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  املواجهات يف سیناء أخبار وإحصاءات   

 بالسیسي   العریش   من   املهجرین   املسیحیین   استغاثة  
  القضائیة   الضبطیة   بالعریش   الهندسیة   اإلدارة   مدیر   یمنح   العدل   وزیر  

 مع تخفیض الغرامات   إزالة   حمالت   تنفیذ  

 2020ملیار جنیه استثمارات لشمال سیناء يف    4.5 

 ملیون دوالر حجم تمویل الصندوق العربي للتجمعات التنمویة بسیناء   170 

 تدهور أوضاع شرکات اإلسمنت يف سیناء  

          

        

 فی هذا العدد: 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 مرصد سيناء  

تقریر یرصد أهم أخبار 

سیناء ویحلل تطورات 

 األوضاع یلع عدة محاور

 إعداد

 وحدة الرصد 

 

 "وعى صناع الوعي"

، امینـمضو ،ات إعالمیةـخدم"

 اتیةـدیة ومعلومـاریر رصـتقو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 2020املشهد السیناوي لشهر سبتمبر 
 

تش� خريطة املواجهات يف سيناء خالل شهر سبتمرب إىل استمرار نشاط عنارص والية سيناء يف مناطق برئ 

العبد ورفح والشيخ زويد مع استمرار اختفاء عملياتهم من مدينة العريش عقب الرضبات األمنية التي  

الشاملة يف فرباير   العملية  انطالق  باملدينة منذ  إليه  أ 2018ُوجهت  بالعريش عىل . وهو ما  جرب عنارصه 

 النزوح إىل برئ العبد غرب العريش، ومنطقة املغارة يف وسط سيناء.  

اشتباكات    6عمليات قنص، و  4هج�ت باستخدام عبوات ناسفة و  10وشملت الهج�ت التي أمكن رصدها  

يف سيناء  باألسلحة. في� اختفى النشاط اإلعالمي للتنظيم حيث مل ينرش أي تقارير مصورة عن أنشطته  

تقارير مصورة خالل شهر أغسطس املايض. يف ح� مل يصدر املتحدث    5خالل شهر سبتمرب مقارنة بنرشه  

 العسكري باسم القوات املسلحة أي بيانات رسمية خالل شهر سبتمرب تخص سيناء.

ويف ظهور مفاجئ نرش تنظيم جند اإلسالم يف سيناء فيديو لعنارصه بعد انقطاع طويل عن الظهور اإلعالمي  

شنها لهجوم عىل معقل جند اإلسالم يف منطقة    2020في� يبدو أنه رد عىل إعالن والية سيناء يف شهر يوليو  

عنرص ثامن من جند اإلسالم.  عنارص والقبض عىل    7الربث جنوب رفح م� أسفر حسب الوالية عن مقتل  

فردا، وقال البيان أن القائد    15وزعمت الوالية وقتها أن معظم عنارص جند اإلسالم بايعوا داعش سوى  

العسكري الحايل لجند اإلسالم هو نجل شقيق إبراهيم العرجا� أحد رموز قبيلة الرتاب� وقائد اتحاد قبائل  

 ند اإلسالم عىل بيان الوالية آنذاك. سيناء املوايل للجيش. ومل يُعقب تنظيم ج

وقد سمح الجيش ألول مرة منذ سيطرة عنارص والية سيناء عىل قرية الجناين التابعة ملركز برئ العبد بدخول  

استث�رات  املواطن� إىل أجزاء من القرية لتفقد منازلهم. في� أعلنت وزارة التخطيط عن تخصيص 

.  مليار جنيه 4.54  مبقدار  لتنمية محافظة ش�ل سيناء 2020/2021 املالية للعام خطةيف الحكومية 

يف ح� استغاث املواطن� املسيحي� املهجرين من العريش بالسييس عقب قرار محافظ بورسعيد  

جنيه لكل أرسة مسيحية مهجرة مقيمة مبحافظة بورسعيد. يف ح� ُسجلت   1500بوقف دفع مبلغ 

 يف ارتفاع كب� للوفيات باملرض.   وفيات بف�وس كورونا يف ش�ل سيناء 8

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 أوال: املواجهات يف سیناء
مل يصدر املتحدث العسكري باسم الجيش املرصي أي بيانات عسكرية تخص األحداث يف سيناء خالل شهر سبتمرب،   

املواجهات يف سيناء خالل عام من اآلن،   الصادرة عن ديوان اإل نرش بين� يف سياق تقييم محصلة  النبأ  عالم  ت دورية 

ب اإلسالمية  املركزي  الدولة  (تنظيم  رقم  عددها  بيانياً )  249يف  سيناءعمليات    تضمن رس�ً  الهجري  خالل    والية  العام 

والية سيناء لعدد   ذ، وكشف عن تنفي2020أغسطس    19حتى    2019أغسطس    31  ة ب�املنرصم املوازي للفرتة املمتد 

شخصا. وتعكس تلك األرقام تصاعدا يف معدل عمليات   966هجوما م� أسفر حسب زعمها عن مقتل وإصابة    338

  هجوما أسفروا عن سقوط   228هجريا الذي شن التنظيم خالله حسب دورية "النبأ"    1440والية سيناء مقارنة بعام  

 . 1هجوما 647هجريا، والذي بلغ  1438يات املسجل يف عام قتيال ومصابا، لكنه يظل أقل من معدل العمل 463

 ك� أعلنت أسبوعية النبأ أيضا أن محصلة عمليات والية سيناء يف برئ العبد خالل آخر شهرين بلغت: 

 . وجنود لضباط قنص عمليات  ٧ ناسفة، اتبعبو  اتفج�  ١٥ الجيش، ضد هجوما ٢٧ 

 . آليات همر  7 و  دبابات ٥ بينها من آلية ١٦ وإعطاب تدم� 

 العبوات الناسفة 

سبتمرب.    9غرب برئ العبد يف    بقرية قاطية  عبوة ناسفة   بواسطة للجيش    آلية  تدم�  والية سيناء    أعلنت 

، والجنود:  هالل رأفتصاعقة، وهم الرقيب    103أفراد من الكتيبة    5وتب� أن الحادث أسفر عن مقتل  

 . صابر رجب، و محمد حز�ة ، و ح�دة محارب، و محمد الحويطي

 سبتمرب م� أدى إىل مقتل مجند.  11مبنطقة العوجا بوسط سيناء يف  لغمانفجار  

برئ  سبتمرب قرب قرية رابعة غرب مدينة    11صابر عقب انفجار عبوة ناسفة يف  املجند نادر محمد    مقتل 

 . دالعب

رابعة غرب مدينة  سبتمرب قرب قرية    12يف  انفجار عبوة ناسفة    عقب ت صابر  محمود رأف النقيب    إصابة 

  .دبرئ العب

  سبتمرب  14يف    والية سيناء استهداف آليت� للجيش بعبوات ناسفة يف قرية الوفاق جنوب مدينة رفح  أعلنت 

 .م� أدى إىل تدم� دبابة وإعطاب جرافة

  14يف      غرب برئ العبدرابعة  والية سيناء تدم� آلية  للجيش بواسطة عبوة ناسفة جنوب قرية    أعلنت 

 .سبتمرب م� أدى إىل إعطابها 

برئ  عىل طريق (قاطيه/إقطية) غرب مدينة  سبتمرب    22عبوة ناسفة يف دورية راجلة للجيش يف    انفجار 

 .دالعب

 

هجريـــا يوافـــق  1438. العـــام  2017ســـبتمرب  28) الصـــادر يف 99العـــدد ( -تصـــدر يـــوم الخمـــيس مـــن كـــل أســـبوع صـــحيفة النبـــأ األســـبوعية - 5

 .  2017مرب سبت  20إىل   2016أكتوبر  12املمتدة من  بالتاريخ امليالدي الفرتة

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://jihadology.net/2020/08/27/new-issue-of-the-islamic-states-newsletter-al-naba-249%e2%80%b3/
https://twitter.com/Oded121351/status/1303977849020350464?s=20
https://www.facebook.com/100012698208902/posts/1016749612091636/?substory_index=1
https://www.facebook.com/100013539962506/posts/1014905402304116/
https://www.facebook.com/100004832928608/posts/1639171992920549/
https://twitter.com/shohada2masr/status/1303843477764165638?s=21
https://www.facebook.com/136212593779037/posts/743824883017802/
https://www.facebook.com/100024427067770/posts/755862088571353
https://www.facebook.com/100001097208996/posts/3407595215953685/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/374211297310680/
https://twitter.com/Oded121351/status/1305508697129603072?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1305508697129603072?s=20
https://jihadology.net/2017/09/28/new-issue-of-the-islamic-states-newsletter-al-naba-99
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سبتمرب    22يف      غرب برئ العبدإقطية  قرية    قربوالية سيناء تدم� آلية للجيش بواسطة عبوة ناسفة    أعلنت 

 . م� أدى إىل إعطابها

م� أدى إىل يف قرية رفيعة جنوب رفح    للجيش بواسطة عبوة ناسفة  جرافة  استهدافوالية سيناء    أعلنت 

 . إعطابها 

  28يف قرية قرصويت  غرب برئ العبد يف    للجيش بواسطة عبوة ناسفة  دبابةتدم�  والية سيناء    أعلنت 

 . م� أدى إىل إعطابها سبتمرب 

 :القنص

 ه. أسفر عن مقتل  سبتمرب م�   2يف    والية سيناء قنص جندي عىل حاجز يقع إىل الجنوب من الشيخ زَويّد  أعلنت 

 سبتمرب.   15والية سيناء قنص جندي من الجيش قرب منطقة املزلقان غريب الشيخ زويد يف   أعلنت 

 ه.  أسفر عن مقتل سبتمرب م� 17أبو دراع جنوب رفح يف حاجز  يفسيناء قنص جندي  والية أعلنت 

 . سبتمرب  18املالزم أول ماركو رياض يف برئ العبد برصاص قناص يف   إصابة 

 

 : اشتباکات باألسلحة 

جوي    بإسناد  مدعومت�للجيش    ت�عسكري  ت�قو سبتمرب ب� عنارص والية سيناء و   8يف    وقعت اشتباكات 

التقدم من (حي   يف ح� حاولت الثانيةباتجاه الجزء الرشقي من منطقة الجناين    حاولت إحداه� التقدم

 . دبرئ العبالسبيل) باتجاه غرب منطقة إقطية غرب  

 سبتمرب قرب قرية رابعة غرب برئ العبد.  10السعيد صادق يف اشتباك يف املالزم أول عادل  مقتل 

  15يف    والية سيناء استهداف آليت� للجيش باألسلحة الثقيلة يف قرية الوفاق جنوب مدينة رفح  أعلنت 

 .عطابه�م� أدى إىل إ  سبتمرب

  دورية للجيش رشق حاجز الخراف� جنوب الشيخ زويد باألسلحة الرشاشةاالشتباك مع  والية سيناء    أعلنت 

 .م� أدى إىل مقتل وإصابة عدد من عنارص الدورية سبتمرب  20يف 

 22يف    والية سيناء استهداف جرافة للجيش باألسلحة الثقيلة قرب حي األحراش غرب مدينة رفح  أعلنت 

 .م� أدى إىل إعطابها  سبتمرب

غرب قوة عسكرية مرصية  شنه مسلحون عىل    هجوميف    آخرين بجروح متفاوتة  6 وإصابة  �جنديمقتل   

 سبتمرب.  30يف مدينة رفح 

وجرى رصد تشييع جثام� اثن� من مجندي الجيش يف سيناء دون معرفة الحوادث التي قُتال فيها، وه� املجند  

 . محمد شمس من قرية البصارطة بدمياط، واملجند  محمد صابر السبع

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1310178986987868161?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1311157949541294080?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1310903003017359363?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1301157501224865792?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1306109241460174849?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1310180877679374336/photo/1
https://www.facebook.com/100003151004942/posts/3350685738379760/
https://algomhorianow.com/%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://twitter.com/Oded121351/status/1306109241460174849?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1308392854197358593?s=20
https://twitter.com/Oded121351/status/1308392854197358593?s=20
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/domiattnews/videos/785467065544849/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/380984153300061/
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 : سقوط طائرة مسیرة

 سبتمرب صور استيالء عنارصها عىل طائرة دون طيار عقب سقوطها يف مدينة رفح.  11والية سيناء يف   نرشت

 

 

 

 الضحایا من املدنیین 

سيناء اثر إطالق  برئ العبد ش�ل  ل   التابعة  من قرية الهميصة  ضحية  ثا�عالء نرص سلمى  سبتمرب    4تويف يف   

االمتحانللعىل ميكروباص    للن�انالجيش   اثناء ذهابهم ألداء  العبد   يف شهر أغسطس  طلبة  ، وهو  غرب برئ 

 آخرين. طالب 4وإصابة  أحمد السيد عبدالرازق جامعيالطالب المقتل الحادث الذي أسفر آنذاك عن 

بالقرب  من العريش عقب تعرضها إلطالق نار عشوايئ من القوة املتمركزة    جهاد عوضسبتمرب الفتاة    6قُتلت يف   

 . القنطرة رشق يف منطقة من كم� املثلث 

 . زويد  الشيخيف  الجيش قوات من عشوايئ برصاص العكور نضال الشاب سبتمرب  15يف  قُتل 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://twitter.com/Oded121351/status/1304775674306101249?s=20
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/369389694459507/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/376470813751395/
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 حمالت عسکریة وشرطیة

 شملت:  يف ش�ل سيناء تفتيش ومداهمةخالل شهر سبتمرب عدة حمالت   والرشطة شنت قوات الجيش

 . دبرئ العبجنوب غرب مدينة   جنوب منطقة قرصويتشن الجيش حملة عسكرية يف  

 . لحسنة بوسط سيناءملركز ا ة التابعةمنطقة املغار شن الجيش حملة عسكرية يف  

 شنت الرشطة حملة تفتيش يف منطقة جلبانة مبدينة القنطرة. 

 شنت الرشطة حملة تفتيش عىل منازل املهجرين من ش�ل سيناء يف منطقة أبوصوير باإلس�عيلية.  

لتشديد الرقابة   دبرئ العبكم� عسكري جديد بقرية السادات عىل الطريق الدويل رشق مدينة  اء  ك� قام الجيش بإنش

 عىل املنطقة التي شهدت تصاعدا يف أنشطة تنظيم والية سيناء.

 حمالت التجریف 

 : يف ش�ل سيناء شملت مناطق عدة حمالت تجريف  شنت قوات الجيش خالل شهر سبتمرب 

 . دبرئ العبإقطية غرب مدينة  

 . دبرئ العبغرب مدينة قاطية  

  .دبرئ العبرصويت جنوب غرب مدينة ق 

  .زويد ش�ل غرب منطقة اللفيتات جنوب مدينة الشيخ  

  .زويد  القواديس جنوب غرب مدينة الشيخ جنوب منطقة كرم 

 منطقة الخراف� جنوب الشيخ زويد  

  .زويد جنوب غرب مدينة الشيخالعجرة  

  .زويد  مدينة الشيخمنطقة الشالق جنوب  

 .  منطقة الوفاق غرب مدينة رفح 

 . غرب مدينة رفحبجنوب ميناء رفح   

 . جنوب معسكر األحراش غرب مدينة رفححي الجبور  

 . جنوب منطقة املقاطعة جنوب رفح 

  ش�ل منطقة املهدية جنوب مدينة رفح 

 الحسنة وسط سيناء.  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الغارات الجویة 

 غارات جوية يف ش�ل سيناء شملت مناطق:عدة شن سالح الجو املرصي خالل شهر سبتمرب 

 . دبرئ العبإقطية غرب مدينة  

 . دبرئ العبغرب مدينة قاطية  

 . دبرئ العبمحيط منطقة قرصويت جنوب غرب مدينة   

 جنوب منطقة اللفيتات جنوب مدينة الشيخ زويد.  

 . زويد  جنوب غرب الشيخ ةمنطقة العجر  

 ة سبيكة غرب العريش.منطق 

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ثانیا: مستجدات الحالة املجتمعیة

 عودة األهالي إلی قریة الجناین 

القريب    حديدالسكة  الخط    سبتمرب بالدخول إىل جزء من القرية بالقرب من  4يف    الجيش ألهايل قرية الجناين  سمح

قرية سبتمرب عن عدد من املحتجزين لديهم من بينهم بعض سكان  5مسلحو والية سيناء يف  أفرجمن قرية رابعة. ك� 

 مثل محمد شبانة وسل�ن أبونابت. اطية ق

 

 املنطقة التي عاد إليها النازحون يف قرية الجناين 

 استغاثة املواطنین املسیحیین املهجرین من العریش بالسیسي

بعد قرار محافظ بورسعيد، عادل  يف شهر سبتمرب    السييسبأرسة مسيحية مهجرة من العريش إىل بورسعيد    12استغاثت  

أرسة    25تركت    2017ففي بداية عام    .املهجرة من العريشرصف بدل إيجارات املنازل املؤقتة لألرس    الغضبان، بوقف

العريش ، وتوجهوا إىل اإلس�عيلية،  لعدد من املواطن� األقباط يف املدينةبعد استهداف تنظيم والية سيناء    مسيحية 

يف معسكرات الشباب بعد التنسيق مع املحافظة،  إىل بورسعيد واستقروا    ه أغلبهمولكن مل تتوافر أماكن لهم فتوج

 املبلغ  جنيه لكل أرسة، وتعهد بدفع 1500وافق املحافظ عىل رصف بدل إيجار   2017عام  ويف شهر يونيو من  

استقرت بعض األرس يف منازل حتى    ومن ثم استقرار األمور يف العريش، في� وفرت الكنيسة أثاث ملنازلهم،    لح�

 بحجة وجود أولويات أخرى لإلنفاق لدى املحافظة.  بوقف رصف بدل اإليجار الشهري  مؤخرا   قرار املحافظصدر  

 حمالت عىل الدروس الخصوصية 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/366881248043685/
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/368067841258359/
https://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-1500-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%81/3236181
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  العريش  مبدينة  الخصوصية   الدروس  مراكز  لغلق   ربخالل شهر سبتم   مكربة   أمنية   حمالت   سيناء  ش�ل   أمن  مديرية  شنت

الحمالت  املخالف�  عيل  والقبض تخلل   مجموعة   بعمل  لقيامه�  صقل   أبو  بحي  منزل  وصاحب  مدرس  عيل  القبض. 

 . املنازل بأحد ةخصوصيال للدروس

 القضائیة  الضبطیة العریش بمدینة الهندسیة اإلدارة مدیر   یمنح العدل  وزیر

  العريش  ومدينة  مبركز  العامل�  بتخويل  العدل،  وزير  مروان  عمر  املستشار  قرارسبتمرب    12يف    الرسمية   الجريدة  نرشت 

  التي  للجرائم  بالنسبة  وذلك  ،القضايئ  الضبط  مأموري  صفة  اختصاصه  دائرة  يف  كل  الوظيفية،  بصفتهم  همؤ أس�  اآليت

  مدير   الرساج  أنور  محمد  املهندس :  وهم   البناء،  قانون  بإصدارالخاص    2008  لسنة  119  القانون  ألحكام  باملخالفة  تقع

  مدينة  مبجلس  التنظيم  قطاع  رئيس  حسن  إبراهيم  صالح  أحمد  واملهندس  العريش،  مدينة  مبجلس  الهندسية  اإلدارة

 .العريش

 لة إزا حمالت تنفیذ

نفذت الجهات املختصة    ةشوش  الفضيل  عبد  محمد  حرب  أركان  لواءعىل توجيهات السييس ومحافظ ش�ل سيناء ال  بناء

 الت. موجات من الحم  3عملية إزالة خالل  71حمالت إزالة للتعديات عىل أرايض الدولة شملت 

 تخفیض قیمة غرامات التصالح 

  من %  ٢٥  ةنسبب   خفيضبت  2020لسنة    153سبتمرب القرار رقم    23ة يف  شوش   محمد  لواءمحافظ ش�ل سيناء ال  أصدر

جنيها. وذلك مع استمرار    50عىل أال تقل قيمة سعر املرت عن    التصالح  مقابل  ةاملخالف  للمبا�  املسطح  املرت  سعر  ةقيم 

  لجميع  جنيها  50بواقع    فأقل)  م١٠٠(  البالغة  للمساحات  التصالح  مقابل  ةاملخالف  للمبا�  املسطح  املرت  سعر  تقدير

 ة. الست ةاملحافظ مبراكز املناطق

 عودة املوظفین بدیوان عام املحافظة للعمل

 عىل   والحاصل�  ةاملحافظ   عام  بديوان  ةالدول   موظفي  جميعقرارا بعودة    محافظ ش�ل سيناء اللواء محمد شوشة  أصدر

 . املستجد ١٩-كوفيد ةجائح عىل خلفية ةستثنائي ا إجازة

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/103075051090974/posts/374484423950034/
https://bit.ly/35ui2Ut
https://www.facebook.com/374947499744450/posts/790168361555693/
https://www.facebook.com/374947499744450/posts/806170079955521/
https://www.facebook.com/374947499744450/posts/806275036611692/
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 سیناءثالثا: الوضع الصحي يف شمال  
نهاية شهر  باملرض يف  املتوف�  بلغت محصلة  فبين�  كب�،  كورونا يف ش�ل سيناء بشكل  انتشار ف�وس  تزايد معدل 

شخصا يف ح� زاد عدد    31وفيات جديدة باملرض خالل سبتمرب  ل�تفع عدد الضحايا إىل    8متوفيا، حدثت    23أغسطس  

 حالة سبق إصابتها باملرض.  465من شفاء بالرغم  125حالة إىل  109الحاالت االيجابية من 

 

 حاالت كورونا يف ش�ل سيناء يف نهاية شهر سبتمرب 

 

 حاالت كورونا يف ش�ل سيناء يف نهاية شهر أغسطس 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 شکوى سکان الشیخ زوید من ضعف الخدمات الصحیة 

  من   تتكون  أيام،  5ملدة    املركزي  نخل  مستشفى  وبالتحديد إىل   سيناء  وسطإىل    طبية  قافلة  وقافاأل   وزارةيف ظل إرسال  

  تحت   مجانا  الجراحية  العمليات  جراءإ   جانبب   باملجان  العالج  رصف  بالتوازي مع  التخصصات  العديد من  يف  اطبيب  13

الشيخ زويد محافظ ش�ل سيناء مبعاملتهم    طالب.  املرصية  بالجامعات  التدريس  بهيئة  يعملون  أطباء  ارشاف أهايل 

الشيخ زويد يف ظل اضطرارهم    ا  للذهابباملثل، وتخصيص قافلة طبية ملستشفى    يف ظل ندرة  للكشف  لعريشإىل 

 بالشيخ زويد.  طباءاأل 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/1417509408276062/posts/3978629072164070/
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 رابعا: الوضع التنموي يف سیناء

 السیسي یتابع مشاریع تنمیة سیناء 

ساعد رئيس الجمهورية للمرشوعات القومية واالسرتاتيجية،  وممع رئيس مجلس الوزراء    سبتمرب  13السييس يف    اجتمع

صالح األرايض، ومحافظ ش�ل سيناء،  الكهرباء والطاقة املتجددة، ووزير املوارد املائية والري، ووزير الزراعة واست  ووزير

واستعرض   .ورئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، وقائد الجيش الثا� امليدا�، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء

شق الرتع    عربتعزيز محاور الزراعة والري    ، وجهوداملوقف التنفيذي ملرشوعات تنمية محافظة ش�ل سيناءاالجت�ع  

ا مدينة  والقنوات  تطوير  إىل رشقها، فضالً عن جهود  السويس  قناة  املعالجة يف غرب  املياه من محطات  لنقل  ملائية 

العريش، وذلك يف إطار الرؤية الشاملة للدولة إلعادة صياغة وتطوير املنطقة وبنيتها األساسية من خالل إنشاء عدد من 

الحالية، إىل ج  الطرق  الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة  األمثل  املحاور  االستخدام  املنشآت واملبا� وتحقيق  انب تجديد 

   .لألرايض

سبتمرب مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التعاون الدويل، وتناول االجت�ع متابعة جهود وزارة   28السييس يف    اجتمعك�  

االسرتاتيجية إطار  يف  الدويل  الدولي�،    التعاون  التنموي�  الرشكاء  مع  التعاون  لتعظيم  الهادفة  والتنموية  االقتصادية 

 . الشق التموييل لتنفيذ املرشوعات التنموية يف سيناءب  الخاصاملوقف التنفيذي ب  التحديد في� يتعلقوب

  2021ملیار جنیه استثمارات لشمال سیناء يف   4.5

الجديد ، وذكرت أنَّ جملة    املايل   يف العام   ملحافظة ش�ل سيناءوزارة التخطيط عن حجم املخصصات املوجهة    كشفت

قطاع الزراعة    حيث استحوذمليار جنيه،    4.54  تبلغ  لتنمية محافظة ش�ل سيناء  20/2021االستث�رات الحكومية بخطة  

الكهرباء  14.3سبة  نعىل  واستصالح األرايض   العقارية واملياه  11.1نسبة  عىل  %، ثم قطاع  عىل  %، وقطاعي األنشطة 

 .  % لكٍل منه� 10نسبة 

  ملیون دوالر حجم تمویل الصندوق العربي للتجمعات التنمویة بسیناء 170

تجمعا    15رانيا املشاط وزيرة التعاون الدويل، إن الصندوق العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي يشارك يف متويل  قالت

تجمعا يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء و�ارس فيها أنشطة زراعية    26�  مليون دوالر من ب  170تنمويا بقيمة  

رشوع إنشاء منظومة مياه مرصف بحر البقر  . ومن أبرز تلك املشاريع موصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادي النيل

كلفته التقديرية نحو مليار  مليون دوالر، وهو املرشوع الذي تبلغ ت   243.2ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة  

ألف فدان،   230يوميًا لتوف� مياه صالحة لري    /3مالي� م   5دوالر، ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ  

 . وإقامة مزارع وحظائر لرتبية املاشية ومنشآت للتصنيع الزراعي

 تدهور أوضاع شرکات اإلسمنت يف سیناء

%، وارتفاع  40، وزيادة املعروض من اإلسمنت عن حجم الطلب بنسبة  يف ظل توقف أع�ل البناء غ� الحكومية 

العاملي،   السعر  اإلسمنت عن  الطبيعي ملصانع  الغاز  توريد  املنتدب لرشكة    طالب أسعار  العضو  تامر مجدي 

اتخاذ خطوات رسيعة إلنقاذ صناعة   برضورة سمنت يف مرصالجهات املعنية بشئون صناعة اال  أسمنت سيناء،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-13-9-2020/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%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%8A-28-9-2020/
https://www.elwatannews.com/news/details/4977988
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092020&id=d9269ccc-1ac1-42f0-9c32-915c45d14033
https://alborsaanews.com/2020/09/07/1380392
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وإعادة جدولة    اإلسمنت، برنامج لدعم صادرات    . وذلك عرب تنفيذ م� تواجهه من تحديات كربى تعصف بها  اإلسمنت 

 . لدى البنوك الدائنة اإلسمنتمديونيات رشكات 

 بدء موسم صید السمان 

يتوجه   2020  لعام  الس�ن  صيد  تراخيص  استخراج  بدء  عن  خالل شهر سبتمرب   العريش  ةمدين  مجلس  علنأ    بحيث 

  )1(.باملجلس ةاملالي الشئون دارةقسم العقود بإل التصاريح استخراج يف نو الراغب

 

 ) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن املرصد. 1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.facebook.com/374947499744450/posts/795975250975004/
https://www.facebook.com/374947499744450/posts/795975250975004/
https://www.facebook.com/374947499744450/posts/795975250975004/
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