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 6وحتى  6102يوليو  62يتناول هذا التقرير تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء وذلك خالل الفترة من 

 التالي:، وذلك على النحو 6102أغسطس 

 

 أواًل: حدث األسبوع:

سم "لهيب الصحراء" يوثق عملياتها ضد اوالية سيناء بنشر إصدار مرئي بقامت ، 6102أغسطس من  األول في

لمحة تاريخية عن  تهبدايفي دقيقة استعرض  53اإلصدار وعلى مدار قوات األمن المصرية في الشهور األخيرة، 

حتالل الغربي وجوده بعمالء محليين من الحكام، ثم استعرض تحالف الدول الغربية مع دول عربية استبدال اال

بجوار الكيان ضد مشروع الدولة اإلسالمية، ليقوم اإلصدار بربط ذلك بفزع اليهود من قيام والية سيناء 

حماية الحدود لصالح الجيش  البناء على هذه المقدمة ليدلل على ما يقوم به الجيش المصري منثم اإلسرائيلي، 

 يرة.ناء خالل األشهر األخسي عمليات والية الستعراضاإلسرائيلي مع التهديد والوعيد للجيشين، لينتقل اإلصدار 
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ا قيام طائرة أباتشي تابعة للجيش المصري بالفرار من مقاتل يطلق : ويحتوي اإلصدار خمسة مشاهد بارزة

 M60A3مقاتلين مع قوات للجيش واإلستيالء على جرافة ودبابة اشتباك ال، وعليها نيران رشاش ثقيل

تضحية قوات الجيش بالمجندين في ، ودير أمن شمال سيناءرصد واستهداف سيارة م، ووقيادتها والسير بها

يظهر في اإلصدار في عدة مشاهد بتقديم جنود  سبيل الحفاظ على المدرعات وكاسحات األلغام، وهو ما

برازه مع توجيه رسالة إحرص اإلصدار على  بينما تسير كاسحة األلغام خلفهم، وهو ماالستكشاف األلغام 

رصد  تم، وقد "ن تنقذ اآلليات بالتضحية بالجنودمفادها "أن قيادات القوات المسلحة المصرية تتعمد أ نفسية

 مة اآلليات.بسال االحتفاظسياسة قيادة القوات المسلحة بالتضحية باألفراد في سبيل عدة مؤشرات على 

 ، والذيإعدام نقيب شرطة محمد القالوي والمجند مجدي أبو عماشة من قوات األمن المركزيكما تناول اإلصدار، 

، وكانت أسر 6102مارس  01علن عن فقدهم بعد اقتحام كمين الصفا بمدينة العريش بتاريخ أكان قد 

توفير معلومات عما حدث لهم وسط تجاهل وزارة أو  أبنائهمتغاثات عدة للبحث عن سالقتيلين قد أطلقت ا

 .يب محمد القالويفين النقوهذا ما يظهر من متابعة صفحة  األهالي، الستغاثات ووزيرها الداخلية

 

 اإلخبارية وكالة أعماقوفي ظل حديث وسائل اإلعالم والصحف المصرية عن مقتل عشرات المسلحين، قامت 

في قصف إسرائيلي جنوب مدينة  إنهم قتلوا، قالت متحللةأطفال شبه  5مقطع فيديو قصير يظهر جثث ببث 

وأن هذا ليس  إسرائيليةشارت مصادر محلية أنه تم من خالل طائرة أ الذي، وهو القصف (62سيناءالعريش )

 هو القصف األول خالل األيام القليلة الماضية.

دة االوقت الذي عقد برنامج محاكاة الحكومة المصرية لشباب البرنامج الرئاسي للقي التطورات فيتأتي هذه 

طرح أزمتين مثلت األزمة األولى في حادث اختفاء طائرة تابعة لمصر خاللها تم و، لثالثة والرابعةورشتي العمل ا

للطيران أقلعت من مطار شرم الشيخ إلى القاهرة، واختفت من الرادار عقب إقالعها بنصف ساعة، أما األزمة 

 (اليوم أخبارمن بعض اإلرهابيين )كمائن بسيناء لهجمات إرهابية  5الثانية فكانت عن تعرض 

 

https://www.facebook.com/1097258940331971/photos/a.1097319353659263.1073741828.1097258940331971/1137351932989338/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/590830254432296
http://akhbarelyom.com/news/538787
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 ثانيًا: التطورات الميدانية:

، اتمدرع 3تدمير وإعطاب عدد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عدد من التطورات الميدانية كان أبرزها: 

أفراد  5مقتل ، ودوريات راجلةاستهداف  0عدد و ،قنص ضد كمائن وحواجز لقوات الجيشعمليات  0عدد و

، كحد أدنى فرد أمن من قوات الجيش والشرطة 01صابة ، وإرصده كحد أدنى في الخسائر ما تمق وف عسكرين

 .في الخسائر

بعد  "الخطورة شديدي يينتكفيروصفهم بأنهم " أفراد( 5قضي على )أنه  الميدانيالجيش الثالث كما أعلن 

تبادل مكثف إلطالق النيران مع قوات إنفاذ القانون بمنطقة وادى خريزة ، وقد عثر بحوزتهم على بندقية آلية 

( دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها 7، كما تم ضبط ) السلكي( طلقة آليه وجهاز 011( خزنة و )2و )

منية وضبط وتدمير عربة نقل بمنطقة وادى جرية فى مهاجمة النقاط واإلرتكازات األ "التكفيرية"العناصر 

 (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري( خيام بها أدوات ومواد إعاشة خاصة بتلك العناصر )5( عشش و)1وحرق )

مصابين العمليات العسكرية من القوات المسلحة  صبحي صدقيوزير دفاع النظام المصري وميدانيًا، زار 

قوات الجيش مركز ، كما قصفت (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكريالمصرية بالمستشفيات العسكرية )

 (62سيناءعن تضرره بشكل كبير ) أسفردفعية، ما في مدينة رفح بقذائف الم اإلذاعي اإلرسال

حملة عسكرية على منطقة المغارة بوسط سيناء عن اعتقال عدد من شباب القبائل، وميدانيًا كذلك، أسفرت 

بهم  الخاصة الناريةالدراجات ولخيم الخاصة بعمال المحاجر، ا بإحراقيعملون في المحاجر، كما قامت الحملة 

 .(62سيناء)

 

 ثالثًا: التطورات االقتصادية

 شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عدد من التطورات االقتصادية كان أبرزها: 

، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس 6102لسنة  561رقم  جمهوريال قرارالر وصدـ 0

قرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات إلالجمهورية للمشروعات القومية واالستراتيجية، 

يئة سيناء، رئيس الهالبنية التحتية بمحافظة شمال سيناء، وتضم اللجنة في عضويتها كال من "محافظ شمال 

العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، قائد قوات شرق القناة لمكافحة اإلرهاب، رئيس جهاز تنمية 

https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/868884389909211
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/868884389909211
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/870061206458196
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/870061206458196
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/591058601076128
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/590395294475792
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سيناء، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ممثل لجهاز مشروعات 

 .لحربية، ممثل للمخابرات العامة"الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثل للمخابرات ا

وتختص اللجنة بإقرار حزمة من المشروعات بمحافظة شمال سيناء، ورسم السياسات العامة المتعلقة 

بالمشروعات، وصيغ التعاون بيت األجهزة المعنية بعناصر المشروعات المختلفة، ومناقشة وتذليل المشاكل 

 01ددة لتنفيذ هذه المشروعات، على أال تزيد فترة التنفيذ على التي تعترض التنفيذ، وإعداد برامج زمنية مح

 (أخبارشهرا من تاريخ إصدار هذا القرار )

شمال ووسط سيناء، وتحدث التقرير  منطقتيثروات فى التقرير منشور على موقع اليوم السابع حجم ـ تناول 6

 منطقتيلبنى والمنشرح وتواجد بعض أنواعه فى  ليجبمليون طن فى  611تشار الرخام بنسبة تتعدى عن ان

تكون المادة األساسية فى صناعة األسمنت بكمية تصل  التيريسان عنيزة وأم شيحان، وتوفر خامة الطفلة 

ن من الجبس وكميات مليون ط 2مليون طن فى وادى البروك والحسنة وجبل الحالل وجبل المغارة، و 63إلى 

الروضة ومصفق، والفحم بنسبة تصل وفق التقديرات خبراء الجيولوجيا  منطقتيفى  الجيريهائلة من الحجر 

البروك والحسنة، كما تنتشر ماليين األطنان من الرمال البيضاء  وواديمليون طن فى مناطق الوسط  11إلى 

فيللى، باإلضافة إلى وجود  ووادينشرح ويلق ومنظور لصناعة الزجاج والبلور فى جبال الم الرئيسيالمكون 

والسيراميك وتكرير الزيوت وفحم الكوك وأجود  والصينيخامات تدخل فى صناعة األسمدة وأعمال البناء والخزف 

 (اليوم السابعأنواع الملح فى مالحات سيناء )

اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أثناء حضوره تسليم أطراف صناعية لبعض من فقدوا ـ صرح 5

نتيجة العمليات العسكرية: بأنه بناء على توجيهات من عبد الفتاح السيسى رئيس النظام المصري  أطرافهم

كرت طار ذلك ذإالمصابين والشهداء من أبناء محافظة شمال سيناء، وفي بأنه سيتم توفير الرعاية الكاملة ألسر 

الف جنيه بناء على طلب 631طراف صناعية بتكلفة أنه تم تركيب أوالطفولة  لألمومة القوميرئيس المجلس 

(، يذكر أن األهرامبالعجوزة ) العسكري الطبيوتم عالجهم فى المركز  االجتماعيالمحافظ من وزيره التضامن 

 معظم اإلصابات باإلعاقة تكون ناتجة عن حاالت قصف جوي أو مدفعي لقوات الجيش المصري.

مواقع خاصة  2اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة سلمت القوات المسلحة ـ أعلن 2

تجمعا، وأشار أن التجمعات الجديدة المنتظر  01بتجمعات تنموية، سيتم العمل فيها على أرض سيناء من بين 

منزل لصالح  011نها نحو إنشاؤها محاور تنمية على أرض سيناء لزرعها من خالل إنشاء تجمعات، يضم كل م

https://www.youm7.com/story/2016/7/27/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-/2817697
https://www.youm7.com/story/2016/7/27/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-/2817697
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/539976.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/539976.aspx
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أفدنة لكل شاب بالتجمع، وهى جزء من التجمع، ليصبح الموقع منتجعا زراعيا،  01شباب، وسيتم توزيع 

مليارات  2وستوفر الدولة كافة الخدمات األساسية به، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء هذه التجمعات تصل لنحو 

 (اليوم السابعجنيه )

، باإلضافة إلنشاء جامعيالعمل على تحويل مستشفى العريش العام لمستشفى  يأنه جار حرحورـ صرح 3

تضمها جامعة العريش الفًتا إلى أنه تمت بالفعل  التيكلية للطب تابعة لجامعة العريش للتوسع فى الكليات 

 والمصايد البحرية المائيوكلية االستزراع  المنزليكليات جديدة بالجامعة وهى كلية االقتصاد  5 الموافقة على

 (اليوم السابعاألخرى ) 2كليات الجامعة الـ لباقيوكلية تجارة، لتضاف 

، فى زيارة رسمية إلى مدينة شرم الشيخ، لدعم البريطانيوصل وفد رفيع المستوى من مجلس العموم ـ 2

بالمنطقة، والتأكيد على استقرار األوضاع األمنية، وتدشين جمعية الصداقة البرلمانية  السياحيالنشاط 

استها داليا يوسف، وكيل لجنة العالقات الخارجية، عضًوا، وستتولى رئ 03المصرية / البريطانية، والتى ستضم 

 (اليوم السابع) على طبيعة األوضاع بمصر البريطانيالعام  الرأيوستكون مهمتها إطالع 

  La Pes Pes ظ البحر األحمر اللواء أحمد عبداهلل، ووزير السياحة يحيى راشد، على متن العبارةمحافـ أبحر 7

–شرم الشيخ »من ميناء الغردقة البحري متجهين إلى ميناء شرم الشيخ البحري، في أولى رحالت الخط المالحي 

ة السياح الذين يزورون شرم سنوات، وسيعمل هذا الخط المالحي على مساعد 5بعد توقف ألكثر من « الغردقة

الشيخ وال يزورون الغردقة واألقصر لبعد المسافة بالطريق البري حيث سيختصر الخط المالحي المسافة إلى 

 (أخبار اليومساعات على الطريق البري ) 01ساعتين بدل من أكثر من 

أفراد من الصحف الهندية الكبرى للقيام  01من  ًاالشيخ وفدا إعالميا هنديا مكونمدينة شرم ـ استقبلت 1

بجولة سياحية لمدنية شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب للتعرف على المعالم السياحية والدينية والتأكد من 

لتنشيط  المصرياستقرار الحالة األمنية لمدن السياحة المصرية، وهذا فى إطار الجهود المبذولة من النظام 

 (اليوم السابعالسياحة )

ة صالحالغير دة، والعظام ضبط كميات من اللحوم الفاسعن الرقابة اإلدارية بمحافظة جنوب سيناء ـ أعلنت 1

داخل الثالجات، وكمية من الرنجة واألسماك المجمدة منتهية الصالحية، باإلضافة إلى كميات  اآلدميالستخدام ل

 (اليوم السابعكبيرة من المكرونة واألرز منتهى الصالحية بإحدى المنافذ التابعة لمديرية التموين )

https://www.youm7.com/story/2016/7/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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--%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9/2820037
https://www.youm7.com/story/2016/7/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%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--%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-6-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9/2820037
https://www.youm7.com/story/2016/7/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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--%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8D-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7/2819982
https://www.youm7.com/story/2016/7/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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--%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8D-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7/2819982
https://www.youm7.com/story/2016/7/29/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2820798
https://www.youm7.com/story/2016/7/29/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2820798
http://akhbarelyom.com/news/538216
http://akhbarelyom.com/news/538216
https://www.youm7.com/story/2016/7/31/%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A/2822714
https://www.youm7.com/story/2016/7/31/%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A/2822714
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC/2824916
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC/2824916
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كيلو فولت  311محافظة شمال سيناء أن القوات المسلحة قدمت عدد واحد مولد بقدرة أعلنت في بيان لها ـ 01

طلمبة غسيل كيماوي، وطلمبة  6غشاء لتحلية مياه البحر، و 62كيلو فولت أمبير، و 011مولد بقدرة  61أمبير، 

رولمان بلي  1ميكانيكل سيل طلمبات التغذية، و 1ميكانيكل سيل طلمبات الضغط العالي،  1تجه، ومياه من

طلمبات حقن كيماويات،  1عداد ضغط عالي، و 02رولمان بلي طلمبات المياه المنتجة، و 1طلمبات التغذية، و

والشيخ زويد والقري  بوصة، وذلك لصالح محطات تحلية ورفع المياه بمدينتي رفح 21شمعة فلتر حقن  621

آبار  1آبار للمياه بمدينة رفح، و 1وضح البيان أن القوات المسلحة تقوم بإحالل وتجديد عدد أالتابعة لهما. و

آبار أخري بمدينة الشيخ زويد، صيانة شاملة  2آبار بمدينة رفح ، و 2أخري بمدينة الشيخ زويد، بجانب صيانة 

 (اليوم السابع( )أخباربكافة مشتمالتها  )

 

 رابعًا: التطورات الحقوقية:

معتقلين من  1عن  أفرجتعكر أحد أبرز وجهاء القبائل بسيناء، ان قوات الجيش  الشيخ عارف أبوـ أعلن 0

 (62سيناء) اإلسماعيليةالعسكري في  الشيخ زويد ورفح كانوا معتقلين بسجن العازولي

الشيخ زويد ورفح، مما تسبب فى التأثير على حصول األهالي على مياه  مركزياستمرار انقطاع الكهرباء عن ـ 6

تروى من مياه أبار  التيوتضرر المزارع  الكهربائيار تعمل المحطات الخاصة بتوفيرها على التي التيالشرب 

  (اليوم السابعتعتمد على ماكينات رفع تعمل بالكهرباء )

 

 دالالت التطور: 

للكثير من رواد مواقع التواصل اإلجتماعي، حيث ل إصدار لهيب الحرب الصادر من والية سيناء صدمة مثَّـ 0

كشف اإلصدار هشاشة وضعف الجيش المصري، وكذب وسائل اإلعالم المصرية فيما تنقله، ولكن يالحظ في 

نباء مقتل العديد منهم في عمليات أل حول صحة ؤاإلصدار اختفاء وجوه قيادات الوالية وهو ما يدفع للتسا

جهد استخباراتي قمنا برصده بفترة األخيرة والتى ساهم فيها الجانب اإلسرائيلي تمت في ال التي 5حق الشهيد 

 في تقارير سابقة.

https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-21-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7--%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/2824835
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-21-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8B%D8%A7--%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/2824835
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/588678774647444
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%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-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD/2824535
https://www.youm7.com/story/2016/8/1/%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%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-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD/2824535
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وزارة الداخلية المصرية حول مصير نقيب الشرطة والجندي المفقودين في رواية  حقيقةاإلصدار يكشف ـ 6

، كما أوضح تم إعدامهمقد تم أسرهم قبل أن ي حادثة كمين الصفا بمارس الماضي، حيث أثبت اإلصدار أنه

يضًا لوحظ أ، ون هناك قلة في العدة والعتادأن وواإلصدار بشكل غير مباشر المعاناة الذين يعانيها المقاتل

 تجري بين الجيش والمسلحين. التيكشف وجوه بعض المقاتلين وهو داللة على مقتلهم في المواجهات 

الذي تتخبط فيه قوى المعارضة للنظام العسكري،  الوقتيأتي اإلصدار قبل ذكرى مذبحة رابعة العدوية في ـ 5

على  ، مع التأكيدلجذب أنصار لهليبث عدة رسائل حماسية لجمهور الشباب والرافضين للحكم العسكري المصري 

 فساد منهج جماعة اإلخوان المسلمين ومنهج صناديق الديمقراطية.

المصري على القضاء على آخر بؤر رفض نظامه  العسكريالنظام  ارصرـ كشفت تطورات هذا األسبوع عن إ2

طالق يد القوات المسلحة المصرية في العمليات القتالية والقصف العشوائي والتهجير عبر قيامه بإالعسكري، 

بتشكيل لجنة برئاسة المهندس يتم هذا بالتوازي مع أمره وفي سبيل تفريغ بعض مناطق شمال شرق سيناء، 

 بشمال سيناء. االقتصادي إبراهيم محلب لتولي الملف

 


