة 

 .6112المقدس الذي تم قتله سابقًا في عام 

http://akhbarelyom.com/news/537340
http://akhbarelyom.com/news/537340
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/590830254432296
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/595626527286002
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/595626527286002
https://www.youm7.com/story/2016/8/6/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2831383
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طار الرد على اإلصدار المرري المسمي إفي  جاء غتيال هذه وتضخيم أثرها المعنوياال عملي اإلعالن عن ويبدو أن 

م ين والرافضين للحكالخاص بوالي  سيناء والذي تم تداوله بشكل مكثف في أوساط المؤيدبـ "لهيب الصحراء" 

المحلي  بتفتيش هواتف  113إلى درج  قيام قوات الجيش وعناصر ميلشيات المجموع  العسكري بمصر، 

صدار والي  سيناء االخير إبحثًا عن  ،حافظ  شمال سيناءمبسبوعي لمدين  الشيخ زويد المواطنين بالسوق األ

 .(64سيناءوتحذير الشباب من مشاهدته أو اعادة نشره )

 

 : ميدانيال التطوارتثانيًا: 

، مدرع  2تدمير وإعطاب عدد رة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات الميداني ، كان أهمها: تشهدت الف

تفجير عبوات ، ومرة 3استهداف واشتباك عدد ، وكمارن وحواجز ثابت  لقوات الجيش عمليات قنص ضد 2و

ق ماتم رصده كحد أدنى في وف ضابط 1منهم  أفراد عسكرين 4مقتل ، ومرة 6ناسف  في دوريات راجل  عدد 

، كحد في اإلستهدافات المتفرق ضباط  2بينهم عدد فرد أمن من قوات الجيش والشرط   26صاب  ، وإالخسارر

 .أدنى في الخسارر

سيارة تابع  لشرك  حفر آبار بمدينتي رفح والشيخ زويد، ومتعاقدة ن على يمسلحكما تم االعالن عن استيالء 

ألف جنيه  211مع الشرك  القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي وعلى متنها معدات تكلفتها تصل إلى 

عن أشخاص مطلوبين لديهم من خالل  بحثللجنوب الشيخ زويد اليوم،  ًانكمي انصبون يمسلح، وأن (64سيناء)

من قبيل  السواركه الذي يعمل مع الجيش على  ينالمواطنا أحد ختطفوا(، و64سيناءكشوف كانت بحوزتهم )

 .(64سيناءبالعريش ) 111الكتيب   استجواب المعتقلين في مقر

عن تدريبات تلقتها مجندات جدد بكتيب   ًاموقع القناة الثاني  اإلسراريلي تقريروفي السياق العملياتي نشر 

 (64سيناءحفاظ على أمن إسراريل )"كاراكال" المختصه بتأمين الحدود المحتله مع مصر لل

خرين عند قيامهم بتفجير عبوة ناسف  أثناء مرور آ 3 واصابأمدنيين و 4ن ومسلحومن ناحي  أخرى، قتل 

فيها استهداف قوات يتم هذه ليست المرة األولي التى و .مدرع  أمن على الطريق الساحلي غرب مدين  العريش

 أمني  اثناء تواجد مدنيين بالقرب منها.

 

 

https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592013240980664
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/593921280789860
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592059054309416
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592062037642451
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/592886987559956
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 ثالثًا: التطورات السياسي :

 رة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات السياسي ، كان أهمها: تشهدت الف

عالقات وثيق  بجهاز المخابرات دوري غولد مدير عام وزارة الخارجي  اإلسراريلي  أن حماس ترتبط بـ ذكر 1

 مع قريب  عالقات لديها وأن اليمن، إلى سوريا اإليراني ، الذي يقوم بتفعيل شبكات مسلح  عسكري  من

 .(الجزيرة) سيناء في اإلسالمي  الدول  تنظيم رجال

بالشأن العسكرى تزعم فيه أن الخارجي  اإليراني  على تقرير لمجل  "إسراريل ديفينس" المتخصص  ـ ردت 6

، وقال مصدر بالخارجي  اإليراني  لوكال  Am50ومنها سالح القنص  سالح لتنظيم والي  سيناءطهران تبيع ال

فارس لألنباء وأن مزاعم المواقع اإلسراريلي  "ساذج " و"تافه "، وإن إشاع  مثل هذه األخبار التى ال أساس لها 

قد ظهر  Am50(، يذكر أن سالح القنص اليوم السابعالصهيوني  ) –إلرهابي  من الصح  وأنهم ضد الجماعات ا

 في أكثر من اصدار لوالي  سيناء.

 سراريلى قالت فيها، إنالقناة الثاني  بالتلفزيون اإلسراريلى إحصاري  صادرة عن مكتب اإلحصاء اإلـ نشرت 3

إسراريلى سافروا إلى شبه جزيرة سيناء خالل الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجارى  002611أكثر من 

 (اليوم السابع)

رري األخير لوالي  سيناء والمسمى "لهيب الصحراء" لجماع  اإلخوان المسلمين رغم مهاجم  اإلصدار المـ 4

زعمت أن اإلصدار يكشف ارتباط والي  سيناء  اليوم السابعوقيادتها وتسميتهم بالمنافقين، إال أن جريدة 

 دعمهم لمرسي وارتباطهم به.و بجماع  اإلخوان المسلمين

 تيران وصنافير"، بدعوى تداوله من قبل رواد مواقعحقيق  تحت عنوان "موقع اليوم السابع فيديو ـ نشر 4

التواصل اإلجتماعي، والفيديو يكشف تفاصيل وثارق الجزيرتين المقدم  للمحكم  واتفاقي  ترسيم الحدود 

 (عاليوم السابالجزيرتين ونشرت بالجريدة الرسمي  ) "سعودي كما ذكر الموقع "تؤكد  ، والتيبين مصر وتركيا

 قضايا الصح وقضايا التعليم،  وناقش فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى شرم الشيخ تتواصلـ 2

قضايا ذوى االحتياجات وايا السياح ، قضوقضايا المرأة وتمكين الشباب، وقضايا األمن القومى، ووالسكان، 

 (اليوم السابعالخاص ، وقضايا تشغيل وتدريب الشباب )

 

 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/6/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/8/6/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%89/2838169
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%89/2838169
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/2837918
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/2837918
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89/2837668
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89/2837668
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81/2837299
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%E2%80%8E/2825799
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%E2%80%8E/2825799
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 : قتصاديرابعًا: التطورات اال

 شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات االقتصادي ، كان أهمها: 

نع تفقد السيسي مصكما قناة السويس وسير العمل بها، عبد الفتاح السيسى موقع األنفاق بمنطق  ـ تفقد 1

 14 للمصنع انتاجي  بطاق  إنتاج الحلقات الخرساني  سابق  التجهيز الذى تم إنشاؤه بجوار موقع المشروع

 (األهرام) خاص  فني  مواصفات ذات خرسان  من إنتاجها يتم يوميًا خرساني  حلق 

 4، والتى تشمل حفر 2الهندسي  للقوات المسلح  أعمال حفرها فى أنفاق قناة السويس الــ واصلت الهيئ  6

فى المرحل  الثاني  فى اإلسماعيلي  وبورسعيد، وانتهت الهيئ  الهندسي  من  6أنفاق فى المرحل  األولى و

األربع  األولى والطرق األسفلتي  ومنصات ماكينات الحفر، وستحفر كاف  أعمال اإلنشاءات األولي  لحفر لألنفاق 

  ونفق سكأسفل قناة السويس فى المرحلتين األولى والثاني ، وسيتم إنشاء نفقان للسيارات  2األنفاق الـ

ق ، وقد تم االنتهاء من أعمال الحفر الجاف لألنفا2حديد شمال اإلسماعيلي  بداي  من حى األسرة بمنطق  نمرة 

 (اليوم السابعالجديدة، حيث بدأ الحفر الفعلى فى شهر رمضان الماضى، ويستمر العمل لمدة عام واحد فقط )

م سوكولوف أن وزارته صاغت اتفاقي  حكومي  حول أمن الطيران مع مصر، وزير النقل الروسي مكسيـ أعلن 3

 (اليوم السابعمتوقعا أن ترسل الصيغ  التي وضعتها الوزارة إلى مصر هذا األسبوع )

للمشروعات القومي  خالل مؤتمر جماهيرى بقاع   سيسيالمهندس ابراهيم محلب مستشار الـ صرح 4

المنطق  الصناعي  ببئر العبد بشمال سيناء، أن هناك العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى سيناء 

 (األهرام) شهرًا 12مشروعا تنمويا سيتم تنفيذها خالل  10منها 

عقدت لجن  السياح  بمجلس النواب برراس  سحر طلعت مصطفى، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة جمعي  ـ 4

ت، قرب وقأن مقترحات وحلول لعودة الحرك  السياحي  في واالستثمار السياحي بالبحر األحمر، وقدم المستثمر

طالب المستثمرون بالسماح ، والمطارات المصري  وأسعار الدول المنافس  دراس  مقارن  بين أسعار واقدمكما 

رر وجميع الحاصلين علي تأشيرة بالحصول علي تأشيرة الدخول بالمطارات المصري  لكل من دول المغرب، الجزا

روني  تالحاصلين علي إقام  ساري  بدول الخليج العربي واإلسراع بتنفيذ التأشيرة االلكو شينجن أو أمريكاال

 (اخبار اليوم)

سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عدًدا من أهالي شبه جزيرة سيناء، في إطار مبادرة "شارك مصر تتقدم" ـ التقت 2

لشعبي  في عرض للتعرف على احتياجاتهم ومتابع  المشروعات التنموي  في سيناء، وهذا في اطار المشارك  ا

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541400.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541400.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2826899
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2826899
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7/2826958
https://www.youm7.com/story/2016/8/2/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7/2826958
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541199.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/541199.aspx
http://akhbarelyom.com/news/541082
http://akhbarelyom.com/news/541082
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المشروعات التنموي  ذات األولوي  وحتى يتم وضع ذلك ضمن أولويات الحكوم  عند توفير أي تمويل قادم 

 (اخبار اليومللمشروعات التنموي  بسيناء )

ثروة السمكي  أن بحيرة البردويل حصلت فى اللواء حمدى بدين رريس مجلس إدارة الشرك  الوطني  للـ أعلن 2

منتصف شهر يوليو على رخص  التصدير إلى أسواق أوروبا واألسواق العربي ، وإنه خالل عام سيتم االنتهاء من 

إنشاء بوغاز جديد بمنطق  رمان  لمواجه  فترات المنع وتوفير عمل للصاردين خالل تلك الفترة التى تستمر 

 (اليوم السابع) أشهر كل عام 4لمدة 

 ٤المهندس جمال خالد مدير إدارة الترسانات بهيئ  قناة السويس بانتهاء ترسان  بورسعيد من بناء ـ صرح 2

 ادهيالتى تم تشي، و"سيناء" الطراز نفس من معديات ٨ إجمالى من طن لكل منهم،  ٠٢٣معديات بحمول  

ها بترسانات ؤللقضاء على أزم  عبور السيارات بين ضفتى القناة، المعدي  طراز سيناء أكبر معدي  يتم بنا

سيارة، باإلضاف  على الموافق  على  ٠٣متر وتستوعب حوالى  ٥٠عرض و متر ٠٣بطول و طن ٠٢٣الهيئ  بحمول  

للعمل على محاور القناة الجديدة المختلف  ويستوعب متر  ٤٠بطول و طن ٢٥٣معديات جديدة بحمول   ٠بناء 

 (اليوم السابعسيارة ) ٤٢هذا الطراز من المعديات ما يقرب من 

 

 : مجتمعيخامسًا: التطورات ال
 الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات المجتمعي ، كان أهمها:شهدت 

اللجن  العليا للمعاشات االستثناري  برراســ  غادة والى وزيرة التضامــن االجتماعى على منح ـ موافق  1

الت الطارر  الحاالت االجتماعي  والمرضي  القاسي ، باإلضاف  إلى الحا منحال   1101معاشات استثناري  لعدد 

 (األهراموالعاجل  وحاالت تكريم الشهداء والمصابين من أبناء محافظ  شمال سيناء المدنيين )

أهالى مدين  طابا بجنوب سيناء من عدم وصول خدمات الصرف الصحى إليهم بالرغم من أن مدين  ـ اشتكي 6

احي ، حيث تعيش المدين  بدون صرف صحى وتأخر إنشاء محط  الصرف الصحى المزمع إنشاءها منذ طابا سي

 عدة سنوات، رغم أنه تمت الموافق  على إنشاء المحط  بمدين  طابا وتم تخصيص األرض للمحط  وبالفعل 

 (اليوم السابعتم استالم األرض منذ عام ونصف وحتى اآلن لم يتم البدء فى إنشاء المحط  )

وصول الدفع  األولى من األساتذة ورؤساء األقسام بكلي  الطب عن  مديري  الصح  بشمال سيناءـ أعلنت 3

إلجراء العمليات الجراحي  والكشف على المرضى في مستشفى العريش جامع  قناة السويس إلى المحافظ ؛ 

 (64سيناءالعام )

 

http://akhbarelyom.com/news/541048
http://akhbarelyom.com/news/541048
https://www.youm7.com/story/2016/8/5/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2830170
https://www.youm7.com/story/2016/8/5/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/2830170
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-320%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2838265
https://www.youm7.com/story/2016/8/10/4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-320%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9/2838265
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/540896.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/540896.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/2836455
https://www.youm7.com/story/2016/8/9/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/2836455
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/595114814003840
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 : حقوقيسادسًا: التطورات ال

 شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددًا من التطورات الحقوقي ، كان أهمها:

متهم من عناصر تنظيم ما يسمى بوالي  سيناء، بزعم  111انتهاء النياب  العام  من التحقيقات مع أكثر من ـ 1

تورطهم فى التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابي  ضد أهداف حيوي ، وبدء اتخاذ إجراءات إرسال القضي  

 (اليوم السابعللمدعى العام العسكرى لمباشرة التحقيق الختصاصه )

مركز التحكم االقليمي عن انقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، مساء اليوم أعلن ألول مرة ـ 6

ك.ف، يأتى ذلك  22المساعيد، الشيخ زويد جهد  6و 1، حيث فصلت الداررتين 12: 10الجمع ، في الساع  

بسبب إطالق بعض األعيرة الناري  من قبل قوات إنفاذ القانون بسيناء، وجار التنسيق بين الكهرباء والقوات 

 (64سيناءالمصري  هناك إلصالح الخط وإعادة التيار في أقرب وقت ممكن )

 

 دالالت التطور: 

الخاص بوالي  سيناء، كان له أثر سىء على جهاز الشئون المعنوي  للقوات  "لهيب الحرب"صدار إمن الواضح أن ـ 1

المسلح  المصري  وحلفارها، وهو مادفعهم لإلعالن عن مقتل شخص يدعى "أبو دعاء األنصاري" ووصفه أنه 

ه في بداي  لهو مسئول التنظيم وهو مالم يؤكده أحد، ولكن مايبدو من متابع  الضربات وما قممنا بتحلي

ن لكن ليس مل أحد القيادات أو األفراد التابعين للتنظيم في الفترة الماضي  وتلتقرير أنه بالفعل قد تم قا

قبل القوات المصري  بل من قبل توجيه استخباراتي اسراريلي لطاررات بدون طيار ألهداف وأفراد محتملين أو 

 مشكوك بانتمارهم للتنظيم.

ين لوالي  سيناء للمخبرين من سيناء والتابعين ألجهزة األمن المصري  التابع األمنعناصر تعقب استمرار ـ 6

 واغتيالهم، في محاول  لتقليل حجم اإلستهدافات ضدهم والناتج  عن المعلومات.

  ربعأن وهو ما يتزايد بشكل وصل لمقتل يتهاون واستهتار أفراد والي  سيناء بأرواح المدنيـ وجود نوع من 3

تهم، وهو ما تسبب في غضب شعبي مرشح للزيادة إذا استمرت هذه السياس  في عدم عمليا ىحدإمدنيين في 

وضع اعتبار ألرواح المدنيين، خصوصًا أن جزء من شعبي  التنظيم قد بنيت أنه يقوم برد مظلومي  قوات 

 األمن ضد المدنيين.

https://www.youm7.com/story/2016/8/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-100-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-/2830053
https://www.youm7.com/story/2016/8/5/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-100-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-/2830053
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/593401167508538
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ق فتح معبر رفح لتضييق على أهل غزة للضغط على حكوم  حماس عن طرياحرص النظام المصري على ـ 4

ألف  111تمرير أعداد قليل  جدًا، في الوقت الذي زار فيه سيناء في ست  أشهر ما يقارب و لمدد زمني  قليل 

 اسراريلي.

غتيال، عالن مقتل المسئول عن عملي  االإعادة السياح  الروسي  لمصر، ومنها إظهور خطوات جدي  لبدء ـ 4

 كولوف عن صياغ  اتفاقي  حكومي  حول أمن الطيران مع مصر.وزير النقل الروسي مكسيم سووما أعلنه 

زيارة السيسي لمشاريع محور تنمي  قناة السويس واالعالن عن االنتهاء من مشاريع ربط شرق سيناء ـ أن 2

دل على جدي  القوات المسلح  وشركارها تبغربها عن طريق انشاء انفاق جديدة لحرك  المرور خالل عام، 

 اإلستحواذ على تلك المنطق  اقتصاديًا في أسرع وقت. قليميين علىاإل

 


